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Apresentação:  
 

 

O Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento 

Sustentável em Bacias Hidrográficas encontra-se em sua quarta edição, tendo 

iniciado suas atividades na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, no 

ano de 2007, ao reunir pesquisadores, técnicos, gestores e estudantes 

nacionais e estrangeiros, ocorrendo com uma periodicidade bianual. O 

Workshop abrirá inscrições para apresentação de trabalhos científicos da área, 

publicando os mesmos em formato de anais digitais e selecionando os 

melhores artigos para serem publicados também em um livro impresso. 

A realização deste evento revela-se de suma importância para o 

aprofundamento e para a discussão dos temas relacionados ao planejamento, 

manejo, preservação, conservação e desenvolvimento sustentável de bacias 

hidrográficas, principalmente quando se consideram as alterações climáticas 

globais e os impactos provocados pelo uso e ocupação das terras. 

As bacias hidrográficas são células naturais primordiais para o pleno 

funcionamento dos sistemas ambientais e que, atualmente, em razão ao uso 

irracional dos recursos naturais, encontram-se em estágio de vulnerabilidade 

elevado, principalmente quando se consideram as áreas ocupadas pela malha 

urbana e pelo agronegócio. A falta de saneamento básico, as práticas agrícolas 

inapropriadas, a geração de energia e atividades industriais inadequadas são 

algumas ações que influenciam negativamente sobre a dinâmica natural de 

uma bacia. 

Por outro lado, há boas práticas institucionais, coletivas ou individuais, em 

áreas urbanas e rurais, que tem propiciado o disciplinamento de uso e 

ocupação das terras, a proteção da água, a participação social na tomada de 

decisões, a aplicação de instrumentos de gestão, a formação e capacitação de 

profissionais para atuarem no planejamento e nos sistemas de gestão das 

bacias hidrográficas. 

Nesse contexto, o IV Workshop Internacional sobre Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável em Bacias Hidrográficas, assim como nas 

edições anteriores, pretende criar um espaço de troca de experiências entre os 



 

pesquisadores e gestores que atuam na área de planejamento e gestão de 

bacias hidrográficas, contribuindo para o avanço dos estudos na área e o 

aprimoramento de métodos e técnicas de pesquisa e de gestão. 

Vale ressaltar que a temática que o evento aborda vem sendo bastante 

desenvolvida em institutos de pesquisa, universidades e na gestão pública, 

tendo em vista a bacia hidrográfica é utilizada como unidade básica para o 

planejamento territorial e da água, pois mostra-se como um sistema natural 

bem delimitado onde é possível observar a integração de todos os recursos 

naturais. 

Finalmente, o lançamento do evento aqui proposto pretende propiciar a 

divulgação de conhecimentos e ampliar a interlocução entre pesquisadores e 

gestores do país e do exterior sobre o funcionamento e a dinâmica de bacias 

hidrográficas, servindo como referência básica para os estudantes de pós-

graduação, graduação, os técnicos e os gestores de instituições públicas e 

privadas. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa ressaltar a importância dos estudos em bacias hidrográficas como unidade 

de estudo físico-paisagísticos compostas por elementos interdependentes. Na sub-bacia do córrego 

Aviação, afluente da bacia do córrego Bom Jardim localizada dentro dos limites municipais de 

Brasilândia/MS, ocorrem diversos tipos de processos erosivos tanto de âmbito laminar quanto linear 

que por sua vez transportam sedimentos das vertentes da bacia para o leito de seu canal principal e 

seus afluentes. Nesse sentido objetivou-se demonstrar a importância da compreensão dos tipos de 

uso e ocupação da terra ao longo dos anos de 2010, 2011 e 2012 que devido aos usos inadequados 

da terra e o emprego irregular ou inexistente de práticas conservacionistas de seu uso. Faz-se 

necessário, portanto uma análise multitemporal de imagens de satélite para uma melhor 

compreensão da evolução dos diferentes tipos de uso averiguados na bacia durante esse período 

para a construção de um planejamento ou plano de manejo que identifique os processos que afetam 

o meio físico natural da bacia como um todo. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Bacia Hidrográfica; Uso e Ocupação da Terra. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to highlight the importance of studies on watersheds as the unit of study and 

physical landscape composed of interdependent elements . In sub - basin of the stream Aviation , a 

tributary of the Bom Jardim stream basin located within the municipal boundaries of Brasilândia / 

MS , occurring several types of erosion under both laminar as linear turn transporting sediments of 

the basin slopes to bed its main channel and its afluents . It's aimed to demonstrate the importance 

of understanding the types of use and occupancy of the land over the years 2010 , 2011 and 2012 

that due to the improper use of land and irregular use or nonexistent conservation practices their use 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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. It is necessary , therefore, a multitemporal analysis of satellite images for better understanding the 

evolution of different types of use investigated in the basin during this time to build a plan or 

management plan that identifies the processes that affect the natural physical environment the basin 

as a whole. 

 

key-words: Geoprocessing River Basin Land Use and Occupancy. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos erosivos numa bacia sofrem forte influência do elemento mais importante 

dentro do meio físico, ou sistema natural, a água, como sendo um agente de interação entre os 

subsistemas, guardando características socioambientais, positivas e negativas dos territórios, que 

podem se espacializar como, perda da perenidade dos cursos fluviais, inundações, erosões 

laminares, sulcos, ravinas e voçorocamentos. Por essa razão faz-se de extrema importância a 

conservação e recuperação de matas ciliares, florestas e matas nativas e inclusive reservas legais 

que funcionam por sua vez como um filtro natural de proteção às águas e ao meio ambiente, de 

forma geral. 

 

...A água pode causar a formação de ravina (Isto é, pequenos sulcos que 

ainda podem ser remediados) e voçorocas (canais mais profundos que 

podem ser cortados por fluxos de água maiores e difíceis ou impossíveis de 

serem remediados) e também causar a destruição das margens de rios e 

movimentos de massa (deslizamentos de terra) (ARAÚJO, 2005 p.24). 

 

Por isso, da importância da elaboração do plano de ordenamento, gestão e manejo de bacias, 

que visem seu desenvolvimento sustentável, considerando a entrada e saída de energia que direta e 

indiretamente influenciam no seu funcionamento. 

Como as bacias hidrográficas têm a ação das águas correntes controladas pelas formas de 

uso, ocupação e manejo da terra, além do que plantar e em que época e como se manejar esse uso, 

faz-se necessário, a adoção de práticas conservacionistas do solo, como o uso de curvas de nível, 

terraceamentos, caixas de retenção de águas, drenos, entre outras.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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Onde predominam a pastagem cultivada, também se faz necessário a descompactação dos 

solos, sua calagem e renovação, e o manejo do gado, evitando-se que as áreas com maiores 

declividades e energia potencial do relevo recebam animais nos períodos mais chuvosos, com 

maiores potencialidades erosivas. Pois, segundo Bertoni e Lombardi Neto (2008), a chuva é um dos  

 

 

fatores de maior importância para a erosão, sendo que sua intensidade, sua duração e a sua 

freqüência são as propriedades mais importantes para o processo erosivo. 

Por essa razão, para o ordenamento sustentável do uso, ocupação e manejo da terra é de 

fundamental importância o conhecimento dos tipos de uso, ocupação e manejo da terra dos terrenos 

ocupados. Para tanto, os estudos cartográficos geomorfológicos, constituem ferramentas 

indispensáveis ao planejamento, pois além de se tornar um instrumento viável e econômico para os 

estudos de bacia hidrográfica, aponta as limitações de uso, ocupação e manejo da terra e a indicação 

das obras, práticas e técnicas conservacionistas mais adequadas, visando à sustentabilidade dos 

solos e das águas, e demais recursos a elas vinculados. 

Decorrente dessa preocupação e com o objetivo de auxiliar no ordenamento sustentável do 

território da bacia do Córrego Aviação, em Brasilândia/MS propôs-se analisar a dinâmica dos tipos 

de uso e ocupação da terra na bacia através dos mapeamentos temáticos através de imagens de 

satélite e imagens de radar. 

Pretende-se, portanto, através dessas análises e correlações, contribuir não apenas com a 

bacia do córrego Aviação, como também subsidiar como referencial metodológico para novos 

estudos, que visem ordenar o uso, ocupação e manejo das terras de bacias hidrográficas e 

consecutivamente, a redução da perda de solo, assoreamento, produção, produtividade e da 

quantidade e qualidade de suas águas e melhoria da qualidade ambiental e de vida de seus 

habitantes.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a confecção dos mapas de uso e ocupação da terra, drenagem, curvas de nível e 

hipsometria foram utilizadas ferramentas de SIG’s como os softwares Arc Map 10 e Spring 5.1.8.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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As caracterizações físicas e paisagísticas da bacia foram elaboradas através de princípios 

básicos como delimitação da bacia, rede de drenagem e diferenças planialtimétricas foram gerados 

através das imagens de radar SRTM de 90m disponibilizadas pela NASA/USGS 

(U.S.GeologicalSurvey). 

As imagens de satélite passaram por um processo de composição de bandas, sendo utilizada 

a composição B(3), G(4) e R(5), georreferenciamento das imagens e posterior segmentação de 1x30 

e classificação visual, utilizou-se o classificador histograma sem treinamento.  

  

 

          As imagens utilizadas para a confecção dos mapas foram as imagens citadas na tabela 01. 

Sendo que para os anos de 2010 e 2011, as imagens processadas foram provenientes do satélite 

Landsat 5 sensor TM, enquanto que a imagem para o mapeamento de 2012 foi utilizada a do satélite 

Resourcesat 1 sensor LISS3. 

 

Tabela 01: Informações referentes aos satélites utilizados para os mapeamentos temáticos de uso, 

ocupação e manejo da terra da bacia. 

Satélite Sensor 

Resolução 

Espacial 

(m) 

Órbita Ponto 
Bandas 

Utilizada 
Período 

Landsat 5 TM 30 223 75 3, 4 e 5 2010 

Landsat 5 TM 30 223 75 3, 4 e 5 2011 

Resourcesat 1 LISS3 23,5 326 93 3, 4 e 5 2012 

Organização: Oliveira, 2013. 

 

 

3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Brasilândia está localizada na região leste do estado do Mato Grosso do Sul, tendo como 

divisa ao norte o município de Três Lagoas e Água Clara, ao sul Santa Rita do Pardo e a leste com o 

rio Paraná que delimita a fronteira com o estado de São Paulo. 

A bacia do córrego Aviação encontra-se dentro dos limites da bacia do córrego Bom Jardim, 

possuindo uma área de drenagem de 22,69km², localizada entre as coordenadas 21º 14’ 00” e 21º 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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18’ 00” de latitude S e 51º 04’ 15” e 52° 00’ 15” de longitude W, a área urbana do município de 

Brasilândia encontra-se inserida dentro dos limites da bacia (Figura 01). 

 

Figura 01: Mapa de Localização da bacia do córrego Aviação, Brasilândia/MS, Brasil. 

 

O clima no município de Brasilândia possui duas estações bem definidas, uma estação 

chuvosa e outra seca, que segundo a classificação de Koppen é o Aw, definido como clima tropical 

úmido. As temperaturas médias da região geralmente são altas, ficando em torno de 23,7ºC, 

enquanto a média mensal do mês mais quente (fevereiro) alcança 26,4ºC e a do mês mais frio 

(julho) chegam a 19,4ºC. Entretanto, são comuns na região temperaturas superiores a 30ºC nos 

meses da primavera e do verão enquanto que nos meses outono e inverno, são comuns as 

temperaturas mínimas de menos de 14ºC (PINTO, 2010). 
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Segundo Atlas Multirreferencial (1990) a área da bacia está disposta sobre terrenos 

cretáceos do Grupo Bauru, Formação Santo Anastácio, compostos por arenitos bastante porosos, 

facilmente desagregados, freqüentemente laterizados, onde repousam espesso e constante solo 

arenoso. Contudo Pinto et. al. (2010) ressalta que esta se assenta sobre terrenos isótopos por 

arenitos dos Grupos Bauru (Formações Santo Anastácio e Adamantina) e Caiuá, respectivamente. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

4.1 Carta Hipsométrica 

 

 

 A carta hipsométrica (Figura 02) representa a espacialização do desnível planialtimétrico da 

bacia, desnível este que demonstra variação altimétrica de 100 metros da nascente até sua foz. 

 As curvas de níveis constituem a forma mais utilizada para a representação do relevo nos 

mapas e cartas, são isolinhas de altitude que representam todos os pontos do terreno de mesma 

altitude. As curvas de níveis da bacia por sua vez foram geradas a partir das imagens de satélite 

SRTM de 90 metros, com eqüidistância entre as curvas de 10 metros.  
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Figura 02: Carta Hipsométrica da Bacia do Córrego Aviação, Brasilândia/MS. 

  

 A hipsometria da bacia do córrego Aviação mostrou-se dividida em 11 classes (Tabela 02) 

que variam das áreas mais baixas chegando aos 282 metros de altitude na foz de seu canal principal, 

para as áreas mais altas atingindo a cota de 382 metros. De maneira geral pode-se afirmar que 17,81 

km² da área da bacia, ou seja 78,49%, encontra-se numa área com variação de altitude de 50 metros  

 

 

(das cotas de 370m a 320m), enquanto que o restante da bacia (4,88 km² ou 21,51%) encontra-se 

abaixo ou acima dessa variação. 

 

Tabela 02: Hipsometria da Bacia do Córrego 

Aviação, Brasilândia/MS. 

Classes  

Hipsométricas (m) 
Km² % na bacia 
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282 – 290 0,10 0,44 

290,01 – 300 0,43 1,90 

300,01 – 310 0,85 3,75 

310,01 – 320 1,61 7,10 

320,01 – 330 2,68 11,81 

330,01 – 340 3,43 15,12 

340,01 – 350 3,58 15,78 

350,01 – 360 4,66 20,54 

360,01 – 370 3,46 15,25 

370,01 – 380 1,87 8,24 

380,01 – 382 0,02 0,09 

TOTAL 22,69 100,00 

Organização: Oliveira, 2013. 

 

4.2. Uso e Ocupação da Terra no Ano de 2010. 

 

 Os tipos de uso e ocupação da terra encontrados na bacia no ano de 2010 (Figura 03) foram 

o cerrado (matas nativas e reservas legais), Mata Ciliar em pouquíssima quantidade, solo exposto 

disperso entre algumas áreas de pastagem, área urbana e silvicultura próximo ao divisor de águas à 

margem esquerda do canal principal do córrego Aviação. 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 44 

 
Figura 03: Mapa de Uso e Ocupação da Terra na Bacia do Córrego Aviação, Brasilândia/MS em 

2010. 

 

 Analisando a Tabela 03, referente ao uso e ocupação da terra de 2010, faz-se notório a 

quantidade expressiva de Pastagem (76,73%) em toda bacia, fato este que nos chama atenção pelo 

histórico desta área que sempre utilizou-se desse tipo de uso para a pecuária extensiva, porém sem o 

uso de práticas conservacionistas de manejo da terra. 

 As áreas onde predominam o solo exposto podem ser entendidas como pastagem batida, ou 

seja, áreas de pastagem já saturada e com um baixíssimo índice de vegetação gramínea. 
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Tabela 03: Uso e Ocupação da Terra na Bacia do Córrego 

Aviação no ano de 2010. 

Tipo de Uso e Ocupação da Terra 
Área 

Km² % 

Cerrado 0,45 1,98 

Mata Ciliar 0,03 0,13 

Pastagem 17,41 76,73 

Silvicultura 0,06 0,26 

Solo Exposto 2,78 12,25 

Área Urbana 1,94 8,55 

 

Áreas Inundáveis 0,02 0,09 

TOTAL 22,69 100,00 

       Org.: SILVA, 2013. 

 

4.3. Uso e Ocupação da Terra no Ano de 2011. 

 

 No ano de 2011 a bacia do córrego Aviação passa por uma drástica transformação, onde fica 

visualmente expressa a quantidade de área de pastagem que no mapeamento temático indica ser 

solo exposto, porém, os trabalhos de campo proporcionaram uma análise mais detalhada desse 

fenômeno, fator esse necessário para o entendimento da dinâmica paisagística da área de estudo 

(Figura 4). 
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Figura 04: Mapa de Uso e Ocupação da Terra na Bacia do Córrego Aviação, Brasilândia/MS em 

2011. 

 

 As áreas de solo exposto que em 2010 representava 12,25%, em 2011 aumenta para 32,92% 

(Tabela 04), vale ressaltar que a partir de 2011 na bacia do córrego Aviação começa o cultivo de 

cana de açúcar e essas áreas que antes eram pastagem e agora aparecem como solo exposto, em sua 

maioria representa o preparo da terra e manejo para cultivo desta cultura. 

 

 

Tabela 04: Uso e Ocupação da Terra da Bacia do Córrego 

Aviação no ano de 2011. 

Tipo de Uso e Ocupação da Terra 
Área 

Km² % 

Cerrado 0,15 0,66 

Pastagem 12,55 55,31 

Silvicultura 0,09 0,40 

Solo Exposto 7,47 32,92 
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Área Urbana 2,42 10,67 

Áreas Inundáveis 0,01 0,04 

TOTAL 22,69 100,00 

    Org.: SILVA, 2013. 

 

 

4.4. Uso e Ocupação da Terra no Ano de 2012. 

 

 As áreas de cerrado ou mata nativa sofrem uma expressiva redução na bacia, redução esta de 

1,63% se comparado os três anos analisados aqui, assim como as matas ciliares que representavam 

0,13% em 2010 já não aparecem mais nos mapeamentos dos anos subseqüentes de 2011 e 2012 

(Figura 05). Fato que a bacia passa por constantes transformações devido a adesão da maioria dos 

agropecuaristas pelo arrendamento da terra para o cultivo da cana em expressiva quantidade e da 

silvicultura na região. 

 Além dos problemas nesse âmbito, a bacia do córrego Aviação sofre constantemente com o 

despejo de efluentes sanitários advindos da área urbana do município de Brasilândia, que conta por 

sua vez com uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), porém a mesma não encontra-se em 

funcionamento. 

 Vale ressaltar que na área onde o canal principal do córrego percorre a área urbana é 

impermeabilizado por uma obra de canalização que recebe as águas pluviais, as águas fluviais dos 

pontos de nascente próximos e os efluentes de esgoto proveniente dos domicílios da área urbana do 

município.  
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Figura 05: Mapa de Uso e Ocupação da Terra na Bacia do Córrego Aviação, Brasilândia/MS em 

2012. 

 

 A Tabela 05 por sua vez demonstra quantitativamente a diminuição das áreas de pastagem e 

de solo exposto que dão respaldo ao crescimento do cultivo de cana de açúcar na bacia. A 

silvicultura segue o mesmo ritmo da cana de açúcar porém em menor proporção na bacia, em 2010 

representava 0,26%, em 2011 0,40% e por fim em 2012 representou uma área de 0,62%, um 

crescimento de 58% se comparado 2010 com 2012. 
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Tabela 05: Uso e Ocupação da Terra da Bacia do Córrego 

Aviação no ano de 2012. 

Tipo de Uso e Ocupação da Terra 
Área 

Km % 

Cana de Açúcar 1,59 7,01 

Cerrado 0,08 0,35 

Pastagem 11,76 51,83 

Silvicultura 0,14 0,62 

Solo Exposto 6,79 29,93 

Área Urbana 2,32 10,22 

Áreas Inundáveis 0,01 0,04 

TOTAL 22,69 100,00 

    Org.: SILVA, 2013. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Diante dos dados apresentados, conclui-se, portanto, que apenas utilizar-se do mapeamento 

temático e hipsométrico para indicação de formas de uso, ocupação e manejo da terra é insuficiente. 

Contudo a técnica de mapeamento pode indicar áreas especificas de fragilidade potencial que não 

devem ser iniciado o seu uso, ou que este seja restrito e com emprego de tecnologias de proteção do 

solo, dentre elas a bioengenharia vem se despontando.  

Ademais o escoamento superficial que lava a superfície da terra e transporta para a rede de 

drenagem enorme quantidade de sedimentos e diversos elementos biológicos e químicos, alteram a 

composição da água e compromete sua qualidade para o consumo humano e animal. 

Além do manejo inadequado do gado criado extensivamente com acesso ao canal fluvial, 

que constitui a única opção para dessedentação animal, há falta de práticas conservacionistas de uso 

e ocupação da terra, como implantação das curvas de nível para a contenção do escoamento 

superficial, cercamento e reflorestamento da mata ciliar nativa e conscientização da comunidade 

local no sentido de preservar o solo para um posterior aumento na quantidade e na qualidade da 

água, não só com uma visão local, mas partindo do particular para o geral. 
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Conclui-se, portanto que as transformações ocorridas na bacia do córrego Aviação em 

Brasilândia/MS são de um dinamismo constante, mostrando que a pesar do crescente crescimento  

das culturas de cana de açúcar e silvicultura, as práticas de manejo da terra tem aumentado 

progressivamente e paralelamente a estas culturas.                    
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RESUMO 

 A utilização da bacia hidrográfica como unidade de análise geoambiental tem se intensificado nos 

últimos tempos, principalmente pelo fato de possibilitar uma abordagem integrada dos elementos 

físicos e socioculturais de uma área com maior quantidade de detalhes e de forma mais precisa, 

favorecendo um planejamento e gestão mais adequados. A infinidade de elementos que existem 

dentro de uma bacia hidrográfica, bem como suas relações, possibilitam várias formas de 

delimitações, as quais irão depender do intuito do estudo e das escalas de abordagens empregadas. 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo realizar algumas reflexões sobre bacias 

hidrográficas, sobretudo acerca de suas delimitações e escalas de análises. Dessa forma, serão 

apresentados três exemplos de delimitações de bacias hidrográficas, partindo da carta topográfica, 

fotografias aéreas e por fim extração automática da drenagem por imagem do tipo SRTM. Foi 

constatado que o uso da fotografia aérea possibilita uma abordagem mais detalhada, principalmente 

por possibilitar uma visão tridimensional da área, tornando a representação mais precisa, enquanto 

que a extração automática por imagem SRTM apresentou maior distorção do real, visto que muitas 

drenagens não aparecem e há uma grande generalização delas, que acabam por apresentar um 

padrão mais retilíneo. Já a representação por cartas topográficas necessita de uma abordagem 

integrada a outros meios, visto que a escala não possibilita um bom detalhamento e precisão, pois 

muitos elementos são generalizados, aparecendo somente os principais canais fluviais, enquanto 

que muitas drenagens de menor fluxo e canais intermitentes são desconsiderados. 

 

Palavras-Chaves: Bacias hidrográficas, Escala de Análise e Hidrografia. 

 

ABSTRACT 

 

The utilization of the hydrographic basin as a unit of geoenvironmental analysis has been intensified 

in the last times, mainly by the fact of possibiliting an integrated approach of the physical and 

sociocultural elements of an area with more details e by a more precisely way, favoring a more 

appropriate  management and planning. The infinity of the elements that exists inside a 
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hidrographic basin, as well as it’s relations, allow many ways of delimitation, which will depend on 

the objective of the study and the scales of approach appointed. Faced this, the present work has the 

objective of perform some reflections about hidrographic basins, especially about it’s delimitations  

and scale of analysis.  Thus, will be presented three examples of the delimitation of hydrographic 

basins, taking off the topographic letter, aerial photography e by the end automatic extraction of the 

drainage from SRTM data.  Was found that using aerial photography allows an more detailed 

approach, mainly by enabling a tridimensional vision of the area,  making the representation more 

precisely, while the automatic extraction by SRTM data showed the bigger distortion of reality, 

seeing that many drainages didn’t appear and there’s a big generalization of them, that ends by 

presenting a a more straight pattern. Yet the representation by topographic letters needs a integrated 

approach with other means, seeing that the scale didn’t allows a good detailing  e precision, because 

many elements are generalized,  appearing just the main fluvial channels, while many drainages of 

minor flow and periodic channels are disregarded.  

 

Keywords: Hidrographic Basin, Analisys Scale, Hidrography 

  

1. INTRODUÇÃO  

A bacia hidrográfica é a área abrangida por um sistema fluvial, composto por um curso 

principal e seus tributários (SUGUIO e BIGARELLA, 1990). Sua escala de abordagem conta com 

uma infinidade de elementos inseridos em uma mesma área que a tornam uma unidade de análise 

geoambiental muito eficaz, pois possibilita uma delimitação espacial que associa os aspectos 

geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e socioculturais de forma integrada.  

Sua utilização como unidade geoespacial para planejamento e análise ambiental tem se 

intensificado nos últimos anos, principalmente em razão da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a qual incorpora princípios e normas para a 

gestão de recursos hídricos adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo 

(TEODORO et al, 2007). 

Apesar da definição da bacia hidrográfica como unidade de estudo, pouca reflexões foram 

realizadas acerca de sua utilização. A utilização da bacia hidrográfica, um recorte natural, nem 

sempre satisfaz as necessidades dos estudos de planejamento e gestão do território, além disso, a 

forma e a escala a serem utilizadas para analisar as bacias hidrográficas são pouco discutidos, o que 

torna o assunto apesar de antigo, pouco desenvolvido no país.  

Diante disso, o objetivo desse artigo é refletir sobre a forma com que as bacias hidrográficas 

vêm sendo trabalhadas como recorte geoespacial, levando em consideração as escalas de análise e 
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suas delimitações, onde serão apresentadas três formas de delimitações de bacias hidrográficas, 

sendo através da carta topográfica, fotografias aéreas e por fim extração automática da drenagem 

por imagem do tipo SRTM. Com a aplicação de cada uma das técnicas de extração da drenagem e 

delimitação dos divisores topográficos, oriundos dos limites de uma bacia hidrográfica, serão 

comparadas tais delimitações, identificando os pontos positivos e negativos de ambas, refletindo a 

cerca da melhor técnica para os principais estudos de bacias hidrografias que vem sendo discutidos 

nas ciências ambientais nos últimos anos.  

 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 A pesquisa se deu por levantamento bibliográfico acerca da temática, buscando identificar 

algumas falhas que vem ocorrendo na delimitação indevida de bacias hidrográficas e a escala de 

análise inadequada utilizada em alguns estudos. 

 Posteriormente foi delimitada a mesma bacia hidrográfica a partir de três bases cartográficas 

diferentes (carta topográfica, fotografia aérea e imagem SRTM) utilizando técnicas diferenciadas, 

as quais estão descritas abaixo:         

 A delimitação da bacia hidrográfica, utilizando a carta topográfica escala 1:50.000 como 

base, se deu manualmente, utilizando as curvas de nível da carta topográfica como ponto de partida 

para o limite da bacia, ligando linearmente os pontos das curvas de nível de maior cota. A rede de 

drenagem também foi extraída. Ambos elementos extraídos se deram pela técnica do overlay, sendo 

posteriormente escaneados e digitalizados no software Corel Draw X5. 

 A bacia hidrográfica extraída da fotografia aérea (figura 2), foi elaborada mediante a técnica 

de fotointerpretação na escala 1: 25.000, utilizando fotografias do ITC-PR, onde a drenagem foi 

analisada e extraída da fotografia aérea por meio de um estereoscópio de bolso ou de espelho, o 

qual possibilitou a transposição das informações de maneira fiel para o papel. Após está etapa, as 

informações retiradas da imagem foram escaneadas, para posterior digitalização, a qual também se 

deu no software Corel Draw 5. 

 Para a delimitação da bacia hidrográfica por meio de dados SRTM (figura 3), utilizou-se 

método de extração automática, através software ArcGIS. Foram utilizados dados SRTM 

reamostrados pelo projeto TOPODATA para resolução espacial 30 m disponibilizados pelo site do 

INPE <http://www.dsr.inpe.br/topodata> (VALERIANO, 2005). Inicialmente foi necessário o 
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tratamento da imagem SRTM correspondente à bacia hidrográfica do ribeirão Água das Antas, 

utilizando posteriormente as ferramentas Flow Direction e Flow Accumulation, do ArcMap, sendo 

possível criar um raster de fluxo acumulado para cada célula da imagem, empregando-se a 

ferramenta Flow Length para que fosse calculado o trajeto do fluxo mais longo no interior da bacia. 

A delimitação automática da bacia de drenagem pôde ser feita através da ferramenta 

Hidrology/Basin.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO        

  

  Rodrigues e Adami (2011) ressaltam que as cartas topográficas ainda são a maior fonte de 

dados para levantamentos e análises morfométricas, pois nelas delimitam-se bacias hidrográficas, 

definem-se as redes de drenagem e coletam dados altimétricos, que são a base dos cálculos 

posteriores. Ainda os autores supracitados, chamam a atenção para a altimetria das cartas, pois estas 

são muito generalizadas e podem trazer importantes distorções quanto a forma real do terreno.  

 Nesse sentido, Bravo (2011) investigando a precisão das cartas topográficas concluiu que os 

maiores erros advêm da generalização e dos erros de interpretação e representação por parte do 

mapeador.  

Levando em conta esses preceitos, a Figura 1 caracteriza a bacia hidrográfica 

correspondente ao ribeirão Água das Antas, extraída da carta topográfica de Faxinal-PR, escala 

1:50.000, onde a drenagem foi retirada manualmente e transposta para o papel vegetal junto com 

seus limites, por  fim ela foi digitalizada em um CAD (Corel Draw X5). Ao observar essa imagem 

não identificamos nenhum problema na drenagem, no entanto devemos levar em consideração sua 

escala, pois significa que a cada 1 cm do papel, corresponde a 50.000 cm do real, ou seja, muitos 

elementos são generalizados, aparecendo os principais canais fluviais, onde muitas drenagens de 

menor fluxo e canais intermitentes são desconsiderados.  
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Figura 2: Bacia hidrográfica do ribeirão Água das Antas-PR, extraído da carta topográfica do IBGE, 

escala 1:50.000. 

 

Tal generalização se comprova ao observarmos a Figura 2, que corresponde a mesma bacia 

hidrográfica, porem analisada através de fotografias aéreas na escala 1:25.000, a qual apresenta 

permite mapear feições com maior detalhamento.  

A questão da escala deve ser sempre refletida, pois em muitos estudos a generalização da 

carta topográfica pouco interferirá. Porém em pesquisas específicas sobre a rede de drenagem, 

como estudos hidrodinâmicos e morfométricos, outras bases cartográficas devem ser utilizadas para 

não correr risco de encobrir alguns dados (Bravo, 2011). Para Cendrero (1989), os planejadores 

devem considerar, pelo menos, a quantidade de informações ou detalhamento que se quer 

evidenciar no estudo; a extensão espacial da informação que se quer mostrar, a adequabilidade de 

uma determinada base cartográfica conforme os objetivos específicos, a quantidade de tempo 

disponível e os recursos que se dispõe para os mapeamentos.    
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As bacias hidrográficas extraídas por foto interpretação, apresentam maior detalhe e  

limites precisos, como pode ser verificado na figura 2. Quantitativamente, a figura 2 apresentam 

número muito maior de drenagens do que na figura 1. As fotografias aéreas, por aerofotogrametria, 

apresentam alto nível de detalhe e alta qualidade nos produtos gerados, fato já mencionado por 

Rodrigues e Adami (2011), os quais ressaltam suas vantagens pela visão tridimensional, refletindo 

da forma mais fiel as formas do relevo. De acordo com os autores supracitados as fotografias aéreas 

ainda se prestam à geração de novos documentos planialtimétricos, como em softwares de 

restituição aerofotogramétrica, como o DVP, dentre outros, além dos modelos digitais de elevação 

(MDE), derivados diretamente de dados de sensoriamento remoto como o SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission). 
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 Figura 1: Bacia hidrográfica do ribeirão Água das Antas-PR, extraído de fotografia aérea, escala   

1:25.000. 

 Fonte: VARGAS (2012). 

 

 A figura 3 representa a rede hidrográfica extraída a partir de dados obtidos por radar do 

tipo SRTM. Os dados foram refinados e processados utilizando o modo extração automática do  
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oftware ArcGis. Dos três métodos apresentados, este é o que apresenta maior distorção do real, 

visto que muitas drenagens não aparecem e há uma grande padronização delas, onde acabam tendo 

um padrão mais retilíneo.  O uso desse método é de grande valia para estudos que abrangem áreas 

de grande extensão, com escalas menores que 1:250:000, sempre utilizando  outra base cartográfica, 

para fazer um ajuste da drenagem e verificar se todos os lineamentos são drenagens de fato, pois o 

programa pode interpretar estradas, falhas e feições lineares do relevo como canais fluviais. 

 

Figura 3. Bacia hidrográfica do ribeirão Água das Antas-PR, feito a patir da imagem SRTM, onde 

foi realizada a técnica de extração automática da drenagem. 

 

A escolha das escalas a serem utilizadas deve obedecer ao bom senso do pesquisador, não 

havendo uma escala única e correta, a escala mais adequada deve ser escolhida caso a caso. Utilizar 

uma escala muito grande pode levar a supressão de informações importantes, resultando num mapa 

pouco detalhado. Por outro lado, detalhar demasiadamente pode acabar poluindo o mapa e 
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dificultando a apresentação dos dados.  Assim, é imprescindível determinar o que se pode e o que 

não pode ignorar como informação espacial, e julgar quais informações podem ser perdidas e quais 

são essenciais. Escalas menores possibilitam maior detalhe da informação, ao passo que escalas 

maiores, embora diminuam o tempo e o custo para o levantamento de dados, generalizam a 

agrupam as informações (SANTOS, 2004). 

Nos planejamentos ambientais, observa-se com grande frequência a inadequação entre a 

escala de trabalho e a área escolhida. A escala de trabalho deve ter relação com a magnitude da área  

e com os fenômenos a serem retratados no conteúdo do planejamento.  

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bacia hidrográfica vem sendo utilizada há muito tempo como unidade de análise por 

instituições e órgãos de planejamento e gestão ambiental.  No entanto, como visto no artigo, 

devemos tomar alguns cuidados ao utilizar a bacia hidrográfica como recorte geoespacial, 

verificando sempre se o fenômeno a ser analisada cabe a ser restringido ao seu recorte, e qual escala 

deve ser utilizada, pois o tamanho da área deve ter relação com a escala, para que reproduza as 

dimensões reais da paisagem.  

De acordo com Santos (2004) é a escala que ditará o quanto a extrapolação poderá ser feita 

sem perder a representação da heterogeneidade dos sistemas, pois numa escala espacial, é 

necessário interpretar não só a extensão territorial, mas também as circunstâncias em que ele ocorre 

em cada ponto do espaço ocupado, fornecendo informações sobre a organização das paisagens. 

 Deve-se também ter prudência ao usar os softwares, ainda mais quando utilizadas 

ferramentas automáticas, pois estes executam funções matemáticas e computacionais, os quais 

podem interpretar dados ou elementos da paisagem de maneira inadequada.  

O tempo para execução de um estudo e a magnitude dos elementos e fenômenos a serem 

representados definem o tipo de base cartográfica a ser utilizada. Estudos específicos de áreas 

menores demandam ferramentas de análise precisas, como fotografias aéreas e imagens de satélite 

de alta resolução.  Quando os estudos se aplicam a áreas regionais, caso da maioria dos estudos 

geográficos, o uso da carta topográfica é aconselhável, porém sempre apoiado por imagens de 

satélite LANDSAT e CBERS por exemplo, que são disponibilizadas gratuitamente. Estudos de 
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grandes áreas podem ser dificultados se a base cartográfica for incompatível, assim a extração 

automática pode representar uma ferramenta de fácil e rápida utilização, porém nunca deve ser 

utilizada como única referência para análise da paisagem.  
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RESUMO 

O presente artigo versa sobre o uso da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de 

planejamento e gestão dos recursos hídricos no Brasil e nos seus estados da federação, em particular 

no estado do Pará. E nele apresentamos como a partir da utilização da metodologia desenvolvida 

pelo engenheiro Otto Pfafstetter e adotada pela Agencias Nacional das Águas - ANA e pela 

Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Pará – SEMA, para divisão do país e do Pará em Regiões 

Hidrográficas. Para tanto, são apresentados alguns conceitos de bacia hidrográfica, bem como a sua 

adoção como unidade físico-territorial de planejamento e gestão dos recursos hídricos, o que é 

reforçado legalmente pelas leis que a definem a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 

9.433/97) e a Política de Recursos Hídricos do Estado do Pará (Lei nº 6.381/2001).  E por ultimo 

são apresentadas a Divisão Hidrográfica Nacional e as Regiões Hidrográficas do estado do Pará. 

 

PALAVRAS CHAVE: Bacia Hidrográfica, Região Hidrográfica, Gestão de Bacias e Recursos 

Hídricos.  

ABSTRACT 

This paper discusses the use of the watershed as a unit physical-territorial planning and 

management of water resources in Brazil and its federal states, particularly in the state of Pará and 

present it as from the use of the methodology developed by engineer Otto Pfafstetter and adopted by 

the National Water Agencies - ANA and the Secretary of State and the Environment of Pará - 

SEMA, for dividing the country and Pará in Hydrographic Regions. Therefore, we present some 

concepts of watershed and its adoption as a unit physical-territorial planning and management of 

water resources, which is enforced legally by the laws that define the National Policy of Water 

Resources (Law No. 9433 / 97) and Policy of Water Resources of the State of Pará (Law No. 

6.381/2001). And last are presented the Division and the National Hydrographic Hydrographic 

Regions of Pará 

 

KEYWORDS: Watershed Region Watershed, Watershed Management and Water Resources. 
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1. A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE FÍSICO-TERRITORIAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL E NO ESTADO 

DO PARÁ. 

O entendimento que a bacia hidrográfica pode ser utilizada como unidade físico-territorial 

voltada à gestão dos recursos hídricos já vem sendo debatido por vários pesquisadores, profissionais 

e técnicos de instituições de ensino e pesquisa, bem como na administração pública, desde a década 

de 1980. 

Botelho e Silva (2004) nos explicam que a bacia hidrográfica é reconhecida como unidade 

espacial na Geografia Física desde o final dos anos 1960. Contudo, durante a última década ela, foi 

de fato, incorporada pelos profissionais não só da Geografia, mas das grandes áreas das chamadas 

Ciências Ambientais, em seus estudos e projetos de pesquisa. Entendida como célula básica de 

análise ambiental, a bacia hidrográfica permite conhecer e avaliar seus diversos componentes e os 

processos e interações que nela ocorrem. E o total de trabalhos que adotaram a bacia como célula 

básica foi sete vezes maior na última década (1990/2000) em comparação à década anterior 

(1980/1990). 

A proposição de uma gestão ambiental em bacias hidrográficas surge como um importante 

exemplo do desenvolvimento de instrumental metodológico e prático, para a prática da relação 

sociedade e natureza, dentro de uma perspectiva inter e multidisciplinar, rompendo com os valores 

positivistas. Dessa forma, o seu emprego possibilita a adoção de medidas de gestão que levarão ao 

desenvolvimento da bacia de forma sustentável. Como nos explica (LANNA, 1995, p. 34). 

Gerenciamento de Bacia Hidrográfica (GBH) - instrumento que orienta o poder 

público e a sociedade, no longo prazo, na utilização e monitoramento dos recursos 

ambientais - naturais, econômicos, de forma a promover o desenvolvimento 

sustentável. 

 

A bacia hidrográfica é também um processo descentralizado de conservação e proteção 

ambiental, sendo um estímulo para a integração da comunidade e a integração institucional. Os 

indicadores das condições da bacia hidrográfica também podem apresentar um passo importante na 

consolidação da descentralização e do gerenciamento (TUNDISI, 2003). 

A bacia hidrográfica tem certas características essenciais que a torna uma unidade 

bem caracterizada e permite a integração multidisciplinar entre diferentes sistemas 
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de gerenciamento, estudo e atividade ambiental. [...] A bacia hidrográfica, como 

unidade de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, representa um 

avanço conceitual muito importante e integrado de ação. (TUNDISI, 2003, p. 207) 

 

Mas foi o estado de São Paulo o pioneiro na proposição mais descentralizada e participativa 

da gestão das suas bacias hidrográficas, iniciada com o Decreto n° 27.576/87 e junto com os 

debates na Constituição Estadual, se consumou com a promulgação da Lei n 7.663/91 que instituiu 

a Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Seguindo orientações do modelo de gestão francês, a Lei n 7.663/91 significou um grande 

avanço no debate sobre a necessidade da “gestão participativa” nas bacias hidrográficas, onde a 

sociedade organizada, os sindicatos, as associações, a ONG e as prefeituras podem, através dos 

comitês e agências de bacias, participar com maior representatividade. 

Mas para Bordalo e Costa (2013) em nível federal, o uso da bacia hidrográfica, como 

unidade físico-territorial de gestão dos recursos hídricos, foi oficializado somente em 1997, através 

da Lei Federal n9.433, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, na qual o art. 1
o
 

define a bacia hidrográfica como a unidade territorial para implantação desta política, que deve ser 

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

Como fundamentos da “Lei das Águas” como ficou conhecida a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, o art. 1
o
 define claramente que a água é um bem de domínio público, bem como 

um recurso natural limitado, e dotado de valor econômico. O artigo destaca ainda que a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), e que a gestão 

dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos 

usuários e das comunidades. 

Quanto aos objetivos, o artigo 2
o
 diz que a lei deve assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, bem 

como a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável. Dentre as diretrizes gerais dessa política, é importante 

destacar no art. 3
o
 a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental e sua 

articulação com o uso do solo. Já no art. 4
o
 a União articular-se-á com os estados tendo em vista o 

gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum.  
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No art. 33 foi instituído o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), nos estados e 

Distrito Federal, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH) e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas dos Rios Federais e Estaduais (CBHE), dirigidos e gerenciados por órgãos setoriais, 

criando como um de seus princípios a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento. 

Segundo Bordalo e Costa (2013) no Estado do Pará, a implantação de políticas públicas 

voltadas à gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas inicia timidamente, com a criação 

da Lei n 5.793, de 04 de Janeiro de 1994, que define a Política Mineraria e Hídrica do Estado do 

Pará, com seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. 

De uma forma geral, a lei mineraria e hídrica do estado dá mais destaque aos recursos 

minerais, deixando à gestão dos recursos hídricos uns poucos parágrafos para sua regulamentação. 

Quanto aos seus princípios o artigo. 1ºda lei define nos seus parágrafos que a bacia hidrográfica é a 

unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos; e que os recursos 

hídricos constituem um bem comum, levando em conta as peculiaridades locais. 

Como esta lei foi criada antes da Política Nacional de Recursos Hídricos (9.433/97), ela não 

fez qualquer menção à existência de um conselho estadual para o gerenciamento dos recursos 

hídricos, e aos comitês, agências e planos de bacias hidrográficas sem que a participação de órgãos 

municipais, dos usuários e da sociedade civil seja assegurada, mostrando uma frágil e incipiente 

descentralização e integração da gestão. 

Mas o grande passo para a consolidação da gestão dos recursos hídricos, no Estado do Pará, 

foi dado somente em julho de 2001, com a Lei Nº 6.381, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e instituiu o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela procurou 

reproduzir, na íntegra, todos os artigos contidos na Lei Nº 9.433/97, mas se diferenciou, ao incluir 

uma série de artigos e parágrafos novos, referentes aos seus objetivos, diretrizes, instrumentos, e a 

criação dos comitês de bacias hidrográficas no estado, com a participação das organizações civis e 

dos municípios.  

Esta lei possui como um dos seus princípios (art. 1
o
, IV) a adoção da bacia hidrográfica 

como unidade físico-territorial para implantação dessa política e atuação do Sistema Estadual de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, assegurando os usos múltiplos das águas e descentralizar, 

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

dentre outras, a proteção das bacias hidrográficas contra ações que possam comprometer o seu uso 
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atual e futuro (art. 2
o
, III), e tendo nas diretrizes de ações a integração da gestão dos recursos 

hídricos com a ambiental (art. 3
o
, III). Esses objetivos e as diretrizes, entre outros, devem constar 

dos Planos Diretores elaborados para bacias hidrográficas (art. 5
o
). 

É importante destacar que essas políticas reproduzem, igualmente, muitos objetivos, 

princípios e diretrizes, destacando o consenso na utilização da bacia hidrográfica como unidade 

físico-territorial da gestão dos recursos hídricos, integrado com a gestão ambiental, bem como o 

desenvolvimento de um modelo de gestão não burocrático, mas sistêmico, de integração 

participativa, com maior descentralização e participação dos usuários e da sociedade. 

2. A DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL COM BASE NAS OTTOBACIAS  

A criação da Divisão Hidrográfica Nacional foi definida pela Agencia Nacional das Águas – 

ANA através da Resolução Nº 32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH de 2003. 

Sua criação foi feita a partir da metodologia para codificação e subdivisões de bacias hidrográficas, 

desenvolvidas pelo engenheiro Otto Pfafstetter, a ANA passou a referenciar e atualizar a sua 

aplicabilidade, a qual serve de suporte para a implementação de políticas de gestão dos recursos 

hídricos, neste caso como um arcabouço metodológico para o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

Dentre os esforços de atendimento aos objetivos do SNIRH, especificamente no 

que se refere à modelagem e ao tratamento dos dados geoespaciais da rede 

hidrográfica que irão compor o banco de dados desse sistema, a Agência Nacional 

de Águas (ANA), por meio da COPPETEC/UFRJ (2001), com a contribuição do 

engenheiro Flávio José Lyra da Silva, começou o desenvolvimento da construção 

da base hidrográfica ottocodificada e passou a utilizá-la como suporte à gestão em 

seus processos internos. Desde então, a construção da base hidrográfica 

ottocodificada vem sendo aprimorada internamente na ANA e ajustada às 

necessidades de integração com banco de dados espaciais. 

A construção da base hidrográfica ottocodificada consiste de um conjunto de 

processos para tratamento topológico da rede hidrográfica com base na codificação 

de Otto Pfafstetter (1989) e que permite associar e extrair informações a jusante e a 

montante de cada trecho da rede. (ANA, 2006, p. 7). 

 

O método de Otto para a construção de uma base hidrográfica apresenta uma relação de 

dados topográficos junto a fatores naturais que se tornam condicionantes para gerar uma hierarquia 

de bacias, como curso d’água, nascente, confluência-foz, trecho de curso d’água, rio, construindo 

uma visualização mais sistematizada de bacias em uma determinada região, aliada a representação 

cartográfica e Sistema de Informação Geográfica (SIG). Como produto da construção da base 

hidrográfica ottocodificada é gerado tabelas contendo informações da chamada “Topologia 
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Hídrica”, aqui definida como um conjunto de informações agregadas e discretizadas por trecho de 

curso d’água tendo como referência a sua área de contribuição. (ANA, 2006) 

A classificação das bacias no método de Otto considera o rio principal como aquele que 

possuir maior deflúvio diante de outros rios seguindo uma ordem de área de contribuição para 

classificar os afluentes.  Segundo a metodologia, as quatro bacias maiores recebem códigos pares 

que são atribuídos de jusante a montante: a bacia mais a jusante é a de código 2, a bacia 

imediatamente a montante desta recebe o código 4, a próxima recebe o código 6 e a mais a 

montante de todas, 8; e as interbacias recebem códigos ímpares, sendo a da foz a número 1, a 

interbacia entre as bacias 2 e 4 recebem o valor 3, e assim por diante, até a última bacia de 

montante, que recebe o número 9. (ANA, 2006) 

Figura 1: Desenho esquemático resumido do processo de construção da base hidrográfica 

ottocodificada 

 

 

Fonte: ANA, 2006. 

 

A codificação das Ottobacias tem como ponto de partida o rio principal e suas ramificações, 

denominados como cursos d’água. As codificações não são classificações definitivas, isto é, estão 

sujeitas a possíveis modificações futuras e ficam a critério do próprio pesquisador. Essas 

modificações são conseqüências pela preferência em adotar uma nova codificação em escala maior 

a anterior, aumentando o nível de detalhamento da bacia e, conseqüentemente, passa a abranger 
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outros cursos que serão codificados. Entretanto, o que permanece como fixos são os rios principais 

e suas codificações elaboradas na primeira codificação considerando-os como uma ottobacias. 

A codificação para cursos d’água têm outra nomenclatura que pouco difere em relação às de 

bacias hidrográficas devido a codificações às interbacias (cursos d’água) ser uma derivação do 

código de bacias e, nesse caso, elimina-se os últimos algarismos ímpares até chegar ao algarismo 

mais próximo do par. Posteriormente, as codificações referentes aos cursos d’água são armazenadas 

numa base de dados. 

 Segundo a Resolução do CNRH nº 30/2002, considerando a necessidade de se adotar 

metodologia de referência que permita procedimentos padronizados de subdivisões e agrupamentos 

de bacias e regiões hidrográficas. E considerando que a necessidade de sistematização e 

compartilhamento de informações, preconizada na Lei Nº 9.433, de 1997, requer o referenciamento 

de bases de dados por bacias hidrográficas, unidade básica do gerenciamento de recursos hídricos; 

resolve: Art. 1º Adotar, para efeito de codificação das bacias hidrográficas no âmbito nacional, a 

metodologia descrita no Anexo I desta Resolução. 

 E segundo a Resolução do CNRH nº 32/2003. Considerando a importância de se estabelecer 

uma base organizacional que contemple bacias hidrográficas como unidade do gerenciamento de 

recursos hídricos para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Considerando a necessidade de se implementar 

base de dados referenciada por bacia, no âmbito nacional, visando à integração das informações em 

recursos hídricos; Considerando a Resolução CNRH nº 30, de 11 de dezembro de 2002, que define 

metodologia de codificação e procedimentos de subdivisões em agrupamentos de bacias e regiões 

hidrográficas, no âmbito nacional, resolve: 

Art. 1º Fica instituída a Divisão Hidrográfica Nacional em regiões hidrográficas, nos termos dos 

Anexos I e II desta Resolução, com a finalidade de orientar, fundamentar e programar o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. 

Parágrafo único. Considera-se como região hidrográfica o espaço territorial brasileiro 

compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com 

características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o 

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. 
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 Segundo essa resolução (ver figura 02) o pais passou a ter 12 Regiões Hidrográficas assim 

definidas: Região Hidrográfica Amazônica; Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia; Região 

Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental; Região Hidrográfica do Parnaíba; Região Hidrográfica 

Atlântico Nordeste Oriental; Região Hidrográfica Atlântico Leste; Região Hidrográfica Atlântico 

Sudeste; Região Hidrográfica do Paraná; Região Hidrográfica do Uruguai; Região Hidrográfica 

Atlântico Sul e Região Hidrográfica do Paraguai. 

 

 

 
Figura 02: Divisão Hidrográfica Nacional (Resolução CNRH nº 32 de 2003) 

  
              Fonte: CNRH/ANA, 2003. 

 

3. A DIVISÃO DO ESTADO DO PARÁ EM REGIÕES HIDROGRÁFICAS 

 No Pará, a divisão do estado em regiões hidrográficas só foi ocorrer em 2008, bem depois da 

criação da Divisão hidrográfica Nacional a partir das Resoluções nº 30/2002 e nº 32/2003 ambas do 

CNRH.  

O processo de criação das Regiões Hidrográficas do Estado do Pará surgiu a partir das ações 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH criado pela Lei Estadual nº 6.381 de 2001 que 

definiu a Política Estadual de Recursos Hídricos. E como ocorreu na divisão nacional, também 
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seguiu a metodologia de Otto Pfafstetter que divide e codifica as bacias hidrográficas, utilizando 

dez algarismos, diretamente relacionados com a área de drenagem dos cursos d’água. 

 O inicio dos estudos para criação das regiões hidrográficas no estado, foi definido pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.070 de 2006, 

que instituiu as Câmaras Técnicas de Assuntos Legais e Institucionais, do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos e de Capacitação e Educação Ambiental dos Recursos Hídricos através da 

Resolução nº 001 de 2007 e que por sua vez podem criar seus Grupos de Trabalho com a finalidade 

de analisar, estudar e apresentar propostas sobre matérias de sua competência. 

 E foi com base em estudos desenvolvidos por um desses Grupos de Trabalhos, que foi 

apresentada a proposta com base na metodologia de Otto (1989) e da ANA (2006) ao CERH que 

aprovou em 2008 a Resolução nº 004 que dispõe sobre a divisão do estado em regiões hidrográficas 

e dá outras procidências. 

O Art 2º dessa resolução adota a Divisão Hidrográfica do Estado em Regiões hidrográficas, 

nos termos do Anexo I, com a finalidade de orientar, fundamentar e implantar o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

 É dado destaque nessa resolução o Parágrafo único que considera como região hidrográfica 

o espaço territorial compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 

contiguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vista a 

orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos.  
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Figura 03: Mapa das Regiões Hidrográficas do Estado do Pará   

 
          Fonte: SECTAM, 2008. 

 

 Com base na Resolução 004/2008 do CERH, foram estabelecidas 07 (sete) Macro-Regiões 

Hidrográficas (ver figura 03) que são: Costa Atlântica Nordeste, Tocantins-Araguaia, Xingu, Portel-

Marajó, Tapajós, Baixo Amazonas e Calha Norte. Definidas a partir das suas características 

geofisiográficas como: geomorfologia, geologia, hidrografia, solos, e fator hidroclimático. 

 O limite geográfico dessas regiões hidrográficas coincide com os divisores de água das 

bacias limítrofes da região considerada. E nele a calha do rio Amazonas é a feição geomorfológica 

de maior importância, as bacias componentes de cada região desaguam em suas margens ou 

diretamente na foz. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa ressaltar a importância dos estudos em bacias hidrográficas como unidade 

de estudo físico-paisagísticos compostas por elementos interdependentes capazes de serem 

mensurados e zoneados. Na bacia do córrego Bom Jardim localizada dentro dos limites municipais 

de Brasilândia/MS, ocorrem diversos tipos de processos erosivos tanto de âmbito laminar quanto 

linear que por sua vez transportam sedimentos das vertentes da bacia para o leito de seu canal 

principal e seus afluentes. Nesse sentido objetivou-se demonstrar a importância da compreensão dos 

fatores físicos principais constituintes em uma bacia afim de compará-los e correlacioná-los 

obtendo assim de forma adaptada os níveis de Fragilidade Potencial ao qual o ambiente está sujeito. 

Faz-se necessário, portanto uma análise sintetizada dos dados advindos de mapeamentos temáticos 

de Declividade, Solos, Geologia, Pluviometria e áreas especiais denominadas aqui de Áreas de 

Prioridade Biológica de conservação para uma melhor compreensão da evolução dos diferentes 

processos geológico-geomorfológicos averiguados na bacia e que afetam a mesma deixando-a com 

baixos e/ou altos níveis de vulnerabilidade ou fragilidade. O produto final da sintetização desses 

dados pode servir de base para a construção de um planejamento ou plano de manejo que 

identifique os processos que afetam o meio físico natural da bacia como um todo. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Bacia Hidrográfica; Fragilidade Potencial. 

 

ABSTRACT 
This paper aims to highlight the importance of studies on watersheds as the unit of study and 

physical landscape composed of interdependent elements capable of being measured and zoned. In 

Bom Jardim stream basin located within the municipal boundaries of Brasilândia / MS, occurring 

several types of erosion under both laminar as linear turn transporting sediments of the basin slopes 

to bed its main channel and its tributaries. Accordingly aimed to demonstrate the importance of 

understanding the physical factors leading constituents in a bowl in order to compare them and 

correlate them so getting so adapted levels Fragility potential to which the environment is subject. It 

is necessary, therefore synthesized an analysis of data arising from thematic mapping of Slope, Soil, 
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Geology, and special areas called Pluviometry here Priority Areas Biological conservation to a 

better understanding of the evolution of different geological and geomorphological processes 

investigated in the basin and affecting the same leaving it with low and / or high levels of 

vulnerability or fragility. The final product of the synthesis of this data can serve as basis for 

planning and construction of a management plan that identifies the processes affecting the physical 

nature of the basin as a whole. 

 

Keywords: GIS, Watershed; Fragility potential. 

 

1. INTRODUÇÃO   

Após o estabelecimento da bacia hidrográfica como unidade de estudo e de planejamento, 

pela Agência Nacional de Águas, é crescente o número de pesquisadores que as adotam como 

recorte espacial para diagnóstico, análise e prognóstico. A grande vantagem que se encontra nesse 

âmbito está nas possibilidades de inter-relações entre os vários subsistemas que a constituem. Nesse 

sentido a bacia hidrográfica deve ser considerada como unidade básica de gestão dos recursos 

hídricos. 

A bacia hidrográfica, através da rede de drenagem fluvial, integra grande parte das 

relações causa-efeito que devem ser tratadas na gestão. Embora existam outras 

unidades político administrativas a serem consideradas, como os municípios, 

estados, regiões e países, essas unidades não apresentam necessariamente o caráter 

integrador da bacia hidrográfica, o que poderia tornar a gestão parcial e ineficiente 

caso fossem adotadas (SRH/MMA, 1997). 

  

O dinamismo encontrado nos sistemas de bacias hidrográficas reflete de maneira 

extremamente simplificada as complexas interferências e correlações entre os elementos dos 

subsistemas naturais, construídos, socioeconômicos e produtivos, e a crescente interferência 

antrópica. 

Ross (1994) afirma que: 

A fragilidade dos ambientes naturais face as intervenções humanas é maior ou 

menor em função de suas características genéticas. A princípio, salvo algumas 

regiões do planeta, os ambientes naturais mostram-se ou mostravam-se em estado 

de equilíbrio dinâmico até o momento em que as sociedades humanas passaram 

progressivamente a intervir cada vez mais intensamente na exploração dos recursos 

naturais. (ROSS, 1994, p. 01) 

 

Decorrente dessa preocupação e com o objetivo de auxiliar no ordenamento sustentável do 

território da bacia do Córrego Bom Jardim, em Brasilândia - MS o objetivo do presente trabalho é 
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avaliar ambientalmente a Fragilidade Potencial da bacia constituída da combinação de informações 

espaciais Clinométricas, Pedológicas, Climáticas, Geológicas e Biológicos (Áreas Prioritárias para a 

Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira). 

Pretende-se, portanto, através de uma análise integrada ambiental dessas mesmas 

informações, contribuir, não apenas para com a bacia do córrego Bom Jardim, como também 

subsidiar como referencial teórico metodológico para novos estudos, que visem um ordenamento 

preventivo do uso da terra pautado em dados distintos, mas de extrema importância nos estudos de 

bacias e consecutivamente, a redução da perda de solo, produção, produtividade e da 

qualidade/quantidade de suas águas e melhoria da qualidade ambiental e de vida de seus habitantes.  

O município de Brasilândia possui uma área de aproximadamente 5.000 Km², e situa-se 

entre as coordenadas geográficas 20°45’ e 21°34’ de latitude S e 51°51’ e 52°56’ de longitude W, 

sendo essa uma região drenada por inúmeras micro-bacias que fluem para o Rio Paraná (PINTO, 

2010). O clima no município de Brasilândia possui duas estações bem definidas, uma estação 

chuvosa e outra seca, que segundo a classificação de Koppen é o Aw, definido como clima tropical 

úmido. 

A bacia por sua vez compreende-se por estar localizada em um meio físico ímpar, pois, suas 

nascentes encontram-se dentro da reserva indígena dos Ofayé-Xavante em meio a uma paisagem 

preservada por se tratar de uma reserva. Sua foz é marcada pela delimitação da Reserva Particular 

do Patrimônio Natural – RPPN Cisalpina da CESP (Companhia Energética de São Paulo) que por 

se tratar de um relevo moderadamente plano acabou por ser inundado devido à construção da UHE 

de Porto Primavera. 

 

2. METODOLOGIA 

A carta base e de localização (Figura 01) da bacia foi elaborado com orientações das cartas 

topográficas da área de estudo. Esse documento constituiu-se no documento passível de mensuração 

e que serviu de base para a elaboração das cartas subseqüentes, ou seja, de Declividade, Pedológica, 

Geológica, Pluviométrica, de Áreas de Prioridade Biológica e por fim a carta Fragilidade Potencial 

resultante do cruzamento de dados espaciais das cartas anteriores. 
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Figura 01: Carta Base e de Localização da Bacia do Córrego Bom Jardim em Brasilândia/MS. 

 

Para alcançar o objetivo proposto foi utilizada no decorrer da metodologia uma adaptação de 

duas propostas metodológicas: Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais elaborada 

por Ross (1994) e na metodologia proposta por Crepani et al.,(2001) denominada Sensoriamento 

Remoto e Geoprocessamento aplicado ao Zoneamento Ecológico Econômico e ao Ordenamento 

Territorial, onde acrescentou-se as áreas de Importância biológica, reconhecidas pelo Decreto no. 

5092, de 21 de maio de 2004 e instituídas pela Portaria nº 126 de 27 de maio de 2004 do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) como "Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira".  

A Declividade é o ângulo de inclinação da superfície local em relação ao plano horizontal. A 

modelagem numérica de terreno foi realizada com base em um Modelo de Grade Regular 

Retangular (MGRR), segundo procedimentos descritos em Câmara et al., (2007).  
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Para a confecção do mapa de Solos foi realiza a identificação das unidades pedológicas que 

teve como base o levantamento de solos elaborado pelo Macrozoneamento (RADAMBRASIL, 

1984/1985) produzido na escala de 1:250.000, extraído do banco de dados Sistema Interativo de 

Suporte ao Licenciamento Ambiental (SISLA), (disponível em http://sisla.imasul.ms.gov.br/sisla). 

A padronização da nomenclatura foi realizada segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (EMBRAPA, 2006).  

Para a elaboração da carta Pluviométrica foi feita uma variabilidade espacial da pluviosidade 

elaborada a partir de médias anuais pluviométricas disponíveis entre os anos de 1970 a 2007. 

Utilizou-se dados de chuva (mm) de 4 estações meteorológicas da Agência Nacional das Águas 

(ANA), (disponível em http://www.cpao.embrapa.br/clima/). 

Para espacialização da pluviosidade empregou-se o método de interpolação, denominado 

Inverso do Quadrado da Distância (IQD) ou The Inverse Distance Weighted (IDW), que é um 

interpolador determinístico univariado de médias ponderadas. A interpolação pelo IQD supõe 

explicitamente que as feições mais próximas são mais semelhantes do que as mais separadas.  

A partir dos valores obtidos de intensidades pluviométricas e suas relações com a 

vulnerabilidade à perda de solo foi elaborada uma adaptação metodológica com base numa regra de 

três simples entre os valores máximo de vulnerabilidade à perda de solo (Crepani et al., 2001) e os 

graus de fragilidade definidos por Ross (1994). 

Para obtenção da Prioridade Biológica que na área que recobre a bacia do córrego Bom 

Jardim não existe mapeamento prévio dessa temática, porém assim mesmo foi feita uma adaptação 

para essa ultima carta temática evidenciando as APPs (Áreas de Preservação Permanente), Reservas 

Indígena (Comunidade Indígena Ofayé-Xavante) e de Patrimônio Particular Natural (RPPN – 

CISALPINA/CESP).  

Para a elaboração da carta síntese de fragilidade potencial foram aplicados os métodos de 

combinação de mapas (álgebra de campo), por meio de sobreposição ponderada, disponível no 

ArcGIS 10®. Inicialmente foi feita a conversão dos dados vetoriais para a estrutura matricial 

(formato Grid.) e posteriormente a reclassificação, por meio da ferramenta Spatial 

Analyst/Reclassify. Em seguida, as etapas percorridas foram as seguintes: Spatial Analyst 

Tools/Overlay/Weighted Overlay. 

O quadro 01 mostra os graus de fragilidade Potencial (produto obtido através do 
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cruzamento dos dados de mapeamento Clinométrico, Pedológico, Geológico, Pluviométrico e de 

Prioridades Biológicas de Preservação) e seus pesos segundo a metodologia de Ross, 1994, essa 

metodologia foi adaptada para a bacia do córrego Bom Jardim. 

 

Quadro 01: Fragilidade Potencial adaptado de Ross, 1994. 

Cor Graus de Fragilidade Peso 

 Muito Baixo 1 

 Baixo 2 

 Médio 3 

 Alto 4 

 Muito Alto 5 

Fonte: Ross, 1994. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Mendonça (1998) a identificação e análise da hipsometria da bacia hidrográfica 

possibilitam a observação da variação altimétrica do relevo da área, fato importante na análise de 

processos relativos à dinâmica de uso e ocupação e da formação de microambientes da mesma, 

dentre outros. A Declividade gerada a partir das imagens SRTM de 30m, apresentou 10 classes de 

declividades variando entre 0 a 29,15% de declividade como mostra a tabela 01 que quantifica e 

qualifica cada classe segundo Ross (1994). 

 

Tabela 01: Declividade da Bacia do Córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS e sua 

Correlação com os Graus de Fragilidade Potencial adaptados de Ross (1994). 

Cores  
Temáticas 

Classes de 
Declividade (%) 

Km² % na bacia 
Fragilidade  
Potencial 

Peso 

 0 a 1 79,42 40,97 

Muito Baixa 1 
1 a 2 5,73 2,96 
2 a 3 0,02 0,01 
3 a 6 79,21 40,86 

 6 a 9 15,78 8,14 
Baixa 2 

9 a 12 12 6,19 

 12 a 15 1,24 0,64 
Média 3 

15 a 20 0,38 0,20 

 20 a 25 0,07 0,04 
Alta 4 

25 a 29,15 0,01 0,01 
TOTAL 193,86 100,00   

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

 No que refere-se à Pedologia da bacia podemos analisar que existem somente três tipos 

diferentes de solos (Tabela 02), sendo que o de maior destaque mostrou ser um solo extremamente 
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hidromórfico e permanentemente inundado por se espacializar numa planície de inundação 

recobrindo toda a foz e baixo curso da bacia. 

 

 

 

Tabela 02: Tipos de solo encontrados na bacia do córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS. 

Legenda Tipos de Solo 
Área 

(Km²) 

Área 

(%) 

Fragilidade 

Potencial 

Pesos 

LEa9 
Latossolo Vermelho-Escuro álico A 

moderado textura média e argilosa relevo 

plano e suave ondulado 

22,85 11,72 
Baixa 2 

AC2 Área de Solo hidromórfico periódicamente 

inundado. 
90,13 46,25 Muito Alta 5 

LEa22 Latossolo Vermelho-Escuro álico A 

moderado textura média 
81,88 42,03 Média 3 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

A carta Geológica da bacia dispôs-se dos seguintes dados resultantes na tabela 03, onde 

foram encontradas as formações geológicas Santo Anastácio (22,38%) que recobre as áreas do alto 

curso abrangendo as nascentes do canal principal e de seus dois afluentes, Caiuá (31,64%) no médio 

curso da bacia e Depósitos Aluvionares (89,14%) dispostos em toda a área do baixo curso onde está 

localizada a RPPN Cisalpina. 

 

Tabela 03: Disposição Geológica da Bacia do Córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS. 

Cores 

Temáticas 
Formação Geológica 

Área 

(Km²) 

Área 

(%) 

Fragilidade 

Potencial 
Pesos 

 Santo Anastácio 43,39 22,38 Baixa 2 

 Caiuá 61,33 31,64 Média 3 

 Despósitos Aluvionares 89,14 45,98 Muito Alta 5 

TOTAL 193,86 100   

Org.: Oliveira, 2013. 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 
 

A precipitação encontrada na bacia varia entre 1.285,28 mm na área do alto curso a 1.188,00 

mm no baixo curso, mostrando assim uma variação de 97,28 mm do alto curso para o baixo curso. 

A intensidade pluviométrica encontrada para a área da bacia do córrego Bom Jardim, foi obtida a 
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partir dos dados interpolados das estações meteorológicas localizadas no próprio município (estação 

Porto Galeano) e municípios vizinhos: Bataguassu (estação Porto Uerê) e Três Lagoas (estações 

Jupiá e FENOB). (Tabela 04) 

 

 

Tabela 04: Dados referentes à localização das estações meteorológicas e sua correlação com a 

precipitação adaptado de Crepani (2001) e Ross (1994). 

Nome da 

Estação 
Município 

Localização 

Geográfica 

Precipitação  

Media Anual  

(mm) 

Fragilidade 

Potencial 
Pesos 

Porto Galeano Brasilândia 
52º 09’ 35” W 

21º 05’ 35” S 
1.317,20 Baixa 2 

FENOB Três Lagoas 
51º 42’ 59” W 

20º 47’ 59” S 
831,50 Baixa 2 

Porto Uerê Bataguassu 
52º 08’ 17” W 

21º 53’ 29” S 
1.304,40 Baixa 2 

Jupiá Três Lagoas 
51º 30’ 54” W 

20º 50’ 06” S 
1.207,30 Baixa 2 

Fonte: Embrapa (2013). 

 

A Prioridade Biológica que na área que recobre a bacia do córrego Bom Jardim não existe 

mapeamento prévio dessa temática, porém assim mesmo foi feita uma adaptação para essa ultima 

carta temática evidenciando as APPs (Áreas de Preservação Permanente), Reservas Indígena 

(Comunidade Indígena Ofayé-Xavante) e de Patrimônio Particular Natural (RPPN – 

CISALPINA/CESP).  

A carta de Prioridade Biológica da bacia foi elaborada seguindo uma adaptação, onde os 

temas abordados neste mapeamento seguiram os seguintes critérios da tabela 05. Desta forma foi 

possível atribuir pesos para as diferentes áreas espacializadas tidas como de uso prioritário para 

conservação biológica. 

 

Tabela 05: Espacialização e classificação da Fragilidade Potencial das áreas de Prioridade 

Biológica da bacia. 

Prioridade 

Biológica 

Fragilidade 

Potencial 
Pesos 

Área com ou Destinada às Áreas de Preservação Permanente (30 m) Muito Alta 5 

Área com ou Destinada às Áreas de Preservação Permanente (15 m) Muito Alta 5 

Reserva Indígena Ofayé-Xavante Muito Alta 5 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Muito Alta 5 

Outros tipos de uso da terra na bacia Baixa 2 
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Org.: Oliveira, 2013. 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 
 

A partir da combinação de dados de declividade, solos, geologia, pluviometria e prioridade 

biológica, foi possível caracterizar a Bacia Hidrográfica do Córrego Bom Jardim em 3 graus de 

fragilidade: Baixa, Média e Alta. O quadro abaixo mostra os níveis de Fragilidade Potencial da 

carta de Fragilidade Potencial encontrados na bacia e suas respectivas áreas em quilômetros 

quadrados (Km²) e porcentagem (%). (Figura 02 e Quadro 02)  

 

 
Figura 02: Carta de Fragilidade Potencial da Bacia do Córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS. 

 
Quadro 02: Fragilidade Potencial da Bacia Hidrográfica do Córrego Bom 

Jardim, Brasilândia/MS. 

Cor Fragilidade Potencial Área (Km²) Área (%) Pesos 

 Muito Baixa 0 0 1 
 Baixa 90,72 46,80 2 
 Média 15,01 7,74 3 
 Alta 88,13 45,46 4 
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 Muito Alta 0 0 5 

Total 193,86 100,00  

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

A Fragilidade Potencial da bacia de modo geral divide-se evidentemente em duas grandes 

partes classificadas como Baixa Fragilidade, com 46,80% da bacia e Alta Fragilidade (45,46%). A 

classe de Fragilidade Potencial Média recobre apenas uma faixa, onde localiza-se um ruptura de 

relevo entre o alto-médio curso da bacia e o baixo curso. O fato do não aparecimento das classes de 

fragilidade potencial Muito Baixa e Muito Alta, deve-se aos valores atribuídos como pesos à todas 

as outras cartas constituintes desse cruzamento de dados ressaltarem os pesos 2, 3 e 4, Baixa, Média 

e Alta Fragilidade Potencial. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados analisados sobre a temática de fragilidade, conclui-se, portanto, que o 

cruzamento de dados obtidos através de mapeamentos temáticos são de extrema importância para o 

entendimento dos processos físicos que ocorrem em bacias hidrográficas bem como auxilia na 

tomada de decisões no âmbito do planejamento e gestão de bacias. 

A pesar dos 46,80% enquadrar-se na classe de Fragilidade Potencial Baixa, toda essa área 

deve ter seu manejo intensificado em determinadas áreas por se tratarem de áreas ocupadas por 

cultivo de cana de açúcar, silvicultura, pastagem e área urbana, que acentuam de certa forma os 

processos erosivos laminares e lineares principalmente próximos às nascentes e à foz tanto do canal 

principal da bacia quanto de seus afluentes. 

O baixo curso da bacia, por mais que tenha seus 45,46% da área classificado como 

Fragilidade Potencial Alta, trata-se de área de RPPN, portanto a mesma dispõe de um plano de 

manejo onde são previstas atividades de fiscalização e manejo permanente por se tratar de uma área 

extremamente plana e permanentemente alagada composta por vegetação aquática constituída de 

veredas e buritis. 

O modelo proposto por Ross (1994) e Crepani et al., (2001) proporciona informações 

importantes para o planejamento do manejo dos diferentes tipos de uso e ocupação da terra e de 

praticas conservacionistas a serem aplicadas nos ambientes dispostos de cursos d’água.  
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Conclui-se, portanto que a fragilidade potencial da bacia mostrou-se um zoneamento 

extremamente eficiente, porém depende na prática de inúmeras variáveis: precipitação, uso, 

ocupação e manejo da terra, profundidade e variação no nível freático, composição dos materiais 

inconsolidados, as quais devem ser levadas em consideração com restrições, dependendo da 

característica dos ecossistemas. A dificuldade de se colocar esta metodologia em prática, é que as 

Prefeituras Municipais não dispõem de informações de seus municípios em escala de detalhamento 

para seus planos diretores de manejo e gestão e também pela pouca importância dada a estes tipos 

de pesquisas que são geradas a baixo custo e com certa facilidade.        
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo aferir as alterações causadas nas propriedades físicas do solo 

utilizado para a prática da agricultura canavieira na bacia do ribeirão Andirá no município de 

Presidente Castelo Branco, através da avaliação da compactação pela aplicação do método do Perfil 

Cultural, desenvolvido na França na década de 60 do século passado (HÉNIN, GRAS e MONNIER, 

1976) e posteriormente adaptado a solos tropicais (TAVARES FILHO et. al., 1999) Depois de 

detectado os horizontes antropizado no solo foi feito a coleta de amostras indeformada e levada ao 

laboratório para proceder às análises físicas proposta pela EMBRAPA (1997), através desses 

resultados pode relacionar as causas da degradação das propriedades físicas do solo e o 

assoreamento e poluição dos cursos d’água á prática incorreta de manejo do solo 

 

PALAVRAS CHAVE: manejo do solo; degradação das propriedades físicas; assoreamento e 

poluição dos cursos d’água 

 

ABSTRACT 

This study aims to assess the changes caused in the physical properties of the soil used for the 

practice of sugarcane production in the basin of the Andirá stream in the municipality of Presidente 

Castelo Branco, through the evaluation of compression by applying the method of Cultural Profile 

was developed in France in the 60s of the last century (HÉNIN, GRAS and MONNIER, 1976) and 

later adapted to tropical soils (TAVARES Filho et. al., 1999) After detected the anthropic soil 

horizons was made to collect undisturbed samples and brought to laboratory to carry out the 

physical analysis proposed by EMBRAPA (1997), through these results may relate to the causes of 

degradation of soil physical properties and sedimentation and pollution of water courses to the 

practice improper soil management. 

 

KEYWORDS: soil management, degradation of physical properties, sedimentation and pollution 

of water courses 
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1 - INTRODUÇÃO 

Uma bacia hidrográfica pode ser definida como uma área limitada por um divisor de águas, 

que a separa das demais bacias, e que serve de captação natural da água de precipitação e é 

caracterizada como o elemento primordial na análise no ciclo hidrológico, principalmente na sua 

fase terrestre, que engloba a infiltração e o escoamento superficial. 

  Segundo Brigante e Espíndola (2003) a bacia hidrográfica é o resultado da interação da água 

e de outros recursos naturais, podendo citar, material de origem, topografia, vegetação e clima. 

Sendo assim um curso d’água, independentemente de seu tamanho, será sempre o resultado da 

contribuição de determinada área topográfica. 

A erosão hídrica causada pela água das chuvas é identificada como a principal causadora do 

empobrecimento do solo e de assoreamento dos cursos d’água dentro de uma bacia hidrográfica, 

portanto responsável por um grande impacto ambiental. Neste processo, a estrutura do solo é 

destruída pelo impacto da chuva que atinge a superfície do terreno e, em seguida o material solto, 

rico em nutrientes e matéria orgânica, é removido do local e depositado nas depressões no interior 

das vertentes e no fundo dos vales.  

Segundo Ruhe (1975) a intensidade de ação do processo erosivo depende do clima, da 

resistência do solo, da presença de diversas condições ligadas ao manejo do solo e água e da 

cobertura vegetal presente. Portanto o desmatamento e o manejo agrícola inadequado, o mau uso 

dos recursos naturais e o emprego de agroquímicos geram a contaminação dos corpos hídricos e do 

solo. 

A erosão superficial do solo em áreas agrícolas carrega para os cursos de água, fertilizante 

de compostos nitrogenados e matéria orgânica, implicando em um aumento da demanda de 

oxigênio necessário para os processos aeróbicos do meio aquoso, também calcário usado na 

correção de acidez do solo alterando o ph da água, além desses impactos já citados existe o 

problema de assoreamento dos cursos de água e a degradação do solo. 

Algas e plantas crescendo excessivamente nos cursos de água reduzem a disponibilidade de 

oxigênio dissolvido, afetando o ecossistema aquático e causando, algumas vezes, mortalidade de 

peixes. Não só impactos causados aos ecossistemas aquáticos, mas também no abastecimento 

doméstico deve ser levado em consideração, uma vez que muitas comunidades dependem dos rios 
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para isso, e esse aumento excessivo dos níveis de nutrientes na água pode comprometer, devido a 

alterações no sabor e odor da água ou à presença de toxinas liberadas pela floração de alguns tipos 

de algas.  

Para Likens et. al. (1967) a qualidade de água de uma bacia hidrográfica está estreitamente 

ligada as características de uso e o manejo do solo, portanto onde o manejo é feito por praticas 

menos propensa a gerar erosão a água terá qualidade superior a outras áreas onde essas praticas não 

são levada em conta.  

 De acordo com Baracuhy et. al. (2007) a erosão hídrica dos solos constitui um dos mais 

importantes fatores de degradação ambiental. Pois os sedimentos provenientes da erosão vão se 

depositar a jusante da encosta, tornando improdutiva vasta áreas de terras além de assorear rios e 

áreas de inundadas. 

Segundo Silveira et. al. (2009) a degradação das propriedades pedológicas leva, 

invariavelmente, às mudanças nas características morfológicas, físicas e químicas dos solos, que se 

reflete de imediato na produtividade e em novos parâmetros ambientais, destacando-se os 

problemas de compactação e de erosão dos solos. 

As ações antrópicas são responsáveis pelas várias formas de impacto sobre o ambiente, 

sendo assim sistemas agrícolas diversificados num mesmo contexto geográfico produz impactos 

também diferenciados (QUEIROZ NETO, 2008). O sistema agrícola apresenta diferentes 

características, com destaque para, o meio físico onde está inserido, técnicas de manejo utilizada na 

cultura e condições socioeconômicas que norteiam como as atividades agrícolas serão 

desenvolvidas, portanto uma região pode apresentar vários sistemas agrícolas. Essa variação de 

sistemas agrícolas reflete na variação de agressões provocada no solo, sobretudo em função da 

aplicação de tecnologias e manejos diversos dos solos e das culturas. 

Para diagnosticar as condições físicas do solo segundo Manichon (1995) devem-se levar em 

conta as variáveis explicativas, pois sem se observar diretamente o solo, as conclusões a respeito da 

ação dos implementos sobre ele serão resultado de suposição e não verificações concretas, e 

considerar o estado característico do solo no estudo das relações trabalho de solo e rendimento 

agrícola das culturas.  

O Perfil Cultural, conceito criado por Hénin. et. al. (1960), possui como foco central a 

estrutura do solo, inserindo considerações sobre os agregados e sua estabilidade face ao uso e 
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manejo agrícola, servindo como diagnóstico apropriado para estudos de qualidade dos solos e 

sustentabilidade dos sistemas de exploração (ESPINDOLA, 2008). Enquanto que o objetivo da 

analise do perfil pedológico, procura identificar os processos de formação do solo a partir da rocha 

original, mediante fatores bioclimáticos e estacionais, o Perfil Cultural diferencia as camadas de 

solo individualizadas pela intervenção dos instrumentos de cultivo, as raízes de vegetais e os fatores 

naturais reagindo a essas ações (HÉNIN et. al. op. cit.).  

Trata-se de um método qualitativo que permite fazer diagnósticos do estado estrutural do 

solo no campo, levando em conta a heterogeneidade do meio físico trabalhado, possibilitando a 

observação de alguns efeitos específicos, como os mecanismos de compactação e efeitos de 

implementos no solo, dentre outros.  

  A densidade do solo é outra característica estrutural importante para a determinação da 

erosão do solo que afeta os corpos de água dentro de uma bacia hidrográfica, a elevação dos valores 

dificulta a permeabilidade contribuindo para a aceleração dos processos erosivos. De acordo com 

Mathieu e Pieltain (1998) a densidade do solo corresponde à massa do solo seco por unidade 

aparente, isto é, volume do solo ao natural, incluindo os espaços ocupados pelo ar e pela água, 

estando diretamente relacionada com a estrutura do solo, e com o arranjo e volume dos poros. Varia 

de acordo com a natureza dos constituintes dos solos, sua organização, porosidade e, em um mesmo 

perfil, também pode ser encontrada diferenças significativas conforme o horizonte, torrões, 

agregados e tipos de porosidades. 

O solo mais compactado e menos estruturado apresenta maior massa específica aparente, o 

dado de densidade permite inferir condições de compactação do solo e, consequentemente, sobre o 

impedimento de penetração da água no solo, servindo de indicativo de mudanças nas características 

físicas do solo que podem estar associadas às formas de uso e manejo, ou alterações do ambiente. 

O processo de compactação do solo causa redução no número dos poros o que geralmente 

ocorre devido à pressão mecânica de máquinas agrícolas, e a força cinética da gota da chuva, a 

capacidade de retenção de água de um solo dependerá diretamente do número e tamanho dos poros, 

os quais são influenciados primariamente pela textura, estrutura, matéria orgânica e mineralogia do 

solo 

A capacidade do solo de percolar a água em seu interior e conhecida como condutividade 

hidráulica e é uma propriedade que depende da geometria dos poros e das propriedades do fluido 
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contido neles (REICHARDT, 2009). As duas propriedades dos fluidos que afetam diretamente a 

condutividade hidráulica são a viscosidade e a densidade, a textura e a estrutura do solo são os 

principais determinantes da geometria dos poros.  

A região Noroeste do estado do Paraná é caracterizada por estar sobre uma área de transição 

entre as litologias de arenito e basalto, devido a isso é suscetíveis a degradação ambiental 

principalmente associado a solo. As modificações imposta a esse ecossistema pela ação antrópica 

provocam alterações significativa principalmente no modelado do relevo. As mais significativas e 

visíveis são a remoção da cobertura pedológica, aparecimento de sulcos, ravinas e voçorocas, o que 

gera um desequilíbrio pedobioclimático na região. (NAKASHIMA, 1999) 

 

2 - OBJETIVO 

Objetivou-se com esse trabalho realizar uma análise das características físicas do solo afetada 

pelo manejo cultural da cana de açúcar na bacia do ribeirão Andirá no município de Presidente 

Castelo Branco no estado do Paraná, onde será analisado conjuntamente a compactação ocasionada 

pelo uso de máquinas agrícolas, a capacidade de condutividade hidráulica, a densidade aparente do 

solo e a porosidade total, essas características darão suporte para entender o processo erosivo que 

afeta diretamente o curso d’água da bacia. 

3 - MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa de campo foi realizada a montante da bacia do ribeirão Andirá, localizada nas 

coordenadas de 23°16’40” de latitude sul e 53°16’40” de longitude oeste com altitude de 570 

metros. O solo predominante é o Latossolo Vermelho Distrófico derivado do arenito da formação 

Caiuá, o relevo é caracterizado pela ocorrência de topos extensos, retilíneos, ligeiramente convexos, 

sendo que nas bordas dos interflúvios, aparecem várias cabeceiras de nascente, originando inúmeros 

canais de drenagem que se dirige ao rio Ivaí (BIGARELLA e MAZUCHOWSKI, 1985; MAACK, 

2002). 

Para determinar o grau de compactação do solo provocado pelo manejo agrícola da cana de 

açúcar na bacia hidrográfica utilizou-se o método do Perfil Cultural que consiste na abertura de 
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trincheiras perpendicular e longitudinal ao sentido de trabalho do solo com o objetivo de detectar as 

modificações estruturais provocadas no solo. A terra deve ser retirada de forma que se preservem 

totalmente a superfície e as laterais dos perfis a serem avaliados nele é possível delimitar os 

distintos volumes de solos antropizado, tanto em profundidade quanto lateralmente, a partir de 

critérios como forma, tamanho e distribuição dos elementos estruturais, presença ou ausência de 

poros visíveis a olho nu e continuidade do mesmo, forma e dureza dos agregados e torrões, dentre 

outras formas. Método esse proposto por Gautronneau e Manichon (1987) para solo temperado, e 

adaptado para solo tropical por Tavares Filho et. al. (1999) devido algumas dificuldades na sua 

aplicação. Obteve-se, assim, um método de diagnóstico particularmente adaptado ao estudo da 

evolução da estrutura dos solos cultivados e dos diferentes sistemas de manejo em meio tropical 

(TAVARES FILHO et. al. op. cit). 

Amostras indeformada de solo foram coletadas seguindo o critério de Santos et. al. (2005) 

para a realização da análise de condutividade hidráulica, densidade do solo, densidade de partícula e 

porosidade total proposta pela EMBRAPA (1997). 

A condutividade hidráulica consiste em avaliar a velocidade com que a água se movimenta 

através do solo. Amostras saturadas são colocadas em permeâmetro de carga constante, e a medida 

quantitativa da condutividade hidráulica é obtida através da aplicação da equação de Darcy após 7 - 

8 horas, ou quando os valores atingem a estabilidade. 

K = Q x L / A x H x t (cm/h)                                                                                                             (1) 

K = condutividade hidráulica em cm/h. 

Q = volume do percolado em ml, ou seja, o valor da última leitura quando não há variação entre os 

valores anteriores, ou a média das duas leituras quando há alguma variação. 

L = altura do bloco do solo em cm. 

H = altura do bloco do solo e da coluna em cm. 

A = área do cilindro em cm². 

t = tempo em horas. 

A densidade aparente do solo consiste em colocar os anéis de aço com o volume de solo 

coletado no campo, na estufa a 105° por 24 horas, após esfriar pesar. 
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DS (g /cm³) = a / b                                                                                                                             (2) 

a = peso da amostra seca a 105ºC (g) 

b = volume do anel ou cilindro (cm³) 

A porosidade total determina o volume de poros totais do solo ocupado por água e/ou ar. 

P = 100 (a - b) / a                                                                                                                               (3) 

a = densidade real 

b = densidade aparente 

 

 

4 - RESULTADO E DISCUSSÃO 

Ao analisar os dados de condutividade hidráulica obtido no pemeâmetro de carga constante 

pode se verificar nos perfis compactados pelo trânsito de máquinas agrícolas sobre o solo ouve uma 

redução brusca na infiltração, atingindo valores muito baixo, propiciando assim o surgimento do 

escoamento superficial da água da chuva, no horizonte B do perfil de solo utilizado para a lavoura 

de cana de açúcar apresentou valores de infiltração maior, reflexo da menor influência do uso, pois 

quanto mais se aprofunda no solo menor será a influência antrópica. 

No horizonte sob mata nativa onde o solo é caracterizado por estar na suas condições 

naturais de gênese, evidencia uma condutividade hidráulica muito maior da apresentada em solo sob 

manejo, conforme mostra o quadro 1. 

Quadro 1: Condutividade Hidráulica com Carga Constante 

Horizonte 
Número 

Amostra 
Uso solo 

Quant. 

Leitura 

Quant. 

em ml 

Vol. 

anel 

Área  

anel cm³ 

H. Vol. 

Anel + Col. 

Água 

Cond. 

Hidr. 

Ko (cm/h) 

Cond. 

Hidr. 

Ko 

(mm/h) 

AP-1 3 cana 8 9,81 5,7 51,93 7,7 0,140 1,399 

AP-2 3 cana 8 12,69 5,7 51,93 7,7 0,181 1,809 

AP-3 3 cana 8 1,16 5,7 51,93 7,7 0,016 0,165 

AP-4 3 cana 8 43,69 5,7 51,93 7,7 0,623 6,228 

AP-5 3 cana 8 8,53 5,7 51,93 7,7 0,122 1,216 

AP-6 3 cana 8 96,25 5,7 51,93 7,7 1,372 13,720 

AP-7 3 cana 8 2,75 5,7 51,93 7,7 0,039 0,392 

B 3 cana 8 114,19 5,7 51,93 7,7 1,628 16,277 
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A 3 floresta 8 506,25 5,7 51,93 7,7 7,217 72,166 

B 3 floresta 8 437,56 5,7 51,93 7,7 6,237 62,374 

  

A densidade representa a relação entre o peso das partículas sólidas do solo e o volume total 

do solo seco sendo que solos com maiores teores de matéria orgânica apresenta densidade menores, 

os solos arenosos são menos porosos por isso podem ter densidade maior atingindo valores de até 

1,50 g/cm³, porém a compactação do solo pelo tráfego de máquinas agrícolas pode elevar a 

densidade do solo como pode ser verificado na quadro 2, isso dificulta a permeabilidade da água e o 

crescimento das raízes das plantas alem de diminuir o espaço poroso, prejudicando a relação 

água/ar do solo. 

Quadro 2: Densidade do solo 

Horizonte Uso Solo 

Nº. 

Amostra Peso Estufa Peso Cilindro 

Peso 

Solo 

Volume 

Cilindro cm² 

Densidade 

do Solo 

AP-1 Cana 3 342,669 100,616 242,053 143,000 1,693 

AP-2 Cana 3 353,031 102,489 250,543 143,000 1,752 

AP-3 Cana 3 364,392 103,094 261,298 143,000 1,827 

AP-4 Cana 3 348,133 120,198 227,935 143,000 1,594 

AP-5 Cana 3 363,668 113,588 250,081 143,000 1,749 

AP-6 Cana 3 336,370 109,758 226,612 143,000 1,585 

AP-7 Cana 3 344,754 103,885 240,869 143,000 1,684 

B Cana 3 315,421 112,585 202,837 143,000 1,418 

A Floresta 3 321,989 111,555 210,435 143,000 1,472 

B Floresta 3 342,000 103,702 238,298 143,000 1,666 

 

A porosidade total do solo é o espaço ocupado pela água e ar, os solos possuem poros de 

tamanhos diferentes conhecidos como microporos e macroporos, e em quantidades variadas, esse 

espaço poroso do solo pode ser diminuído pelo uso intensivo de máquinas agrícolas para manejo de 

cultura. No perfil analisado a porosidade apresentou, conforme o quadro 3, valores menores no solo 

manejado pela cultura de cana de açúcar e valores maiores no horizonte B do mesmo perfil e 

também valores elevados nos horizontes A e B sob mata nativa a condutividade apresentou 

características boa de drenagem.  
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Quadro 3: Porosidade total do solo 

Horizonte Uso Solo 

Nº. 

Amostra Densidade Solo Densidade Partícula 

Porosidade 

 Total (%) 

AP-1 Cana 3 1,693 2,344 27,77 

AP-2 Cana 3 1,752 2,419 27,57 

AP-3 Cana 3 1,827 2,510 27,21 

AP-4 Cana 3 1,594 2,521 36,77 

AP-5 Cana 3 1,749 2,521 30,62 

AP-6 Cana 3 1,585 2,459 35,54 

AP-7 Cana 3 1,684 2,344 28,16 

B Cana 3 1,666 2,586 35,58 

A Floresta 3 1,472 2,691 45,30 

B Floresta 3 1,418 2,597 45,40 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos horizontes superficiais compactado pelo uso de máquinas agrícolas houve uma alteração 

significativa nas propriedades físicas dos solos, podendo citar a redução na condutividade hidráulica 

que é o reflexo do adensamento do solo e da redução da porosidade. 

A intervenção antrópica ao causar mudanças nas propriedades físicas do solo altera totalmente sua 

dinâmica, acarretando modificações como a perda de produtividade agrícola, perda de fertilidade do 

solo, aumento do risco de processos erosivos, aumento nos gastos com fertilizantes e perda dos 

horizontes superficiais de solo. 

A qualidade da água nas bacias hidrográficas com intensa prática da agricultura está 

constantemente ameaçada, seja pela quantidade de metais pesados proveniente dos agrotóxicos e 

fertilizantes sintéticos, ou pela quantidade de sedimentos e matéria orgânica arrastado pela erosão, 

este processo gera sérios desequilíbrios para o meio aquático, refletindo sobre a qualidade da água 

utilizada muitas vezes para consumo doméstico, ou na fauna aquática.    

Somente um maior entendimento das propriedades físicas e químicas de cada solo, é que será 

possível uma proposta de uso e manejo mais adequado, visando redução dos impactos tanto no solo 

quanto nos cursos d’água. 
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RESUMO 

Essa pesquisa teve como objetivo principal identificar e analisar indicadores quantitativos e 

qualitativos de qualidade de vida e da qualidade ambiental da área urbana de Presidente Epitácio 

que se localiza na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, com a finalidade de contribuir com subsídios 

para o planejamento ambiental da cidade. Foram realizados trabalhos de campo, coleta de dados e 

informações em órgãos públicos, análise de documentos e elaborado um questionário que foi 

aplicado junto à população. Como resultados, a qualidade de vida na cidade foi avaliada como 

razoável e pode-se constatar que as transformações ambientais identificadas foram resultados pela 

forma como ocorreu o processo de produção da cidade, sua localização em terraços do Rio Paraná e 

em solos com alta suscetibilidade à erosão devido a retirada da vegetação e ao não cumprimento de 

leis ambientais, pela falta de conscientização da população e pela formação da represa da UHE 

Sérgio Motta, com significativas transformações ambientais no município e impactos positivos e 

negativos na qualidade de vida da população. Diante dos resultados, foram reunidos subsídios para 

um adequado planejamento ambiental e foram elaborados propostas para contribuir com a melhoria 

da qualidade de vida da população.  

Palavras-chave: Qualidade de vida; Qualidade ambiental; Planejamento Ambiental Urbano; 

Presidente Epitácio – Estado de São Paulo – Brasil. 

 

RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar y analizar los indicadores cuantitativos y 

cualitativos de la calidad de vida y calidad ambiental de la zona urbana de Presidente Epitácio que 

se encuentra en la cuenca del río Paraná, con el fin de proporcionar información para la 

planificación ambiental de la ciudad . Se llevaron a cabo trabajo de campo, recolección de datos e 

información en las entidades públicas, análisis de documentos y se elaboró un cuestionario que se 

aplicó a la población. Como resultado, la calidad de vida en la ciudad se evaluó como razonable y 

se puede ver que los cambios ambientales se identificaron los resultados por el camino era el 

proceso de producción de la ciudad, su ubicación en las terrazas del río Paraná y en suelos con alta 

susceptibilidad a erosión debido a la eliminación de la vegetación y el incumplimiento de las leyes 

ambientales, la falta de sensibilización y formación de Sérgio Motta represa Hidroeléctrica pública, 

con los cambios ambientales significativos en el condado y los impactos positivos y negativos en la 
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calidad de vida. Antes de que se reunieron los resultados de los subsidios para la planificación y 

propuestas medioambiental adecuada estaban dispuestos a contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población. 

Palabras clave: Calidad de vida; calidad ambiental; la planificación urbana ambiental; Presidente 

Epitácio - São Paulo - Brasil. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A cidade de Presidente Epitácio, foco desta pesquisa, está localizada na Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraná, porção oeste do Estado de São Paulo, região denominada de Pontal do 

Paranapanema (Figura 1). Fazendo divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, o município conta 

com uma área de 1.281,78 km², sendo considerado o de maior extensão territorial da região. 

 

  
Figura 1- Localização de Presidente Epitácio na Bacia Hidrográfica do 

rio Paraná, porção oeste do Estado de São Paulo. 
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Em razão da forma como ocorreu o processo de ocupação e produção da cidade, bem como 

sua localização em terraços fluviais do Rio Paraná, associados a alterações ambientais antrópicas, a 

população da cidade vive em condições razoáveis em sua maior parte, mas podendo ter sua 

qualidade de vida comprometida caso não ocorra atuação dos gestores públicos a partir de uma 

perspectiva do planejamento ambiental, considerando conjuntamente aspectos sociais, econômicos 

e ambientais. Um fator que se deve considerar, é que nos últimos anos, a área urbana de Presidente 

Epitácio tem crescido significativamente, sendo considerada a segunda cidade que mais cresce na 

região.  Por esse motivo, são fundamentais estudos que contribuam para um adequado planejamento 

urbano, que deve ser construído com a participação da população, com o objetivo de garantir 

qualidade de vida.  

 Nessa perspectiva, este trabalho foi realizado como parte da dissertação de Mestrado 

desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da FCT/UNESP, campus de 

Presidente Prudente e teve como um dos objetivos principais identificar e analisar indicadores 

quantitativos e qualitativos de qualidade de vida e da qualidade ambiental da área urbana de 

Presidente Epitácio, com a finalidade de contribuir com subsídios para o planejamento ambiental da 

cidade. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para realização da pesquisa, foram feitos trabalhos de campo para observação “in loco” da 

área de estudo, coleta de dados e informações em órgãos públicos, análise de documentos e 

aplicação de questionário junto à população, no qual se buscou contemplar indicadores 

quantitativos (condição socioeconômica, infraestrutura urbana e meios de consumo coletivo) e 

indicadores qualitativos relacionados à percepção da população. 

Para definir a quantidade de questionários a serem aplicados, foi realizado um cálculo 

estatístico para obter uma amostra, que foi distribuída entre os 47 setores censitários existentes na 

cidade (Censo IBGE 2000). Os cálculos estatísticos foram baseados nas propostas de Bolfarine; 

Bussab (2005), Cochran (1977) e Scheaffer; Mendenhall; Ott (1996) para obtenção de uma amostra. 

No total, foram aplicados 715 questionários (691 questionários na cidade e 24 no distrito do 

Campinal), os quais foram previamente apresentados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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da UNESP – campus de Presidente Prudente. Neste texto, porém, far-se-á menção apenas aos 

resultados obtidos na área urbana de Presidente Epitácio.  

Para discutir o conceito de qualidade de vida e qualidade ambiental, o referencial teórico 

utilizado na pesquisa foi baseado em Amorim (1993); Alves (2001); Barbosa (1996); Carmo (1993; 

1995); Dacanal (2004), Foratini (1992); Herculano (2000); Januzzi (2003); Leal (1995); Silva e 

Melão (1991) e Vitte (2002; 2009). As proposições referentes ao planejamento ambiental  foram 

baseadas em Almeida et al. (1999), Mota (2003), Leal (1995) e Santos (2004).  

O termo qualidade de vida tem sido muito empregado e divulgado nas últimas décadas, 

sendo considerada uma palavra bem desgastada. Entretanto, no meio científico, o conceito ganha 

um novo significado, sendo muitas vezes associado à deterioração das condições ambientais, e 

relacionado a estudos que envolvam a utilização de indicadores como instrumento de mensuração 

da realidade.  

 Embora não haja um consenso entre os diversos pesquisadores que estudam o tema, a 

maioria concorda que se devem levar em consideração nas análises os indicadores quantitativos 

(padrões de qualidade mesuráveis) e indicadores qualitativos (relacionados à percepção das pessoas 

acerca do seu cotidiano). Desse modo, os estudos da qualidade de vida contribuiriam para a 

melhoria das condições ambientais e de vida da população, oferecendo diversos subsídios para o 

planejamento ambiental, que na prática consiste em ordenar e organizar a ocupação dos espaços 

urbanos e rurais evitando-se consequentemente, diversos problemas muitas vezes irreversíveis ou de 

difícil solução.  

Neste contexto, o planejamento ambiental insere-se como um instrumento de tomada de 

decisões frente aos indicadores analisados da qualidade de vida e da qualidade ambiental, buscando 

gerenciar o meio ambiente de forma integrada aos demais setores da sociedade, objetivando o 

adequado disciplinamento e organização de espaços de acordo com seu potencial e limites.  

De acordo com Almeida et al. (1999), considera-se o planejamento ambiental como um 

disciplinador dos recursos naturais na sociedade, sem o qual não é possível promover o 

desenvolvimento sustentável.  

Leal (1995, p. 27) ressalta que “o planejamento pode constituir-se em um dos instrumentos 

para a melhoria da qualidade de vida da população e para uma nova relação sociedade-natureza”. 

Entretanto, alerta para o perigo do planejamento favorecer a quem detém o poder na sociedade, já 
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que ele pode ser elaborado e ou aplicado para perpetuar situações como subdesenvolvimento e 

pobreza. Por isso, enfatiza a necessidade da participação popular em todo esse processo.  

Com relação à qualidade ambiental também não existe consenso quanto ao número de 

indicadores a serem selecionados para a sua análise. Da mesma forma que a qualidade de vida, na 

análise da qualidade ambiental deve-se levar em conta indicadores quantitativos e qualitativos. 

Segundo Dacanal (2004), a qualidade ambiental estaria relacionada a padrões de qualidade mínimos 

dos recursos ambientais como ar, água, solo, seres vivos em geral, infraestrutura, alimentação, 

emprego, escolaridade, áreas verdes, densidade de ocupação, entre outros.   

Para Mauro et al apud Leal (1995, p. 101), a qualidade ambiental deve ser considerada na 

análise da qualidade de vida urbana, ou seja, deve ser considerada como um dos seus indicadores, e 

pode ser “avaliada através de índices de espaços verdes, de espaços livres, de água e ar puros ou 

poluídos, etc.”. Assim, neste trabalho, a qualidade ambiental é entendida como um dos vários 

indicadores da qualidade de vida.  

Herculano (2000) critica o fato de a maioria dos indicadores desenvolvidos na atualidade 

serem mais voltados para a formulação de políticas nacionais e para firmar acordos internacionais. 

Porém, destaca que a qualidade de vida deve ser mensurada localmente a partir de microespaços 

minimamente homogêneos como a favela, o bairro e os distritos municipais.  

Essa ênfase micro, segundo a autora, é muito importante, pois possibilita a tomada de 

medidas contra a estratificação espacial, permitindo assim uma repercussão na luta contra a 

desigualdade socioeconômica, e também para reforçar a necessidade de políticas preservacionistas. 

Nesta perspectiva, a referida pesquisa busca utilizar-se de diversos indicadores na tentativa de 

contribuir para a construção de informações que favorecessem a realização de um adequado 

planejamento ambiental urbano e, consequentemente, garantia de melhor qualidade de vida e 

ambiental para a população.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir da análise dos resultados, puderam ser identificados diversos problemas ambientais 

e sociais na área urbana de Presidente Epitácio. Constatou-se que os problemas identificados foram 

ocasionados ao longo do tempo pela forma de ocupação do espaço, a partir de um processo 

cumulativo de intervenção da sociedade na natureza.  
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Mota (2003) menciona que a própria transformação do espaço rural em urbano produz 

alterações ambientais. Diante disso, o autor sugere que o homem procure adequar o processo de 

urbanização às características do ambiente, minimizando assim os efeitos negativos de sua 

intervenção, e que embora a natureza tenha uma capacidade de recuperação quando alterada, 

ressalta que esta capacidade é limitada, sendo necessário a sociedade conhecer suas características 

(fragilidades, potencialidades, propensões) para adaptar-se a ela. 

Nas etapas do crescimento da cidade, e nos diversos ciclos econômicos, notou-se uma 

ausência de perspectiva de desenvolvimento que considerasse o meio ambiente de forma 

sustentável, como se verifica pela retirada da vegetação nativa sem controle, ausência de 

planejamento em algumas áreas ocasionando diversos problemas ligados a alagamentos na área 

urbana, a falta de atendimento das necessidades de habitação da população, empregos insuficientes, 

má administração, entre outros problemas como os ocasionados pela UHE Engenheiro Sérgio 

Motta, nos últimos anos.  

Os resultados da aplicação dos questionários demonstraram que a qualidade de vida na 

cidade é razoável e boa, de acordo com a maior parte da população, tendo em vista que dos 691 

entrevistados, 7,4% classificaram a qualidade de vida na cidade como ótima; 38,5% classificaram a 

qualidade de vida como boa; 42,5% classificaram como razoável; 6,5% classificaram como ruim; 

4,6% classificaram como péssima, e 0,4% não souberam responder. 

Aclassificação da qualidade de vida nos setores censitários foram avaliados como Bom, 

Razoável e Ruim. Assim, 13 setores censitários foram avaliados como bom (28,3%), 29 setores 

avaliados como razoável (63,0%) e 4 setores (8,7%) avaliados com qualidade de vida ruim. 

Nos setores censitários avaliados com o conceito Bom, destacaram-se os indicadores que 

foram melhor avaliados como a situação da atividade em exercício (com destaque para as atividades 

formais), o tipo de construção da moradia, a situação do imóvel (com destaque para o próprio 

quitado e próprio não quitado), menor incidência de doenças, frequência da coleta de lixo, maior 

satisfação com relação à quantidade e à qualidade de áreas de lazer na cidade, satisfação com a 

quantidade de árvores no bairro, menor incidência de problemas ambientais identificados no bairro, 

maior satisfação com à qualidade de vida na cidade e com a qualidade de vida pessoal. 

Nos setores censitários avaliados como Razoável, os indicadores que mais se destacaram 

com melhor avaliação foram a situação da atividade em exercício (com destaque para as atividades 
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formais), o tipo de construção da moradia, a situação do imóvel (com destaque para o próprio 

quitado e próprio não quitado), menor incidência de doenças, frequência da coleta de lixo, menor 

ocorrência de alagamentos na rua após as chuvas, maior satisfação com relação à quantidade e à 

qualidade de áreas de lazer na cidade e maior satisfação com a qualidade de vida pessoal.  

Já os setores avaliados como Ruim, caracterizam-se, de modo geral, com os indicadores que 

receberam menor avaliação na maior parte dos setores censitários e que requerem uma maior 

atenção por parte dos gestores públicos. Os indicadores foram a escolaridade da família, a renda 

familiar, bens disponíveis ou posse de itens, ausência de equipamentos públicos no bairro, 

incidência de violência, problemas ambientais provocados pela UHE Engenheiro Sérgio Motta na 

cidade e a avaliação da qualidade de vida na cidade.  

Apesar dos problemas identificados em Presidente Epitácio, é importante destacar que 

existem vários aspectos positivos apontados pela população, tais como o acesso ao abastecimento 

de água tratada (97,8% dos entrevistados), à rede coletora de esgotos (95,5%), além de o município 

dispor de uma Estação de Tratamento de Esgotos com uma eficiência de 88,7%. 

Verifica-se também, um grande esforço da administração pública em solucionar ou amenizar 

vários dos problemas ambientais identificados, como o asfaltamento de ruas em bairros, 

implantação da coleta seletiva através da atuação da Associação dos Recicladores de Presidente 

Epitácio (ARPE), com bons resultados nos últimos anos, contribuindo significativamente na 

diminuição do lixo disposto diariamente no aterro em valas, bem como tem ajudado a educar a 

população para o descarte seletivo e a manter a cidade limpa.  

Os alagamentos das ruas e as dificuldades de tráfego após as chuvas constituem um dos 

maiores problemas para a população de Presidente Epitácio, o qual é bastante comum em alguns 

bairros e também na área central, sendo a situação mais crítica nas ruas sem asfaltamento. Isso 

ocorre em razão das baixas declividades em grande parte da cidade e pela impermeabilização do 

solo, dificultando o escoamento das águas.  

O relevo do município de Presidente Epitácio está inserido no Planalto rebaixado do Paraná, 

sendo representado pelas colinas esculpidas sobre os arenitos do Grupo Bauru. Essa área, 

denominada de planície fluvial do rio Paraná, é constituída por terraços (superiores, intermediários 

e baixos) e pela planície de inundação. Os terraços superiores e intermediários são constituídos por 

áreas de deposição mais antiga, e já antes da formação da represa da UHE Engenheiro Sérgio 
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Motta, não eram mais sujeitas à inundação periódica natural das cheias do rio Paraná. Já a planície 

de inundação, quando o rio estava em seu curso normal, era invadida anualmente pelas cheias, 

enquanto que o baixo terraço só era atingido, em alguns trechos, quando ocorriam as cheias 

excepcionais do rio Paraná. Considera-se assim, que a área urbana de Presidente Epitácio localiza-

se nos terraços superiores e intermediários. Dessa forma, uma das explicações para a ocorrência de 

alagamentos na área urbana, como destacado, é a localização da cidade de Presidente Epitácio nos 

terraços da planície fluvial do rio Paraná.  

Como pode ser observado naCarta hipsométrica de Presidente Epitácio (Figura 2), nota-se 

que no perímetro urbano, a maior parte dos setores censitários localizam-se nas partes mais baixas 

do município, com altitudes que predominam entre 230 m a 310 m. Já as partes mais altas variam de 

310 m a 370 m. Observa-se na carta hipométrica, no detalhe do perfil topográfico A-B,  a variação 

do relevo do início dos setores censitários 41 e 26 (início do perímetro urbano) em direção ao Rio 

Paraná. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Carta hipsométrica de Presidente Epitácio 
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A situação das áreas alagáveis torna-se bastante crítica, em alguns pontos, com chuvas muito 

intensas e prolongadas, como ocorrido em meados de dezembro de 2009 (Foto 1), quando as águas 

alagaram as ruas, atingindo estabelecimento comercial e algumas residências. 

A arborização na cidade também é um problema que necessita de intervenção do poder 

público municipal e de conscientização por parte da população. Em Presidente Epitácio, há muitas 

quadras com número insuficiente de árvores, sobretudo no centro da cidade (Foto 2).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 1: Alagamento na avenida Tibiriçá                             Foto 2: Ausência de arborização no centro da cidade 

    Autor: Wellington Marcelino da Silva, 2009                              Autor: Ricardo dos Santos, 2009 

 

Normalmente, a população associa arborização ao aumento de “sujeira” pela queda de folhas 

e frutos, destruição de calçadas, problemas na fiação de eletricidade, entre outros. Notou-se uma 

falta de orientação ou desrespeito quanto ao plantio de espécies apropriadas para o espaço urbano, 

bem como da necessária diversificação de espécies. Na maioria dos bairros, os moradores estão 

substituindo antigas árvores por novas espécies sem nenhuma diversificação.  

É consenso na comunidade científica que a adequada arborização contribui para uma 

melhora do microclima local, purificação do ar, redução na velocidade do vento, amortecimento de 

ruídos, sombreamento e conservação do asfalto, entre outros benefícios (AGUIRRE JUNIOR E 

LIMA, 2007; RODRIGUES ET AL, 2002), especialmente quando se considera que é uma tendência 

das cidades, em geral, a uma crescente impermeabilização, dificultando a infiltração das águas no 
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solo e podendo ocasionar ou intensificar alagamentos e enchentes, além de aumentar a temperatura 

na cidade.  

A partir da análise dos questionários da população entrevista percebeu-se que 55,0%  

disseram que a quantidade de árvores no bairro é considerada suficiente; 31,5% consideraram a 

quantidade insuficiente e 13,5% consideraram razoável a quantidade de árvores no bairro. 

Entre os problemas ambientais da cidade na opinião da população com relação à situação do 

seu bairro, destacam-se 33,6% que apontaram a presença de lixo, entulho e animais mortos jogados 

em terrenos baldios e nas ruas; 12,0% problemas com as fumaças em decorrência da queimada de 

lixo, galhos, folhas/poeira e partículas em suspensão, que se torna mais agravante nos períodos 

secos do ano, provocando ou intensificando problemas respiratórios; 11,9% o mau cheiro 

provocado pelas fábricas e pelo esgoto; 8,5% a ausência de arborização, de áreas verdes e corte de 

árvores; 7,1% os alagamentos nas ruas; 2,0% a presença de vetores de doenças (ratos, pombas, 

baratas, morcegos e insetos); 1,6% a poluição sonora; 0,7% a poluição de córrego e rio, referindo-se 

principalmente ao córrego Caiuazinho onde muitas pessoas jogam lixo e animais mortos; 6,9% não 

responderam e 35,0%  disseram que em seu bairro não há problemas ambientais. 

Dos problemas ambientais identificados na área urbana de Presidente Epitácio, vários foram 

intensificados em decorrência da formação da represa da UHE Engenheiro Sérgio Motta, a partir de 

1998. Entre esses problemas destacam-se as perdas territoriais do município, chegando a 21.000 ha. 

(20% de sua área total); a aceleração de processos erosivos nas margens fluviais, com riscos para 

bairros próximos que se localizam em Áreas de Preservação Permanente (APPs); desaparecimento 

de grande parte da Reserva Florestal e do complexo Lagoa São Paulo (redução de cerca de 85% de 

sua área); supressão de ecossistemas com destruição de parte de um dos últimos trechos de planície 

de inundação do Alto Rio Paraná e significativos trechos de mata nativa da região, além de inundar 

o habitat natural de inúmeras espécies de animais vertebrados, sendo algumas em extinção. 

Ocorreram, também, a supressão de inúmeras ilhas existentes, mudanças no curso e fluxo natural do 

rio, afetando também a ictiofauna, perda de áreas públicas, relocação de populações ribeirinhas e 

ilhéus para outras áreas, entre outros problemas (CAMPANHARO, 2003). 

Em virtude dessas transformações, a represa encontra-se atualmente na cota 257 m e há 

trechos em que o rio atingiu uma largura aproximada de 12 Km, De acordo com a CESP, a represa 

tem atualmente 2.250 km² de área total.  
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É preciso destacar que a formação da represa da UHE Engenheiro Sérgio Motta também 

provocou aspectos positivos para o município, além da geração de energia elétrica, tais como 

investimentos na infraestrutura (melhoria das estradas, pontes, construção do novo Parque Figueiral 

com espaço mais amplo e melhor estrutura), a construção da orla fluvial (novo atrativo de lazer), 

entre outros. Esses benefícios foram decorrentes de medidas mitigatórias e compensatórias 

empreendidas pela CESP, a partir de reivindicações e negociações entre o poder público, a 

comunidade e outros atores sociais. Destaca-se, também,  que o município possui um grande 

potencial turístico em virtude de suas belezas naturais, que necessita cada vez mais ser explorado e 

estruturado adequadamente. 

 

.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa em nível de mestrado pode-se constatar que no processo de constituição e 

crescimento da cidade de Presidente Epitácio, bem como nos diversos ciclos econômicos que 

aconteceram em sua história, não houve uma preocupação que considerasse o meio ambiente de 

forma sustentável, fato que ocasionou a retirada da vegetação nativa sem controle, ausência de 

planejamento em algumas áreas que ocasionaram diversos problemas ligados a alagamentos na área 

urbana, a falta de atendimento a necessidades de habitação da população, insuficiente oferta de 

atendimento à saúde, ausência de empregos, ausência de equipamentos públicos no bairro, 

incidência de violência, ausência de equipamentos de lazer, má administração, entre outros 

problemas como os ocasionados pela reservatório da UHE Engenheiro Sérgio Motta.  

Assim, a qualidade de vida na cidade foi avaliada em sua maior parte como razoável, fato 

que sinaliza para uma intervenção dos gestores públicos e conscientização da população. Neste 

contexto, insere-se a importância do planejamento ambiental urbano como instrumento fundamental 

que deve nortear todos os instrumentos legais de política urbana preconizados pelo Estatuto da 

Cidade (Lei No 10.257, de 10/07/2001).  

 O planejamento urbano deve primar primordialmente pela ordenação do espaço físico, bem 

como pelo provimento dos elementos referentes às necessidades humanas, garantindo assim, um 
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meio ambiente que proporcione qualidade de vida às populações do presente e do futuro (MOTA, 

2003, p.100).  

 Como propostas para um adequado planejamento ambiental, destacam-se entre outros, a 

necessidade de ampliar e manter campanhas e ações de Educação Ambiental para a conscientização 

e mobilização da população; elaboração de uma legislação para adequado gerencimento da 

arborização na cidade para evitar procedimentos incorretos e ampliar espaços verdes; implantação 

de um sistema de drenagem e de galerias pluviais nas áreas que necessitam de intervenção e o 

asfaltamento de ruas em bairros desprovidos; realização de estudos para destino adequado de áreas 

ainda não utilizadas na área urbana, que sejam compatíveis com suas características; contenção de 

processos erosivos, especialmente nas margens fluviais do Rio Paraná; implantação de uma Estação 

Meteorológica para monitoramento dos fenômenos climáticos na área; adoção de medidas para 

geração de trabalho e renda no município; e intensificação da coleta seletiva e da coleta de lixo em 

períodos de festas e feriados prolongados, considerando que o fluxo de pessoas aumenta nesses 

períodos, sobretudo pelo fato da cidade ser uma Estância Turística.  
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ANÁLISE DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA 

REPRESA LARANJA DOCE (MARTINÓPOLIS – SP)  

 

Kátia Fernanda PEREIRA; Mestre em Geografia; UNESP; kfpereira84@yahoo.com.br 

 

 

RESUMO 

A bacia hidrográfica da Represa Laranja Doce (Martinópolis – SP), área de estudo desta pesquisa, é 

caracterizada pela apropriação da paisagem pelo turismo e por modificações nas paisagens 

preexistentes, em virtude da atual expansão da cana-de-açúcar e de recorrentes pressões antrópicas. 

Neste contexto, com base na proposta metodológica de Mateo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), 

o objetivo deste trabalho foi realizar análise das unidades geoambientais desta bacia, por meio da 

elaboração da Carta de Unidades Geoambientais na escala de 1:50.000. Esta Carta objetiva fornecer 

subsídios para o planejamento ambiental, através de uma interpretação sistêmica do meio. Através 

desta proposta, a bacia foi dividida em distintas unidades e para cada uma delas estabeleceu-se seu 

estado geoecológico, fundamentado na relação entre a capacidade de uso potencial e a função sócio-

econômica atual. Deste modo, foi possível constatar as áreas de maior fragilidade ambiental, 

tornando-se, um instrumento que auxilie no planejamento ambiental e urbano, principalmente em 

ambientes de certa susceptibilidade à erosão, os quais apresentam grande complexidade em razão de 

suas características naturais. 

 

Palavras-chave: Unidades Geoambientais; Planejamento Ambiental; Bacia Hidrográfica 

 

ABSTRACT 

The basin of Laranja Doce Stream (Martinópolis - SP), the study area of this research is 

characterized by the appropriation of the landscape for tourism and modifications of the preexisting 

landscape, due to the current expansion of cane sugar and recurring human pressures . In this 

context, based on the proposed methodology for Mateo Rodriguez, Silva and Cavalcanti (2004), the 

aim of this study was analysis of geoenvironmental units of the basin, through the drafting of the 

Charter of Geoenvironmental Units on the scale of 1:50,000. This Charter aims to provide support 

for environmental planning, through a systemic interpretation of the medium. Through this 

proposal, the basin was divided into different units and each of them set up their geoecological 

state, based on the relationship between the ability to potential use and current socioeconomic 

function. Thus, it was possible to find the areas of greatest environmental fragility, becoming an 

instrument that assists in environmental and urban planning, especially in environments of certain 

susceptibility to erosion, which present great complexity because of its natural features. 

 

Keywords: Geoenvironmental Units; Environmental Planning; Basin 

 

 

1. INTRODUÇÃO   
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A Bacia Hidrográfica da Represa Laranja Doce (Martinópolis – SP), localizada no 

Pontal do Paranapanema (UGRHI-22), região oeste do estado de São Paulo, concentra distintos 

usos da terra, destacando-se o direcionamento para atividades ecoturísticas. Esta vocação turística é 

vista em grande parte no Pontal do Paranapanema, devido às águas de corredeiras do Rio Paraná e 

Rio Paranapanema, represadas por barragens, ao clima quente durante quase todo o ano e às 

reservas de mata nativa existentes.  

A utilização das terras da bacia, bem como seu uso potencial, vai determinar os impactos 

positivos ou negativos no meio, descriminados nesta região, principalmente pela acentuada 

susceptibilidade à erosão, à supressão de mata ciliar no entorno dos cursos d’água, à degradação dos 

canais fluviais através do carreamento do solo e ao avanço da cana-de-açúcar. 

Desta forma, com o objetivo de fornecer subsídios para o planejamento ambiental, propôs-

se a análise das Unidades Geoambientais da bacia, através da Carta de Unidades Geoambientais. 

Esta carta é um produto cartográfico de síntese obtido através da análise dos dados presentes em 

cartas anteriormente confeccionadas - Relevo, Geológica, Solos, Declividade, Geomorfologia, Uso 

das Terras e Susceptibilidade à erosão. As informações presentes nestas cartas devem ser 

correlacionadas a fim de identificar áreas que apresentem homogeneidade nos aspectos físicos. 

 

2. OBJETIVOS 

- Analisar as Unidades Geoambientais da Bacia Hidrográfica da Represa Laranja Doce 

(Martinópolis – SP), através da elaboração da Carta de Unidades Geoambientais. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a área de estudo foram identificadas onze unidades geoambientais, que receberam 

nomes de acordo com suas características do relevo, uso e ocupação das terras e toponímias locais. 

As colunas da legenda referem-se à Capacidade de uso potencial, a Função 

Socioeconômica, a relação entre capacidade de uso potencial/função socioeconômica, à 

Problemática Ambiental, aos Riscos e ao Estado Geoecológico. Nestas colunas, dados de elementos 

sociais e ambientais encontram-se correlacionados. 
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A integração de dados físicos e sócio-ambientais, segundo Oliveira (2003), visa a 

identificação da problemática ambiental e socioeconômica da área de pesquisa. 

Leal (1995) define a capacidade de uso potencial como o “[...] tipo de uso e ocupação que 

pode ser exercido na unidade física, sem alterar significativamente suas características originais e 

sem provocar-lhe impactos ambientais negativos”. (LEAL, 1995, p. 98) 

A coluna função socioeconômica refere-se à descrição do atual uso e ocupação da terra em 

cada unidade. 

A análise da relação capacidade de uso/função socioeconômica, conforme Leal (1995), 

indicará se o uso da terra é compatível, incompatível, adequado ou inadequado em cada uma das 

unidades geoambientais. 

Segundo Leal (1995), esta relação pode ser: 

-compatível: quando a função sócio-econômica está dentro da capacidade de uso 

potencial da unidade física, sem provocar alterações significativas nas suas 

propriedades; 

-incompatível: quando a função sócio-econômica extrapola a capacidade de uso 

potencial da unidade física, alterando significativa e negativamente suas 

características; 

-adequada: quando a função socioeconômica é compatível com a capacidade de 

uso potencial da unidade física e atende às especificações, expressas em vários 

instrumentos legais: Código de Obras, Código Florestal, etc; 

-inadequada: quando a função socioeconômica é compatível com a capacidade de 

uso potencial da unidade física, porém não atende, ou atende parcialmente, às 

especificações legais; ou quando a função socioeconômica é incompatível com a 

capacidade de uso potencial da unidade física e também não atende às 

especificações legais. ( LEAL, 1995, p. 99) 

 

A partir da análise dos dados anteriores, é possível identificar a problemática ambiental no 

interior de uma unidade, onde descrevem-se os problemas ambientais existentes. 

Os riscos são analisados através dos problemas já elencados, onde a população pode ser 

afetada por sua atuação, em cada uma das unidades. 

A interpretação correlacionada das informações acima resultará numa nova coluna para a 

tabela, denominada Estado Geoecológico. 

O Estado Geoecológico, pode ser entendido como o quadro da unidade geoecológica, após 

as ações humanas e a alteração de suas características naturais. Segundo LEAL (1995), pode ser 

classificado em otimizado, compensado, alterado e esgotado. 
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-Otimizado: de acordo com Leal (1995), são áreas que apresentam relação compatível e 

adequada entre a capacidade de uso potencial e a função socioeconômica. De acordo com Mateo 

Rodriguez et. al. (1995), são paisagens com alta capacidade produtiva e potencial biológico 

protegido por aplicação de medidas legais de conservação.  

-Compensado: segundo Mateo Rodriguez et. al. (1995), são áreas que possuem potencial 

biológico próximo ao natural, entretanto a vegetação original foi substituída por outra parecida. Há 

compatibilidade entre a capacidade de uso e a função socioeconômica e o uso das terras não 

ocasiona prejuízos irreversível ao ambiente. 

 -Alterado: áreas onde há incompatibilidade entre a capacidade de uso potencial e a função 

socioeconômica (LEAL, 1995). Segundo Mateo Rodriguez et. al. (1995), há uma significativa 

redução na capacidade produtiva e uma séria diminuição na capacidade de regeneração natural. A 

degradação do ambiente é de difícil reversibilidade. 

-Esgotado: áreas onde há relação incompatível e inadequada entre capacidade de uso 

potencial e função socioeconômica. Conforme Mateo Rodriguez et. al. (1995, 2004), houve perda 

das característica originais destas paisagens, com estas paisagens perderam a estrutura e as 

propriedades originais, com grande degradação geoecológica, afetando a vegetação, e o solo. 

Para a elaboração da carta referente à proposta metodológica de Mateo Rodriguez, Silva e 

Cavalcanti (2004), foram utilizadas as bases de dados vetoriais das cartas topográficas do IBGE – 

SF-22-Y-B-III-2 (Folha Martinópolis) e SF-22-Y-B-III-4 (Folha Cabeceiras do Jaguaretê) na escala 

1:50.000 e as imagens de satélite ALOS Avnir-2 (Advanced Land Observing Satellite), 

multiespectral, colorida de 10 m de resolução, composição 123 em RGB, datada do ano de 2010. A 

confecção do mapa temático se deu pelo software ArcGis – ArcInfo, versão 10.0/ESRI. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir são descritas as características do meio físico de cada uma das unidades 

geoambientais da Bacia Hidrográfica da Represa Laranja Doce (figura 1), estabelecidas com a 

sobreposição das características de Relevo, Geologia, Pedologia, Declividade, Geomorfologia, Uso 

e ocupação das terras e Susceptibilidade à erosão da área, anteriormente elaboradas.  
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Desta forma, delimitou-se áreas com certa homogeneidade, a fim de analisar e 

compreender as particularidades de cada unidade do Zoneamento, obtendo-se o seguinte quadro 

(quadro 1): 

 

 

 

Quadro 1: Sobreposição de cartas para delimitação das Unidades Geoambientais da Bacia 

Hidrográfica da Represa Laranja Doce 

 

 

As demais cartas elaboradas não compuseram a sobreposição, contudo, serviram de base 

para as demais análises.  

o As unidades predominantemente emissoras foram:  

 Topos com pastagem do Barreiro 

 Topos com presença de urbanização do Alegrete 

 Topos com área de transição à novas culturas 

o As unidades predominantemente transmissoras foram: 

Função 

Geoecológica Relevo Geologia Pedologia Declividade Geomorfologia

Uso e ocupação das 

terras

Susceptibilidade à 

erosão

Latossolo 0-3%
Agricultura, solo exposto, 

pastagem

Predominantemente 

Baixa; 

Moderadamente Alta

Argissolo 0-3% e 3-6¨%
Pastagem, área urbana, 

silvicultura
Moderadamente Alta

Latossolo
0-3%, 3-6% e 

6-12%
Colinas amplas

Agricultura, pastagem, 

solo exposto, silvicultura
Média

Argissolo

0-3%, 3-6% , 

6-12% e 12-

20%

Colinas amplas
Pastagem, Área urbana e 

Mata
Alta

Latossolo
0-3%, 3-6% e 

6-12%
Morros amplos

Agricultura, pastagem, 

solo exposto, mata

Média e 

Moderadamente Alta 

Argissolo

0-3%, 3-6% e 

6-12,12-20% e 

>20%

Colinas amplas Mata e pastagem
Predominantemente 

Baixa; Média

Latossolo 3-6% Morros amplos

Predominantemente 

Moderadamente Alta; 

Média

Argissolo 3-6% e 6-12% Colinas amplas Alta

Latossolo 3-6%
Agricultura, pastagem e 

mata
Baixa

Argissolo 0-3% e 3-6¨% Mata e pastagem
Média e 

Moderadamente Alta 

Topo convexo Arenitos 

do grupo 

Bauru

Topo tabular Latossolo

Colinas amplas

Pastagem

Fundo de vale 

plano

Baixa
0-3% e 3-6%

Morros amplos e 

colinas amplas

Receptora

Pastagem, mata, 

agricultura, solo exposto

Vertente 

convexa

Emissora

Arenitos 

do grupo 

Bauru

Arenitos 

do grupo 

Bauru

Vertente 

convexo-

retilínea

Fundo de vale 

em V

Transmissora

Colina ampla
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 Vertentes agrícola do Barreiro 

 Vertentes com ocupação urbano-rural do Alegrete 

 Vertentes preservadas do Laranja Doce 

 Vertentes com ocupação rural consolidada 

o As unidades predominantemente receptoras foram: 

 Fundos de vale com nascentes não preservadas 

 Fundos de vale com ocorrência de erosão 

 Fundos de vales com cultura agrícola 

 Fundos de vale com remanescente de mata ciliar 
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Figura 1: Mapa e legenda da Carta de Unidades Geoambientais da Bacia Hidrográfica da Represa Laranja Doce 

(Martinópolis – SP) 

 

5. CONCLUSÕES 

Baseado no pensamento sistêmico, a Carta de Unidades Geoambientais possibilitou verificar 

o direcionamento dos fluxos de matéria e energia no interior da área de estudo. Para isto, as 

Unidades Geoambientais identificadas foram classificadas, de acordo com suas características 

físicas, em áreas predominantemente emissoras, transmissoras e acumuladoras de matéria e energia. 

De forma geral, o que se observou em todas as unidades geoambientais estabelecidas neste 

trabalho para a Bacia Hidrográfica da Represa Laranja Doce foi a presença de uma fragilidade 

natural decorrente, devido a presença de solos de textura arenosa, de suas características 

morfométricas e da potencialização das fragilidades pelas ações antrópicas.  

Culturas que deixam de empregar práticas conservacionistas, como a monocultura da cana-

de-açúcar, tendem a intensificar os processos erosivos; já alguns locais que empregaram estas 
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práticas, como pastagens e culturas agrícolas, estão em equilíbrio, pois reduzem a perda de solos e o 

desenvolvimento de processos erosivos pela dinamização do escoamento superficial. 

Em locais com a presença de reflorestamento e mata nativa ainda preservadas, o estado 

geoecológico torna-se otimizado, ao contrário das áreas que apresentam ausência de mata ciliar, que 

facilita o processo de assoreamento, sobretudo nas áreas de nascentes, onde a presença de solo de 

textura arenosa, maiores índices de declividade e o avanço de áreas agrícolas em direção aos canais 

fluviais tem acarretado forte processo de assoreamento e soterramento destas nascentes, colocando 

em risco a existência futura desses cursos d’água. 

A urbanização desconsiderou e modificou o ambiente original, influenciando na topografia, 

no padrão de drenagem, na cobertura vegetal e na permeabilidade do solo. Além disso, a baixa 

consolidação do solo gera riscos como desmoronamento de construções. 

As erosões localizadas na bacia são encontradas principalmente no Ribeirão Alegrete, e se 

estendem por cerca de 2km, e em outros pontos isolados da bacia. 

A represa Laranja Doce enfrenta alguns problemas ambientais, no entanto, um dos maiores 

entraves é a ocupação da área de APP pela população. Segundo a prefeitura do município, a 

atribuição de 100 metros para a área de preservação prevista em lei, acabaria prejudicando o 

ordenamento do território, implicaria em realocações e interferiria no potencial turístico da represa. 

Desta forma, há o interesse pelo poder público, em obter o direito de 30 metros para as áreas de 

preservação. 

Atualmente a área da represa, passa por obras de implementação de infra-estruturas de 

saneamento e obras viárias, mas ainda assim muitas das vias de acesso, como aos campings, clubes 

e casas não são asfaltadas, deixando o solo totalmente sem proteção. 

Desta forma, através da análise das unidades geoambientais da bacia, esta metodologia de 

análise ambiental se mostrou satisfatória, por permitir uma visão integrada e propiciar a 

compreensão dos fluxos de matéria e energia entre eles.  
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RESUMO 

O Brasil passou por um significativo processo de urbanização na década de 1960 devido à 

implantação de um grande parque industrial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, porque estas 

cidades tinham infraestrutura e recursos naturais que atendiam a essas grandes empresas. 

Posteriormente, ocorreu o processo de interiorização do Brasil incentivado pela busca de mineração 

e ocupação do solo, principalmente pelos planos de governo, exemplo Polocentro. A cidade de 

Uberlândia (MG) teve o inicio do seu destaque neste período, pois a sua localização é estratégica no 

país. Esta se desenvolveu rapidamente a partir da década de 1910 quando foi implantada a estrada 

de ferro Mogiana. Contudo, para o seu desenvolvimento foi necessário realizar interferência em 

seus recursos hídricos, e devido a falta de um planejamento adequado uma das bacias a ser 

canalizada foi a do Córrego São Pedro. Sobre ele foi construída a avenida Rondon Pacheco, que 

apesar de várias intervenções é considerada um problema para a população quando há chuvas mais 

intensas, que causam o seu alagamento e como consequência traz uma série de prejuízos materiais e 

riscos à população. Diante desta complexa situação este trabalho propõe realizar um estudo relativo 

às questões pertinentes a falta de um planejamento integrado com foco nos problemas acarretados 

pela canalização da bacia do São Pedro em dias em que ocorrem chuvas mais intensas. 

Palavras chave: Planejamento, São Pedro e urbanização. 

 

ABSTRACT 

Brazil has had a significant process of urbanization in the 1960 because of the implantation of a 

large industrial park in the cities on the states of São Paulo and Rio de Janeiro, because these cities 

had infrastructure and natural resources that met these big companies. Later, there was the process 

of Brazil internalization stimulated by searching of mining and land use, especially by government 

plans, such Polocentro. The Uberlândia city (MG) had the beginning of its prominence in this 

period, because it strategic location in the country. This has developed rapidly from the 1910s when 

the railroad Mogiana was deployed. However, for its development was necessary interference in its 

water resources, and without proper planning one of the basins was to be channeled, the San Pedro 

Creek. It was built under the Rondon Pacheco avenue, who despite various interventions is 

considered a problem for the population when there is more intense rains, causing flooding and its 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
mailto:crisapa3179@gmail.com
mailto:phorlando@yahoo.com.br


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 122 

result brings a lot of damage and risks to the population. Face of this complex situation this paper 

proposes to conduct a study concerning matters pertaining to lack of integrated planning with a 

focus on problems caused by the channeling of the São Pedro Creek in days that occurs heaviest 

rains. 

Keywords: Planning, St. Peter and urbanization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

             No Brasil o processo de urbanização foi intensificado a partir da década de 1960 com a 

implantação de um parque industrial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, cidades mais 

desenvolvidas do Brasil, pois na primeira havia um grande acúmulo de capital de devido a 

plantação de café enquanto a segunda até esta década era a capital do país. 

 Naquela época, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população urbana no Brasil na década de 1960 era de 45,5%, na década seguinte (1970) esse 

número já era 55,9%, enquanto no ano 2010 esse número subiu para 84%. 

 A partir disso verifica-se que a população urbana cresceu e junto com ela a necessidade de 

novas moradias, pois quando o homem do interior do país intensificou a migração para as cidades, a 

partir da década de 1960, em busca de melhoria na sua qualidade de vida aumentou a demanda por 

moradia. Porém, a parcela do solo nas proximidades dos centros possuía uma maior valorização 

fruto do processo de especulação imobiliária, por este motivo as pessoas que chegavam aos centros 

urbanos maiores procuravam as áreas mais periféricas da malha urbana, devido aos menores preços 

dos imóveis e dos aluguéis. 

 Com a cidade de Uberlândia (MG) isso não foi diferente seu processo de urbanização se 

intensificou após o ano de 1890 com a construção da estrada de ferro Mogiana que trouxe o 

crescimento econômico para o lugar que até então era um local de passagem de tropeiros que 

levavam mercadorias do estado de São Paulo para Goiás. 

Com o avanço trazido pela estrada de ferro foram surgindo indústrias e comércios de vários 

ramos na cidade de Uberlândia. Isso causou uma expansão horizontal da cidade e modificações na 

paisagem. Segundo Santos (2008) “Cada lugar é teatro de combinações pouco duráveis, cujo fator 
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de mudança é esse dado global. Cada lugar é, assim, a cada instante, objeto de um processo de 

desvalorização e revalorização, onde as exigências de natureza global têm um papel fundamental”.           

A partir dessa colocação podemos observar que em decorrência do crescimento da cidade os 

terrenos mais próximos ao centro urbano passam a ter um valor agregado maior e com isso as 

pessoas com menor poder econômico passam a procurar a periferia na tentativa de reproduzir o seu 

modo de vida. 

Assim as pessoas que possuíam uma melhor condição socioeconômica moravam mais 

próximas ao centro urbano, enquanto as demais moravam nas áreas próximas a esse centro e 

periferia, o que já demonstrava um processo de diferenciação do espaço.  Maricato (2000) coloca 

que a exclusão urbanística acaba promovendo a ocupação ilegal do solo o que acaba não 

correspondendo aos objetivos de um espaço urbano planejado. 

A formação da área periférica da cidade, ocorre devido a sua expansão horizontal e de 

acordo com as necessidades de seus habitantes, em sua maioria trabalhadores, são iniciadas a partir 

de loteamentos sem controle urbanístico e invasões de parcelas do solo. 

Assim a fuga das áreas centrais dos núcleos urbanos em busca de um menor custo de vida 

nas periferias gerou identidade de seus moradores e bairros sem planejamento adequado do uso do 

solo. Isso acabou por prejudicar o desenvolvimento integrado das cidades, pois esses bairros 

periféricos não se desenvolveram de forma continua e planejada, acarretando em degradação dos 

canais fluviais (despejo de esgoto e mudanças na calha) que se tornaram também numa barreira 

física para o crescimento da cidade. 

Então para a formação da periferia foi necessário realizar a canalização de bacias e 

microbacias hidrográficas que passavam pela malha urbana, para isso foram construídas galerias 

subterrâneas, as quais não respeitaram o tamanho da calha de escoamento, pois as calhas artificiais 

foram construídas menores que as naturais. 

Sobre estes canais o governo municipal realizou a construção de grandes avenidas que 

interligavam os novos bairros a área central da cidade, ou ainda a outros setores da cidade de 

Uberlândia, que não possuíam uso do solo adequado e já demonstravam um crescente processo de 

impermeabilização. Atualmente a cidade enfrenta sérios problemas relacionados a canalização da 
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Bacia do Córrego São Pedro que foi canalizado na décadas de 1970 e sobre ele construída a avenida 

Govenador Rondon Pacheco interligando os setores leste e oeste. 

Assim esse texto aborda um estudo das questões relacionadas à falta de planejamento no uso 

do solo e os problemas acarretados em relação à área urbana, destacando a canalização da Bacia do 

Córrego São Pedro quando ocorrem chuvas mais intensas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A área de estudo é a cidade de Uberlândia, segundo o último recenseamento realizado pelo 

IBGE no ano de 2010, a cidade conta com 604.013 habitantes, uma extensão territorial de 4.115,206 

km
2
 e uma densidade demográfica de 146,78 hab/km

2
 o que a torna a segunda maior cidade do 

estado de Minas Gerais. O município, no qual a cidade pertence, localiza-se entre as coordenadas 

geográficas de latitude 18º 30’ e 19º 30’ Sul e, 47º 50’ a 48º 50’ de longitude Oeste do meridiano de 

Greenwich, na microrregião do Triângulo Mineiro, no oeste do estado de Minas Gerais (LIMA, 

1989). Além do distrito sede, o município conta ainda com mais quatro distritos: Cruzeiro dos 

Peixotos, Martinésia, Miraporanga e Tapuirama.  

Uberlândia interliga-se a outros centros pelas rodovias BR-365, BR-452, BR-050 e BR-497. 

Limita-se ao Norte com os municípios de Araguari e Tupaciguara; ao Sul com Uberaba, Veríssimo 

e Prata; a oeste com Monte Alegre de Minas e a leste com Indianópolis. 

Quanto à história da cidade, Uberlândia foi fundada a partir do desbravamento do Sertão da 

Farinha Podre, no século XIX, em terras do município de Uberaba, sendo elevada à categoria de 

município em 31 de agosto de 1888. A partir da metade do século passado, além das atividades 

agrícolas, a cidade voltou-se para interesses comerciais e também industriais, consolidando-se como 

um centro polarizador da economia da região, capaz de atrair pessoas e investimentos externos. 

Sua economia baseia-se nas atividades agropastoris e comerciais, com destaque para a soja, 

arroz, milho, gado bovino, avicultura, além do comércio atacadista, que distribui produtos 

industrializados para várias regiões do país. Além de desenvolver um vasto setor de serviços.. 
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A vegetação nativa do cerrado que havia no local onde esta localizada a cidade foi retirada 

para dar espaço às edificações, juntamente com isso houve a impermeabilização do solo o que 

acabou acarretando uma nova dinâmica ambiental inclusive com maior sensação térmica, além da 

canalização dos cursos d’água que foram colocados sob as avenidas.  

No processo de urbanização da cidade de Uberlândia (MG) a vegetação nativa, cujo domínio 

fitofisionômico é o do cerrado, foi retirado para dar espaço à malha urbana e a produção agrícola. A 

figura 1, a seguir, mostra a localização da cidade.  

 

Figura 1: Localização da cidade de Uberlândia (MG) 

Fonte: REIS, dos. L. N. G. 

 

Segundo Correa (1995) pode-se verificar que com o decorrer do tempo o espaço urbano se 

constitui de diferentes usos do solo, sofre mutações severas em diferentes porções da cidade e tem 
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nessa multiplicidade de usos um reflexo social e econômico da vida urbana. Tais cenários são 

condicionados pela ação de agentes sociais que agregam e desagregam valores a parcela do solo 

urbano vindo a refletir no ordenamento territorial de estabelecimentos e moradias. Dessa forma o 

espaço se torna passível de diferenciações, desigualdades e mutabilidade. 

A cidade de Uberlândia se desenvolveu devido à disponibilidade de cursos d’água, aspectos 

climáticos, geomorfológicos, pedológicos e principalmente socioeconômicos favoráveis, que usados 

e explorados fizeram com que a cidade prosperasse e se tornasse a segunda maior cidade do estado 

de Minas Gerais segundo dados do IBGE. 

Assim em meados da década de 1890 a Bacia do Córrego São Pedro, que é um afluente do 

rio Uberabinha, foi de grande importância para o abastecimento de água na região hoje conhecida 

como bairro Fundinho, já que, segundo o arquivo histórico da cidade, dele era retirado um rego 

d’água que abastecia esse bairro. 

Porém na década de 1910 foi instalada na cidade a estrada de ferro Mogiana a qual segundo 

autores como Lopes (2010) trouxe o crescimento para a cidade, além de iniciar a expansão de sua 

malha urbana para além do Fundinho. Até essa década segundo Cocozza, Oliveira, Libera (2011, p. 

2) colocam que os limites da cidade eram as bacias do Cajubá ao norte e a do São Pedro ao Sul e 

Sudeste. 

A partir da inserção da ferrovia a cidade crescia cada vez mais e ai iniciavam-se as 

intervenções nos córregos e rios urbanos (recursos hídricos para o abastecimento). Entre as décadas 

de 1920 a 1940 as bacias do Cajubá e São Pedro passaram a serem consideradas como barreiras 

físicas, vale ressaltar, contudo, que até então o poder público ainda não cogitava a ideia de canalizar 

a última bacia. 

Neste período a malha urbana crescia em direção a periferia e as questões relacionadas ao 

planejamento urbano eram bem deficientes. Devido a isso foi criada a Comissão de Urbanismo pela 

Câmara Municipal e no documento da ata dessa comissão pode-se verificar: 

A leitura desse documento [Atas da Comissão de Urbanismo], além de nos dar uma idéia 

das condições gerais da cidade — uma grande diferença do grau de infra-estrutura existente 

no centro e na periferia —, mostra também os problemas que já se apresentavam: a 

necessidade de adoção de uma política de habitação dirigida aos trabalhadores e de coibir o 

loteamento de área urbana muito além das necessidades de crescimento da população, a 
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canalização de córregos que limitavam a área central e a falta de legislação de controle do 

crescimento da cidade. (FONSECA 2007, p. 25) 

 

A partir desse instante inicia-se progressivamente a canalização dos córregos para dar lugar 

a uma infraestrutura desejada para a cidade. Na década de 1970 foi canalizado o córrego São Pedro 

que deu origem a Avenida Rondon Pacheco, um dos fatores que levaram a mudança da morfologia 

da cidade. Porém a construção dessa avenida nessa década não encontrava a grande 

impermeabilização do solo dos dias de hoje, até então ela não era um problema, pois havia solo 

desocupado para que a água da chuva pudesse percolar e chegar até o lençol freático.  

A Bacia do córrego São Pedro está localizada dentro dos limites da área do município de 

Uberlândia. A Noroeste da cidade em uma posição relativamente central possui uma área que 

corresponde a aproximadamente 49,98 Km² e está compreendido entre as coordenadas UTM 48°17’ 

30” W/ 18°52’45”S e 48°12’50”W/ 18° 57’32’’ S. 

A bacia do São Pedro é composta por um conjunto de quatro córregos, o seu curso recebe a 

principio águas do córrego Jataí na sua margem direita, posteriormente, a bacia recebe as águas 

drenadas pelas bacias do Lagoinha e do Mogi . Isso resulta em um fluxo constante de água 

proveniente da sua ampla área de drenagem como demonstra a figura 2. 
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Figura 2:Localização da Bacia do São Pedro na cidade de Uberlândia (MG) 

Fonte: Mozaico Quick BIRD 2007. Elaborado por: Andrade, S. L.2010 

 

Mas tarde com o decorrer do tempo bairros adjacentes foram criados, com o 

desenvolvimento da cidade, isso levou a impermeabilização do solo através da massa asfáltica, além 

da construção de residências (horizontais e verticais) e os comércios que em sua grande maioria 

impermeabilizavam os seu quintais sem respeitar os 30% de área permeável que a legislação 

urbanística exige para as construções. 

Na década de 1990 foram implantados uma enorme gama de comércio de vários ramos, 

além de 2 grandes centros comerciais o Griff Shop e o Center Shopping na avenida Governador 

Rondon Pacheco. É a partir da década de 1990, que segundo Lacerda (2010), a construção 

inadequada desse último empreendimento sobre o Córrego São Pedro, canalizado, refletiu em 

complicações referentes ao escoamento superficial das águas das chuva  e a sua infiltração, o que 

pode ser comprovada pelo grande número de enchentes que são registradas tanto na imprensa 

regional quanto na nacional. 
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Devido a tal fato esta avenida sofreu com grandes enchentes diante de determinados índices 

pluviométricos mais elevados, que acabaram refletindo o aumentando do escoamento superficial 

devido ao crescente número de áreas impermeáveis que cada  vez mais se elevavam. 

No ano de 2011 na gestão do prefeito Odelmo Leão em parceria com o governo estadual, 

iniciou um processo de requalificação da avenida Rondon Pacheco, segundo dados da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia foi investida uma quantia de R$ 48 milhões de reais, as obras foram 

destinadas à obras de drenagem pluvial, pavimentação, urbanização, sinalização e iluminação e 

ainda a implantação de três quilômetros de novas galerias e redes de captação de água entre a 

avenida João Naves de Ávila e a BR 050, isso foi projetado para minimizar os efeitos causados 

pelas chuvas devido a impermeabilização do solo. Essas obras foram realizadas a fim de minimizar 

os problemas causados pela ação das águas pluviais, que uma vez tendo as condições ideais para o 

seu escoamento superficial  e como consequência não trariam mais problemas de inundações. 

 Outro agravante é que a avenida está localizada sobre um córrego canalizado e com isso a 

área é um fundo de vale, com isso recebe uma grande carga de água proveniente dos bairros 

adjacentes e como consequência disso ocorre uma rápida inundação e após, quando a água escoa, 

fica claro os danos ocorridos como demonstram as figura 3, 4 e 5 a seguir. 

 
Figura 3: Escoamento da água pluvial e enchente na avenida Rondon Pacheco. 

Fonte: Jornal o Correio maio/ 2013 
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Figura 4: Avenida Rondon Pacheco pós-enchente. 

Fonte: Jornal o Correio maio/2013 

 

 

Figura 5: Danos acarretados à avenida Rondon Pacheco após a chuva. 
Fonte: Jornal o Correio maio/2013 
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 A partir disso observa-se a necessidade de que os gestores realizem um planejamento e uma 

gestão urbana adequados com a presença de diagnósticos bem elaborados e conhecimento profundo 

da realidade atual. O prognóstico do quadro torna-se necessário, pois segundo Duarte (2007) ele irá 

possibilitar visualizar o futuro, considerando a situação atual, sua historia e tendências, e nada 

sendo realizado em relação ao fato. Finalmente este autor salienta a importância de traçar as 

propostas que iram transformar o futuro previsível (prognosticado) em possível (desejado), que será 

alcançado com a adoção de ações pertinentes. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Entende-se que para haver uma cidade sem problemas de enchentes é necessário que os 

gestores urbanos realizem um planejamento urbano acertado, o qual realize um diagnostico 

adequado para este fim. 

 No momento que há a alteração dos cursos d’água é necessário que se respeite o tamanho da 

calha do mesmo, pois quando há a sua diminuição é necessário que o fluxo da água também 

diminua. Além da necessidade de evitar a impermeabilização de todo o solo, podendo-se adotar os 

calçamentos ecológicos, aumentando a área de infiltração, deve-se realizar um efetivo controle do 

escoamento na fonte, ou seja , permitir que a água encontre pisos permeáveis dentro dos próprios 

lotes. 

 As cidades necessitam da existência dos córregos para que tenha ambientes apropriados ao 

escoamento das águas superficiais além de outras funções como refúgio para a flora e fauna urbana. 

Certa independência no seu abastecimento urbano pode ser alcançada com a preservação de 

mananciais mais afastados ou periféricos à malha urbana, mas para que isso ocorra é preciso que 

haja planejamento e gestão urbana adequada. 

Estes devem visar o máximo possível a sustentabilidade do ambiente urbano, impedindo e 

corrigindo distorções havidas, implementando forte controle urbanístico e assumindo outra postura 

em relação aos córregos urbanos que devem ser vistos como vida para às cidades e não como 

problemas.   
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o uso do módulo LCM (Land Change Modeler) do SIG Idrisi Taiga 

na análise da microbacia do córrego Boa Vista e o avanço da área urbana sobre áreas das nascentes 

e seus respectivos impactos ambientais em 25 anos. Fez-se uso de imagens dos satélites Landsat 5 e 

do IRS Resourcesat para interpretar e qualificar o uso da terra na referida bacia. Observou-se que a 

falta de políticas públicas de manejo de microbacias urbanas traz problemas ambientais sérios.  

 

Palavras-chave: sensoriamento remoto, modelagem de mudanças do solo, Córrego Boa Vista, uso 

da terra. 

 

ABSTRACT 

This work presents the use of LCM module (Land Change Modeler) GIS Idrisi Taiga analysis of 

watershed stream Boa Vista and the advancement of urban areas on the sources and their 

environmental impacts in 25 years. Made use of images from Landsat 5 and IRS Resourcesat to 

interpret and classify the land use in the basin. It was observed that the lack of public policies for 

managing urban watersheds brings serious environmental problems. 

 

Keywords: remote sensing, Land Change Modeler, Advanced Land Observing Satellite, Boa Vista 

stream, land use. 

 

1 INTRODUÇÃO  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
mailto:elp@ourinhos.unesp.br


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 135 

O debate em torno das questões ambientais ganhou notoriedade nos meios de comunicação 

dos últimos anos, em parte devido a apresentação de relatórios do IPCC sobre as mudanças 

climáticas, porém sem entrar na questão de mudanças climáticas globais, a preservação e o correto 

manejo de bacias hidrográficas urbanas podem melhorar o microclima das cidades. 

A qualidade e quantidade de águas superficiais disponíveis à população nas cidades, vem 

sendo alterada com o passar do tempo influenciando na dinâmica e organização das cidades 

principalmente devido à canalização e impermeabilização do solo causando transtornos como 

enchentes e doenças, transformando canais em verdadeiros depósitos de lixo e esgoto. 

O mapeamento, a análise e o manejo adequado de bacias hidrográficas urbanas pode 

melhorar a qualidade e evitar problemas futuros mediante planejamento, respeitando os limites 

impostos pela natureza e pela legislação brasileira. 

 

O código Florestal prevê a preservação das APP’s (Áreas 

de Preservação Permanente), ou seja, das áreas de mata 

ciliar às margens dos corpos hídricos e nascentes dentro ou 

fora das cidades. A Lei Federal  nº 12.651 de 25 de Maio de 

2012 e em seu Art. 4o Considera Área de Preservação 

Permanente, em zonas rurais ou urbanas:  

 I - as faixas marginais de qualquer curso d água natural, 

desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d água natural 

perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda 

da calha do leito regular, em largura mínima de:  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d água de menos de 10 

(dez) metros de largura; 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1032082/lei-12651-12
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Na segunda metade do século passado o êxodo rural brasileiro adensou suas cidades que 

passaram a concentrar mais de 80% da população do Brasil, e neste mesmo período houve um salto 

no crescimento vegetativo da população onde as pequenas cidades também sentiram este efeito. 

Para análise destas condições, utilizou-se neste trabalho o módulo desenvolvido pela Clark 

Labs com o apoio do Andes Center for Biodiversity Conservation da ONG Conservation 

International chamada Land Change Modeler (LCM) for Ecological Sustantainability que “tem a 

função de analisar as mudanças no uso da terra entre duas datas, avaliar perdas, ganhos e 

persistências no uso do solo, as contribuições de cada tipo de uso do solo para conversão em outra 

classe, além de predizer e modelar as variáveis relativas às transições do ambiente e hábitat” 

(Piroli, et. al, 2011 apud Eastman, 2009).  

Objetivou-se com o uso do módulo LCM, disponível no SIG (sistema de informação 

geográfica) Idrisi Taiga, avaliar as mudanças no uso da terra, problemas e possíveis implicações na 

microbacia do ribeirão Boa Vista, localizada na região central da cidade de Piraju-SP no período de 

1987 a 2012 usando-se imagens dos satélites Landsat 5  e IRS Resourcesat. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados foram a carta topográfica de Piraju do IBGE, superintendência de 

cartografia, em escala de 1:50.000 - folha SF 22 Z D I 1 de 1974, imagens do satélite IRS 

Resourcesat  de 20 de dezembro de 2012 do sensor LISS3 e imagens do sensor TM, do satélite 

Landsat 5 de 10 de outubro de 1987. Para as avaliações, usou-se o SIG Idrisi Taiga. 

Inicialmente as imagens foram georreferenciadas para servir de base para a identificação dos 

divisores de água, vetorização do córrego e delimitação dos limites da bacia hidrográfica do córrego 

Boa Vista. 

Posteriormente foi feita a classificação de uso da terra a partir da composição de três bandas, 

uma da região do visível, uma do infravermelho próximo e uma do infravermelho médio. Após 

sincronizar/ajustar as imagens com a carta, foram identificados os remanescentes florestais que 

foram classificados como floresta, os usos agrícola e campestre e as áreas urbanizadas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os mapas de uso da terra de 1987 e 2012 prontos ficaram evidentes as mudanças nos 

usos da terra no intervalo de 25 anos. A área de floresta que em 1987 era de 117 hectares passou 

para 26 hectares em 2012. Este número demonstra grande modificação na cobertura do solo o que 

modifica as taxas de infiltração e comprova a intensa degradação ambiental no perímetro urbano da 

cidade.  

Com relação a este aspecto, se deve destacar que também não foram respeitadas as áreas de 

preservação permanente do córrego devido a grande parte da mata ciliar ter sido retirada para dar 

lugar a áreas residenciais. A Figura 1 e a Tabela 1 mostram o uso da terra na área de estudo no ano 

de 1987. 

 

Figura 6: Classificação do uso da terra 1987 

 

Tabela 1: área em ha dos usos da terra em 1987 

Legenda Hectares 
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Área Urbanizada 197,91 

Campestre 305,28 

Floresta 116,91 

 

 A Figura 2 e a Tabela 2 mostram os usos da terra na área de estudo no ano de 2012. 

 

Figura 7: Classificação do uso da terra 2012 

 

Tabela 2: área em ha dos usos da terra em 2012 

Legenda Hectares 

Área Urbanizada 281,79 

Campestre 312,12 

Floresta 26,19 
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A Figura 3 mostra a quantidade de perda e de ganho em hectares ao longo dos 25 anos do 

intervalo e verifica-se que a floresta diminuiu cerca de 90 hectares. Já as áreas campestre e 

urbanizada ganharam respectivamente 10 e 85 hectares aproximadamente. 

 

 

Figura 8: mudanças do uso da terra entre 1987 e 2012. 

 

O módulo Land Change Modeler permite a criação de mapas da mudança do uso da terra ao 

longo dos anos, como mostram as Figuras 4 e 5. Nelas se pode verificar que houveram avanços das 

áreas urbanas sobre os remanescentes de mata (conforme mostram as Tabelas 3 e 4). 
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Figura 9: Perdas e ganhos em floresta 

 

Tabela 3: Perdas e ganhos em ha de floresta 

Legenda Hectares 

Perdidos 103,86 

Permaneceram 13,05 

Ganhos 13,14 
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Figura 10: Perdas e Ganhos em áreas urbanizadas. 

Tabela 4: Perdas e ganhos em ha para áreas urbanizadas. 

Legenda Hectares 

Perdidos 3,60 

Permaneceram 194,31 

Ganhos 87,48 

 

Os dados levantados mostram o avanço das áreas urbanizadas sobre as áreas de uso 

campestre para construção de condomínios e loteamentos, devido a especulação imobiliária. As 

áreas agrícolas (neste trabalho, agrupadas na classe campestre) também ocuparam o lugar das 

florestas e consequentemente áreas de APP nas margens do córrego. A falta de planejamento e 

fiscalização das áreas urbanas que culminaram na degradação ambiental e podem estar 

relacionadas, inclusive, aos problemas de saúde pública que surgiram em Piraju dos últimos 20 anos 

uma vez que problemas epidemiológicos se agravaram e foram imensamente divulgados nos meios 
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de comunicação local, tais como febre maculosa e febre amarela silvestre, até então nunca 

registrados na cidade, provocando óbitos de cidadãos pirajuenses. 

Ao desastre epidemiológico também se pode acrescentar prejuízos financeiros causados pela 

perda de turistas na cidade, devido a essas epidemias que acabaram assustando quem tinha a 

pretensão de visitar a estância turística de Piraju. 

 A Figura 6 e a Tabela 5 mostram as mudanças ocorridas com relação à classe Campestre. 

 

 

Figura 11: Perdas e ganhos em áreas campestre. 

 

Tabela 5: Perdas e ganhos em ha para áreas campestre. 

Legenda Hectares 

Perdidos 88,20 

Permaneceram 217,08 

Ganhos 95,04 
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4 CONCLUSÃO 

Após as análises realizadas nesta pesquisa, se pode afirmar que a ferramenta LCM apresenta 

de maneira simplificada a evolução nos usos da terra ao longo dos anos. Estas mudanças mostram 

que as áreas de nascentes do córrego Boa Vista estão sofrendo com descargas de esgoto, erosão e 

desmatamento da APP o que compromete a qualidade e quantidade de água com o passar dos anos, 

a Figura 7 mostra um exemplo esta situação. 

 

Figura 12: Foto de nascente do ribeirão Boa Vista. 

 

Os monitoramentos e as avaliações dos usos da terra em microbacias urbanas devem ser 

planejados adequadamente para que haja melhor qualidade de vida a população, levando em 

consideração possíveis impactos, tanto no escoamento de águas superficiais, preservação dos 

recursos hídricos e manter controlados possíveis vetores danosos a saúde pública.  
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RESUMO 

A bacia hidrográfica do rio Benfica, localizada na Região Metropolitana de Belém-PA, se apresenta 

como área importante para observação dos processos de alteração da paisagem. Este trabalho teve 

como objetivo analisar a dinâmica do uso e cobertura da terra entre os anos de 1984, 1993, 1999 e 

2010. Os resultados mostram que a bacia hidrográfica do rio Benfica nos últimos 30 anos, passou 

por significativas transformações, impostas pela dinâmica de uso e cobertura da Terra. Inicialmente 

apresentava uma dinâmica rural e hoje vem se consolidando como uma área urbana que se agrava 

pelo surgimento de problemas associados ao desenvolvimento e crescimento das cidades: 

saneamento, habitação e uso dos recursos hídricos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia hidrográfica, Uso e cobertura da terra, Planejamento ambiental. 

 

ABSTRACT 

The river basin Benfica, located in the metropolitan region of Belém-PA, presents itself as an area 

important to observe the processes of landscape change. This study aimed to analyze the dynamics 

of the use and land cover between the years 1984, 1993, 1999 and 2010. The results show that the 

river basin Benfica in the last 30 years, has undergone significant transformations imposed by the 

dynamics of land use and cover the earth. Initially presented a dynamic rural and today has 

consolidated as an urban area that is aggravated by the emergence of problems associated with the 

development and growth of cities: sanitation, housing and use of water resources. 

 

KEYWORDS: Watershed, land cover and land use, environmental planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
mailto:carlosbordalo@oi.com.br


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 146 

1. INTRODUÇÃO   

 

O estudo multitemporal de uso e cobertura da terra se apresenta de fundamental importância 

no planejamento ambiental de bacias hidrográficas, por mostrar além da espacialização das 

principais atividades econômicas desenvolvidas em determinada área como a tendência de 

comportamento destas ao longo dos anos.  Este estudo segundo Santos (2004, p. 97) “é um tema 

básico para planejamento ambiental, porque retrata as atividades humanas que podem significar 

pressão e impacto sobre os elementos naturais”. Ou, como aponta Almeida et al (1993. p. 140) esse 

estudo propicia, dentro de um contexto geral, projetar tendências futuras, caso não sejam induzidas 

ou provocadas intervenções visando a correção dos processos atuantes. 

No tocante a isso é que pretendemos fazer uma análise multitemporal das formas de uso e 

cobertura da entre os anos de 1984, 1993, 1999 e 2010 contribuindo para o entendimento da 

tendência de distribuição espacial destas formas. 

 

2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do rio Benfica encontra-se entre as coordenadas geográficas 1°17’30” 

S e 1° 25’ 0” S de latitude e 48° 22’ 30”W e 48°15’ 0” W de longitude. Possui uma área 

aproximada de 134 km
2 

com seu rio principal estendendo-se por aproximadamente 19 km desde as 

proximidades da área urbana de Benevides, onde está localizada sua nascente, até o Furo Bela 

Vista, no município de Ananindeua, onde deságua (Figura 1). Está localizada na região Nordeste do 

Estado do Pará; particularmente em três municípios que compõe a Região Metropolitana de Belém 

(RMB): Ananindeua, Marituba e Benevides. A maior parte da bacia situa-se no município de 

Benevides, onde ocupa uma área de 66,52 km
2,

 ou seja, 49% de sua área total. As principais vias de 

acesso à área da bacia são a Rodovia Federal BR-316 (Belém-Brasília), as rodovias estaduais PA-

391 (Rodovia Augusto Meira Filho, que liga a BR-316 aos municípios de Stª Bárbara e a ilha de 

Mosqueiro) e a PA- 404 (ligação da BR-316 aos distritos de Benfica/Murinin).  
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Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para confecção deste produto optou-se pelo uso de imagens de Satélite Landsat/TM-5(cena 

223-061, resolução espacial de 30 metros) que forneceram o registro histórico (1984, 1993, 1999), 

seguindo o critério de menor cobertura de nuvens, com preferência para os anos próximos aos 

meses de julho e agosto. E uma imagem SPOT (de 2010) com resolução de 2,5 metros, na 

representação da situação mais atual. 
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Inicialmente foi realizado o registro das imagens e posteriormente a classificação 

supervisionada na imagem através do programa ENVI 4.7. Posteriormente as classes definidas 

foram reinterpretadas visualmente por meio das respostas espectrais dos alvos geográficos e pela 

sua geometria espacial na composição colorida RGB bandas (5,4,3). 

Para a interpretação ainda se contou com a utilização do mapa de Diagnóstico Ambiental do 

Estado, do Plano Diretor de Mineração em áreas urbanas da RMB em escala de 1:50.000, imagens 

GeoEye de 2007, imagens SPOT (2007 e 2010), além de trabalhos de campo com entrevistas aos 

moradores para sanar possíveis dúvidas de interpretação. 

As classes temáticas representadas foram definidas a partir das orientações do Manual 

Técnico de Uso da Terra do IBGE (2006) em conformidade à escala a ser representada e aos 

interesses de representação. Sendo assim, foram definidas as classes descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Classes de uso e cobertura da terra utilizada na bacia hidrográfica do rio Benfica. 

Classes Sub-classes 
1. Área Urbana 1.1 Urbanização Consolidada 1.2 Área industrializada e Comércio 

2. Área Rural 2.1 Solo Exposto 

2.2 Lavoura Temporária 
2.3 Lavoura Permanente 

2.4 Pastagem 
3. Cobertura 

vegetal 3.1 Vegetação secundária  

4. Corpos d’ água 4.1 Rios  
Fonte: Adaptado de IBGE (2006) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As Figuras 2 e 3 apresentam a evolução e as áreas (km²) das classes temáticas 

respectivamente, o longo dos anos.  
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Figura 2 - Mapeamento multitemporal da bacia hidrográfica do rio Benfica. 

 

 

 

Figura 3 - Evolução das classes de uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do rio Benfica. 
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Área urbana  

Com base na classificação realizada, a classe temática referente a “área urbana”, retrata um 

crescimento no período de 1984 a 2010 (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Evolução da área urbana na bacia do rio Benfica, nos anos de 1984, 1993,1999 e 2010. 

Anos Área (km
2
) Porcentagem (%) 

1984 16,46 12,28 

1993 26,02 19,72 

1999 36,2 26,86 

2010 52,35 39,53 

 

 

No ano de 1984 a área urbana correspondia aproximadamente a 16 Km
2
, ou seja, 12% da 

área total da bacia. Grande parte dessas manchas urbanas estavam concentradas ao longo da BR-

316, nos municípios de Ananindeua e se aproximando do município de Marituba, as demais 

manchas encontravam-se em torno dos núcleos urbanos de Benevides e do atual distrito de Benfica. 

Observa-se que em 1984, a concentração dessa classe ocorre nas proximidades de alguns 

dos principais rios da bacia, como é o caso dos rios Benfica (nos núcleos urbanos de Benevides e 

distrito de Benfica), mais principalmente no alto curso do rio Mocajatuba e ao entorno do baixo 

curso do rio Uribóca. A bacia do rio Benfica no ano de 1984, não apresenta um cenário 

predominantemente urbano, mas sim rural, com uma área de cerca de 51 km² o que correspondia a 

cerca de 38% da área da bacia. 

O quadro urbano no intervalo de 1984 a 1993 permaneceu crescendo, passando de 16 km² 

ou 12 % a 26 km², em torno de 20% na área da bacia. Neste período, portanto, a área urbana 
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continua crescendo em torno da BR- 316 e avançando sobre a área rural, sobretudo, de Ananindeua 

e Marituba.  

Em 1999 nota-se uma variação na classe área urbana de 26 Km² ou 20% em 1993, para 36 

Km² ou 27% nos limites da bacia em 1999. A espacialização dessa urbanização permanece em 

torno da rodovia sobrepondo-se a áreas rurais e aos principais rios da bacia. De 1999 a 2010 

acompanha-se um elevado acréscimo das manhas urbanas em direção as áreas rurais, agora com um 

salto de 27% em 1999 para 40% no ano de 2010.  

 As transformações espaciais ocorridas na bacia ou mesmo nos municípios que a compõe 

podem ser compreendidas, conforme Trindade Jr (1998) por um processo intenso de urbanização 

vivenciado não somente pela RMB (que inclui os três municípios aqui discutidos), mas por muitas 

cidades brasileiras. Trata-se de um período, marcado pelo crescimento urbano explicado, dentre 

outros fatores, pela consolidação da atividade industrial e modernização da agricultura em meados 

do Século XX. 

 

Área rural  

A classe temática “área rural” corresponde principalmente às atividades agrícolas de lavoura 

permanente, lavoura temporária, pastagem plantada e solo exposto. Com base no mapeamento 

realizado e na sua quantificação (Tabela 3) a área rural na bacia do rio Benfica no ano de 1984 

correspondia a cerca de 51 Km
2
 equivalente a 38% da área total da bacia. Esse valor muda em 1993 

e chega a aproximadamente 59 Km² ou a 44 %. Esse aumento pode ser entendido pelo aumento do 

desmatamento em favor da agricultura ou da pecuária. 

 

Tabela 3 - Alteração da área rural na bacia do rio Benfica, de 1984 a 2010. 
Anos Área (km

2
) Porcentagem (%) 

1984 51,2 38,0 
1993 58,7 43,8 
1999 49,5 36,94 
2010 35,68 26,62 

 

Em 1999 há uma pequena diminuição nessa área passando de 59 Km² para 49,5 Km². Esse 

ritmo permanece em 2010 chegando entorno de 36 Km². O quadro rural predominante na bacia no 

ano de 1984 é explicado pelo processo de colonização dos municípios pertencentes à área da bacia 

na segunda metade do século XIX (PARÁ, 2011a, b, c). Essa colonização foi marcada pelo 
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incentivo a criação de várias colônias agrícolas ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança que 

estava sendo construída na época. 

A espacialização dessa classe diante da série histórica analisada apresenta-se em 1984 a 

oeste do município de Ananindeua, mais principalmente nos municípios de Marituba e Benevides. 

Em 2010 as áreas rurais aprecem concentradas no município de Marituba e, sobretudo em 

Benevides. Disto, pode-se inferir que a área rural na bacia do rio Benfica vem diminuindo desde 

1984 e principalmente a partir de 1999 quando houve um significativo aumento da área urbana 

sobre as manhas rurais mapeadas. 

 
Cobertura vegetal  

A classe cobertura vegetal analisada corresponde à vegetação secundária surgida após a 

alteração da cobertura florestal primária (Floresta densa dos baixos platôs). Esta forma é 

predominante, marcada por uma população de pequeno porte muitas vezes intercaladas por áreas 

rurais (agricultura, pecuária e solos expostos) e urbanas. 

A cobertura florestal primária (Floresta densa dos baixos platôs) da área da bacia do rio 

Benfica foi praticamente toda removida para o estabelecimento de culturas agrícolas de 

subsistência, atividades agropecuárias e extração de madeira para usos diversos, sobretudo como 

lenha para uso em panificadoras, fabricação de carvão, cerâmica etc... 

A alteração da cobertura vegetal primitiva iniciou com a demanda de carvão vegetal para 

abastecer Belém e teve prosseguimento com o aumento das áreas para a agricultura, pecuária e com 

adensamento populacional que forçou a abertura de rodovias facilitando a penetração nas florestas 

para a extração de madeiras e outros produtos (DINELLI; BEISIEGEL, 1996). 

A quantificação da cobertura vegetal na bacia em 1984 corresponde aproximadamente a 66 

km². Apesar de área de cobertura vegetal em 1984 ser maior, o que se verifica é que essa vegetação 

já possui um aspecto ou porte de recuperação (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Alteração da cobertura vegetal na bacia do rio Benfica de 1984 a 2010. 

Anos Área (km
2
) Porcentagem (%) 

1984 65,97 49,23 
1993 48,93 36,51 
1999 47,63 35,54 
2010 45,36 33,85 
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 Em 1993 essa área decai para cerca de 49 km² perdendo uma área de aproximada de 17 

km². Os dados sugerem que houve uma grande alteração de 1984 para o ano de 1993; e após isso há 

uma gradativa diminuição da vegetação na área da bacia. 

           A avaliação espacial do período de estudo indica que a vegetação ciliar nos últimos anos tem 

sido removida em prol da expansão das áreas rurais e urbanas, especialmente nos municípios de 

Marituba, Ananindeua e mais recentemente no município de Benevides quando há um aumento das 

manchas urbanas em 2010.   

A preservação da vegetação ciliar se mostra de total importância na medida em que a 

presença desta dentre outras funções diminui a erosão das margens e os impactos, permite maior 

infiltração e a recarga de aquíferos, influencia no manejo da água dentro da bacia hidrográfica, evita 

o assoreamento do canal e reduz a chegada de produtos químicos (CUNHA, 2008).  

 

 

5. CONCLUSÕES 

 O emprego de instrumentos de mapeamento utilizando técnicas de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto no processo de suporte a decisão no planejamento territorial representa um 

mecanismo de fácil resposta pública sobre a forma como o espaço está sendo ocupado e sua 

capacidade de suporte. 

 Em termos de bacias hidrográficas a avaliação da dinâmica do uso do solo é um mecanismo 

necessário quando existe pouca a nenhuma informação hidrológica. Na ausência de dados 

quantitativos resta identificar o cenário de mudanças ao longo do tempo para qualificar e/ou 

quantificar a resposta da bacia. 

 O estudo temporal de uso e cobertura da terra da bacia do rio Benfica mostrou uma 

tendência de expansão da área urbana em substituição a área rural na bacia. Perda contínua em 26 

anos, mais significativa no período entre as décadas de 80 e 90 do século XX, tem como motivador 

a expansão urbana direcionada para a área rural da bacia, que atualmente corresponde parte dos 

municípios de Marituba e principalmente de Benevides. Nestas duas áreas houve um crescimento 

urbano acelerados nos últimos 10 anos atrelado ao agravamento de problemas associados ao 

desenvolvimento e crescimento das cidades. 
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 Este resultado demonstra a importância do ordenamento territorial na forma dos planos de 

bacia hidrográficas, como mecanismos de suporte a melhor ocupação do espaço, priorizando a 

manutenção das áreas necessárias à recarga dos sistemas hídricos (superficiais e subterrâneos), 

potencializando as áreas onde as alterações quali/quantitativas teriam menor impacto sobre as 

águas. 
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RESUMO 
A caracterização fisiográfica da paisagem permite em um primeiro momento a obtenção de 

informações físicas sobre determinada área a ser estudada. No presente trabalho, tal levantamento 

foi feito na bacia hidrográfica do rio da Catinga, localizada no Centro Norte Paranaense próximo ao 

município de Faxinal, onde a região apresenta grande complexidade na paisagem, por estar inserida 

no contexto das bordas planálticas, estando na transição do Segundo para o Terceiro Planalto. Por 

meio das bases cartográficas disponíveis, foi possível identificar as formações pedológicas e 

litológicas, a altimetria e declividade da bacia hidrográfica. Com estas informações, foi possível 

compartimentar a bacia em duas porções, sendo a primeira na alta vertente e a segunda na média e 

baixa vertente. A primeira foi caracterizada por grandes altitudes e declividades, associadas 

neossolos e a Fm. Botucatu e Fm. Serra Geral. A segunda por baixas altitudes e declividades 

associadas aos argissolos e a Fm. Rio do Rastro. A análise integrada da paisagem proporcionada 

pela fisiografia permitiu compreender melhor as dinâmicas da bacia e suas relações com o meio, 

sendo possível identificar as áreas aptas para os diversos usos do solo e as áreas de fragilidade 

ambiental, sendo um instrumento fundamental para o planejamento de bacias hidrográficas. 

 

Palavras-chaves: Bacia Hidrográfica, Fisiografia da Paisagem, Bases Cartográficas. 

 

ABSTRACT 

 

The physiographic characterization of the landscape allows at the first moment to obtain 

informations about a certain place being studied. In this paper, the data collection was been made on 

the watershed of Rio da Catinga, located next to the city of Faxinal-PR. By the cartographic bases, 

was possible to identify the pedological and lithological formations, the altimetry and the slope of 

the watershed. Afterwards, was possible to share the area in two portions, and the first one being at 

the high strand and the second at the medium and low strand. The first one was characterized by 

high values of altimetry and slope associated to the existing neosoils and the Botucatu and Serra 

Geral formations. The second, by low values of altimetry and slope associated to the argisols and 

the Rio do Rastro formation. The integrated analysis of the landscape by physiography allowed a 

better understanding of the basin dynamics and its relations with the environment, being possible to 

identify the suitable areas for the several uses of the soil and the areas of environmental fragility, 

shaping up as a key tool for the watershed planning.  

 

Keywords: Watershed, Physiography of the Landscape, Cartographic Bases.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A caracterização fisiográfica é indispensável para a elaboração de qualquer projeto que vise 

a exploração de recursos naturais e para o planejamento do uso do solo, a fim de reduzir os 

impactos antrópicos e utilizar todo o potencial produtivo do local. Deste modo, ao conhecer as 

principais características fisiográficas de uma determinada bacia hidrográfica, os gestores poderão 

também entender o funcionamento da dinâmica natural que modela essa paisagem e compreender 

os principais elementos naturais e humanos que ocupam e modificam o lugar.  

 Uma bacia hidrográfica pode ser definida como uma área de captação natural da água da 

precipitação. Formada por um canal principal, seus afluentes e o relevo orientam os cursos d’água 

fazendo convergir o escoamento para um único ponto (SILVEIRA, 2001). Ainda segundo LIMA 

(1986) tal unidade de paisagem pode ser considerada um sistema geomorfológico aberto, pois nela 

existem entrada e saída de matéria e energia, caracterizadas pelas ações dos agentes endógenos e 

exógenos do relevo e da ação humana. 

 A relação direta entre as características internas e externas de determinada unidade de 

paisagem são os baluartes da análise fisiográfica. As unidades fisiográficas apresentam suas 

próprias particularidades que as diferem uma das outras, contendo processos de 

morfogênese/pedogênese específicos, os quais são diferenciados pelas homogeneidades presentes 

em cada uma destas (SOUZA e JIMENÉZ-RUEDA, 2007). 

 A bacia hidrográfica do Rio da Catinga (Figura 1) encontra-se ao sul do perímetro urbano do 

município de Faxinal, no Estado do Paraná (entre as latitudes de 22°29’30”S e 26°02’24”S e entre 

as longitudes 48°37’38”O e 54°37’38”O) especificamente na região centro-norte paranaense, nas 

proximidades da Serra do Cadeado, transição do Segundo para o Terceiro Planalto Paranaense 

(MAACK, 1948). As principais drenagens da bacia hidrográfica possuem disposição geral no 

sentido N-S. O rio da Catinga é um afluente da margem esquerda do rio Alonzo, o qual por sua vez 

é tributário do rio Ivaí.  

A paisagem local é típica do Segundo Planalto, com colinas convexas entre os canais, bem 

encaixados, constituindo um relevo por vezes monótono. Predominam processos de deposição de 

materiais, se formando depósitos extensos, que estão sendo constantemente retrabalhados.  
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Rio da Catinga no Estado do Paraná. 

 

 Quando se estuda uma bacia hidrográfica e a fisiografia da paisagem devem-se levantar 

primeiramente as características físicas do meio, para posteriormente realizar a constatação das 

degradações ambientais, das dinâmicas e processos existentes. A partir destas constatações 

podemos definir os parâmetros componentes do estado físico-conservacionista da bacia. Nesse 

sentido o presente artigo tem como objetivo aplicar a fisiografia da paisagem, para identificar as 

características físicas da bacia, para uma futura aplicação em futuros trabalhos, pois tal metodologia 

além de fácil aplicação apresenta bons resultados. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

 

 Além da revisão bibliográfica, foram utilizados métodos interpretativos para explicação das 

características da área de estudo e suas relações com a paisagem. A descrição das características 

físicas da área em um primeiro momento teve sucesso devido a elaboração de mapas por meio de 
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bases cartográficas obtidas pela carta topográfica de Faxinal (SG.22-V-B-III-1); dados de imagens 

de radar SRTM obtidas pela página da internet do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

<www.inpe.br> e do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências <www.itcg.pr.gov.br>. Para a 

finalização dos mapas utilizados na pesquisa, foi utilizado o software ArcGIS® e o editor de 

imagens CorelDraw X5®.A última etapa do trabalho se deu com o trabalho de campo para a 

averiguação dos resultados e exploração da área. 

A fisiografia da paisagem se define através dos litotipos que compõe o substrato rochoso, o 

modelado exibido pelo relevo e as formações superficiais (solos e depósitos), ou seja, aspectos 

externos (relevo) e internos (rochas e perfis de solo) (Botero, 1984).  Existe uma relação direta entre 

as características internas e externas, sendo para isso necessário confeccionar uma série de produtos 

cartográficos da área da área de estudo: Mapa Geológico, Mapa Hipsométrico, Clinográfico, de 

Solos e de Uso Solo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A bacia hidrográfica do Rio da Catinga possui orientação geral N-S. Sua área drenada é de 

22,31 km² e seu perímetro mede 24,30km². Seu canal principal é de 4ª ordem segundo a 

classificação de Strahler (1957) com extensão de 12,461km.  

Com relação ao substrato rochoso dessa bacia hidrográfica, as formações presentes são, da 

base para o topo:  a Fm. Rio do Rastro (Grupo Passa Dois), a Fm. Botucatu e a Fm. Serra Geral 

(pertencentes ao Grupo São Bento)  (Figura 2). 
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Figura 2 – Formação do substrato rochoso da bacia hidrográfica do rio da Catinga. 

 

A Fm. Rio do Rastro marca o fim do período Paleozóico na Bacia Sedimentar do Paraná. É 

composta por duas fácies distintas, diferenciadas em campo: Morro Pelado e Serrinha. O membro 

Morro Pelado é sendo formada por siltitos fóssilíferos intercalados raramente com arenitos e 

argilitos cinza, violeta, azulado e esverdeado, por vezes avermelhado com estratificação plano 

paralela. O membro Serrinha é composto por areias quartzosas, esbranquiçadas, com estratificação 

plano-paralela. Ambos os membros compõe pacotes extremamente friáveis, facilmente erodidos.  

Localmente, os arenitos da Formação Pirambóia e Botucatu possuem características 

semelhantes, optando-se por associá-los a Fm. Botucatu, mais característica. Esta compõe-se de 

arenitos finos a médios, com níveis argilosos e conglomeráticos subordinados, depositados em 

ambiente de formação flúvio-eólico. Os arenitos dessa formação possuem textura média e são 
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basicamente amarelados, bege e cinza claros, róseos quando alterados. A estratificação é cruzada, 

de grande porte (STRUGALE et al. , 2004). Regionalmente ocorrem sustentando escarpas e serras 

de pequena extensão.  

Nos topos mais altos o substrato é composto por rochas ígneas afaníticas extrusivas, básicas, 

de coloração escura, pertencentes à Fm. Serra Geral.  Essas rochas se originaram por 

extravasamento fissural de lavas, por ocasião separação do Supercontinente Gondwana, durante o 

Juro-Cretáceo.  

 As altitudes na bacia hidrográfica variam entre 400 metros e 850 metros, havendo um 

desnível de até 450 metros. O relevo é movimentado no setor superior, onde ocorrem as maiores 

altitudes (Figura 3).  

 
Figura 3 – Altimetria da bacia hidrográfica do Rio da Catinga. 
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Os maiores valores de declividade encontram-se próximos as nascentes, excedendo os 75% 

ao sul da bacia hidrográfica de estudo. Nas nascentes à sudoeste concentram-se valores entre 20% à 

45% (Figura 4).  

 A bacia hidrográfica do Rio da Catinga mostra-se homogênea com relação à declividade, 

especialmente nos setores médio e inferior, com os valores entre 8% à 20% mantêm-se 

predominantes (Figura 4). 

 
Figura 4 – Declividade da bacia hidrográfica do Rio da Catinga. 

 

No setor médio e inferior da bacia hidrográfica os topos apresentam-se planos e extensos, o 

que revela um baixo controle estrutural. Não são evidentes diques de diabásio, feições 

características do Segundo Planalto Paranaense.  
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Nesses setores os canais apresentam sinuosidade elevada, por certas vezes com curvas 

suaves e meandros localizados. Este fato demonstra a baixa declividade nesses setores, onde por 

vezes se formam planícies, com declividades de até 8%, associadas aos cursos d’água principais.  

 O controle estrutural principal pode ser identificado junto às drenagens, que apresentam 

longos setores retilíneos e por vezes curvaturas anômalas, que revelam cursos d’água com perfil 

longitudinal bem desajustado (Sordi et al., 2013, em elaboração). Os canais de drenagem se 

aproveitam da fraqueza estrutural das falhas e fraturas para encaixar seus leitos nessas zonas.  

Outro controle estrutural local pode ser observado junto as cabeceiras de drenagem. Canais 

de padrão radial refletem a presença de uma estrutura domática, previamente caracterizada por 

Vargas, 2012. Para Penteado (1978), a estrutura domática é resultante de um arqueamento convexo 

de estratos sedimentares dando origem a zonas circulares ou ovais.  Estas estruturas são 

reconhecidas pela sua forma circular, e presença de drenagem radial. De acordo com Vargas (2012) 

o domo presente no divisor topográfico das bacias hidrográficas dos rios Água das Antas e Catinga 

(figura 5), possivelmente tem gênese atrelada a intrusão de rochas ígneas entre os planos de 

acamamento dos estratos sedimentares, formando uma massa lenticular convexa para cima, 

originando um domo lacolítico. 
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 Figura 5 - Drenagem radial ocasiona por soerguimento de domo lacolítico. 

 

 Recobrindo as rochas da bacia hidrográfica do Rio da Catinga, há a ocorrência de apenas 

dois tipos de solo: Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos e Neossolos Litólicos Eutróficos 

(Figura 6). Por vezes esses solos formam camadas muito finas, de menos de 1m de espessura. 

Podem, muitas vezes estar associadas a  alteração de antigos depósitos de colúvios, o que torna 

esses solos extremamente mal-selecionados, com a presença de blocos de grande porte sob a 

superfície e intracamadas.  

Os Argissolos são predominantes, ocorrendo em maior parte da área da bacia. Se caracteriza 

por um aumento de argila do horizonte superficial A para o subsuperficial B que é do tipo textural 

(Bt). Caracteriza-se por grande migração vertical, o que pode levar a graves problemas erosivos. Os 

Neossolos Litólicos Eutróficos ocorrem principalmente na alta vertente, relacionados às altas 

declividades. São solos pouco desenvolvidos e pouco espessos, formados principalmente por areias. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 164 

 
Figura 6 – Cobertura Pedológica da bacia hidrográfica do Rio da Catinga. 

 

 As características do modelado do relevo e das formações superficiais, que refletem os 

litotipos presentes são decisivas para ocupação e exploração da terra na área de estudo. As áreas 

mais planas, no setor médio e baixo da bacia são recobertos por culturas temporárias, como a soja e 

o milho (Figura 7).  

Nas áreas de topo, a maior declividade e a espessura limitada dos solos impossibilita a 

exploração intensiva, sendo mais comuns extensos campos de gramíneas onde a pecuária é a 

atividade econômica mais comum. 

. 
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Figura 7 – Uso do solo na bacia hidrográfica do Rio da Catinga. 

 

 A partir da caracterização da bacia por meio da análise fisiográfica torna-se perceptível sua 

fragilidade ambiental, identificada pelo seu embasamento litoestrutural, onde os argilitos e siltitos 

da Formação Rio do Rasto e arenitos da Formação Botucatu/Pirambóia apresentam maior 

vulnerabilidade a denudação, ou seja, a ocorrência de intemperismo e erosão.  

De acordo com a MINEROPAR (2006), os arenitos, siltitos e folhelhos apresentam índices 

médio a altos de vulnerabilidade à denudação (1,9 – 2,8), o que requer cuidados especiais com as 

seguintes especificações obrigatórias:  
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 Implantar sistemas distintos de escoamento de águas pluviais e servidas integrados aos de 

jusante;  

  Estabelecer sistema eficiente de coleta de lixo;  

 Implantar tubulações em todas as linhas de drenagem ou concentração de fluxo com  

declividade superior a 2,5% com sistema de dissipação de energia nos pontos de lançamento; 

 Orientar a ocupação urbana implantando lotes com sua maior dimensão paralela às curvas  

de nível nas encostas com declividade superior a 25%;  

 Lotes de fundos de vale com maiores dimensões ortogonais à linha de enchente suficientes  

para absorver as cheias;  

 Limitar a ocupação através de exigências quanto à drenagem e terraplanagem prévia,  

estimulando a preservação permanente de fundos de vale;  

 Exigir planejamento prévio de projetos de explotação e recuperação para atividades de  

extração mineral. 

Outro fator relevante a sua vulnerabilidade é a forte dissecação do relevo, comprovada por 

altos valores de amplitude de relevo e declividade. A forte dissecação é consequência da atuação de 

processos erosivos propiciados pela maior intensidade dos processos morfodinâmicos, 

principalmente no alto curso da bacia, devido a proximidade com as bordas planálticas (Serra 

Geral). 

A expansão das fronteiras agropecuárias, o intenso uso agrícola e o pisoteio do gado tem 

gerado impacto significativos na produção de sedimentos nas bacias rurais, resultando em perda de 

solo fértil e assoreamento dos rios. Isto requer medidas intensas de manejo, devendo haver faixas de 

floresta ripária ao longo dos cursos e vegetação nos topos de morros, além de curvas de nível nas 

áreas mais acidentadas, buscando uma harmonização do ambiente, diminuindo a intensidade dos 

processos erosivos atuais e mitigando os futuros processos erosivos que venham ocorrer. 

 

4. CONCLUSÃO 

 A superfície terrestre sofre transformações em todos os instantes, seja por ação dos agentes 

naturais ou antrópicos. Por meio das bases cartográficas produzidas, pôde-se não só caracterizar a 

bacia hidrográfica do Rio da Catinga, bem como inferir a evolução e os processos recorrentes.  
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 Diante das informações contidas nos mapas, observa-se a forte influência que os fatores 

naturais exercem sobre as atividades humanas. Mesmo com o avanço das técnicas agrícolas e de 

engenharia, a potencialidade natural da paisagem é deveras importante na gestão do território, 

viabilizando ou inviabilizando de certas atividades.  

A compatibilização entre o potencial de uma área e o uso que se faz dela é muito importante 

para diminuir os impactos ambientais e maximizar a produtividade ao mesmo tempo que se 

diminuem os custos e riscos de um empreendimento e/ou atividade agrícola.  

A análise fisiográfica é uma ferramenta muito importante para o planejamento e a gestão do 

território, tendo em vista que todos os fatores que contribuem para as mudanças espaciais estão 

interligados de maneira direta ou indireta. Apesar de não eliminar o levantamento de dados em 

campo, a caracterização fisiográfica, permite aos pesquisadores uma primeira apreciação com 

relação às hipóteses acerca da evolução da área de estudo. 
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RESUMO 

O trabalho teve por objetivo discutir a urbanização da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

cujo processo de ocupação e seus impactos demandaram a implantação de legislação específica para 

disciplinar o uso e ocupação do solo no entorno de mananciais de abastecimento público. Para 

tanto, foram apresentados alguns acontecimentos que influenciaram a ocupação urbana das 

periferias da RMSP e as principais características da Bacia do Reservatório Guarapiranga, 

demonstrando a heterogeneidade na ocupação de sua bacia e sua importância como fonte de recurso 

natural. Ao remontar o histórico das legislações incidentes de proteção desse manancial, buscou-se 

demonstrar os desafios que estão postos para a efetivação das políticas públicas de gestão e 

planejamento desse território, e consequentemente, de melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: planejamento ambiental, ocupação do solo, Guarapiranga. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is discuss urbanization of São Paulo Metropolitan Region (RMSP) 

whose occupation process and impacts, required implementation of specific legislation, to regulate 

the use and occupation of land surrounding water supply reservoir. Therefore, some events were 

presented, as they have influenced urban occupation in the periphery of RMSP and the main 

characteristics of the Guarapiranga Reservoir basin, showing the heterogeneity in the occupation of 

the basin and its importance as a source of natural resource. When reassembling the historical of 

laws protecting this basin, sought to demonstrate the challenges after the public policies planning´s 

and management of this territory, and consequently to improve quality of life from the population. 

  

Keywords: environmental planning, land use, Guarapiranga. 
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1. INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do Reservatório Guarapiranga localizada na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), responde por 20% do abastecimento público dessa região. Desde 1975, toda a 

área de drenagem deste manancial está inserida em Área de Proteção de Mananciais, por efeito de 

legislação estadual.  

Mesmo existindo regras e leis para a ocupação residencial, em espaços localizados ao redor 

desse manancial, as mesmas não impediram sua ocupação, principalmente pela população de baixa 

renda, deslocada para a periferia dos centros urbanos e destinada às áreas impróprias para habitação, 

em ocupações irregulares e sem infraestrutura.    

Portanto, a despeito da legislação estadual vigente desde a década de 1970, desenvolveu-se 

na bacia um processo de ocupação diversificado, com favelas, residências de diversos níveis 

construtivos, comércio, serviços, condomínios fechados e clubes/marinas.  

A bacia do Guarapiranga, inserida na dinâmica da RMSP, tem em seu reservatório uma 

importante fonte para abastecimento público da região, além de concentrar uma grande população e 

áreas verdes significativas. 

 

2. URBANIZAÇÃO E PROCESSOS DE OCUPAÇÃO 

O crescimento urbano sem planejamento tem gerado uma série de problemas nos centros 

urbanos que muitas vezes repercutem de maneira negativa na qualidade de vida de seus habitantes. 

Considerada uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, a RMSP é composta por 39 

municípios, em uma área de 7.947,28 km² (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004) e população 

de 19,7 milhões em 2010. 

Mas a metrópole além de espaço de concentração populacional, de indústrias e de serviços, 

também é marcada pela pobreza, problemas de habitação e de serviços básicos. O ritmo de 

crescimento populacional e expansão urbana em sua periferia foram mais rápidos que a construção 

da infraestrutura necessária para instalação dos novos moradores.  

O padrão de urbanização consolidou-se no município de São Paulo a partir da década de 

1940, quando se tornou o centro industrial do país, com a expansão de indústrias pesadas em 
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substituição às manufaturas têxteis e de alimentos (associada à implantação da produção de 

automóveis) e ainda, quando o município recebeu grande fluxo de migrantes. 

A ocupação das periferias na RMSP foi realizada principalmente por ocupações ilegais, na 

forma de loteamentos clandestinos e favelas, em áreas sem interesse para a especulação imobiliária, 

devido aos riscos de enchentes, desmoronamentos ou por estarem protegidas por legislação de 

proteção aos mananciais. Essas áreas foram ocupadas por uma população que encontrou nas 

periferias do município a única alternativa para moradia. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O reservatório Guarapiranga está inserido na sub-bacia do Cotia-Guarapiranga, uma das 5 

sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. A bacia do reservatório corresponde à área de 

drenagem de 638 km² e está localizada a sudoeste da RMSP.  

A área da bacia, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada., compreende pequenas 

porções dos territórios de Cotia e Juquitiba, parte dos territórios de Embu, São Lourenço da Serra e 

São Paulo, quase a totalidade de Itapecerica da Serra e integralmente o município de Embu-Guaçu.  
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Figura 1 - Localização da Bacia do Guarapiranga 

 

Em 1906 é iniciada a construção da barragem para formação do reservatório Guarapiranga, 

que em 1928, tornou-se a principal fonte de água para o abastecimento público. Atualmente é 

responsável pelo abastecimento de aproximadamente 3,7 milhões de pessoas residentes em bairros 

da capital e no município de Taboão da Serra.  

A ocupação da bacia é heterogênea, apresentando áreas totalmente urbanizadas, ou em fase 

de expansão urbana de alto e em sua maioria, de baixo padrão construtivo, áreas com uso agrícola, 

áreas voltadas para recreação e remanescentes de mata atlântica (SILVA, 2005), como pode ser 

observado na Figura 2. 
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Figura 2 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 2002, escala 1:25.000. Fonte: Elaborado a partir de dados da EMPLASA (2002).  

 

Outros tipos de uso coexistem no entorno do reservatório, como zonas comerciais, uso 

recreativo: clubes e marinas e serviços ligados ao esporte náutico, restaurantes, condomínios 

residenciais além de loteamentos de casas de veraneio. 

No entanto, o despejo de esgoto doméstico permanece como um dos principais causadores 

da poluição do reservatório e de seus afluentes, a bacia do Guarapiranga vem sofrendo os reflexos 
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da expansão urbana da periferia da metrópole. Langenbuch (1971) comenta sobre a grande 

especulação imobiliária nas margens do Guarapiranga de loteamento suburbanos residenciais por 

volta de 1930, de loteamentos de chácaras recreativas na década de 1950 e de clubes de campo ou 

“country clube” em 1960. Na década de 1970, a área foi efetivamente ocupada por um grande 

número de construções em pequenos lotes. 

A ocupação do entorno do manancial e a degradação resultante da falta de infraestrutura 

sanitária alterou de forma significativa a paisagem, com perda dos atributos naturais, além de 

propiciar zonas de insegurança e instabilidade social. Esse quadro fez com que surgissem 

instrumentos normativos para disciplinar o uso e ocupação do solo da bacia do Guarapiranga. 

 

4. LEGISLAÇÃO INCIDENTE NA BACIA 

Na década de 1970 a população da RMSP aumenta vertiginosamente, preocupando o poder 

público estadual e municipal com o constante avanço da mancha urbana para as áreas de mananciais 

de abastecimento público e possíveis consequências. 

Nesse contexto, em 1975 surge a primeira lei estadual para a proteção dos mananciais, a lei 

nº 898/1975 (ainda em vigor), que teve como objetivo disciplinar o uso do solo para a proteção dos 

mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região 

Metropolitana de São Paulo.  

Esta lei definiu como Área de Proteção de Mananciais (APM) aproximadamente 54% da 

RMSP, distribuída principalmente na região sul-sudeste-sudoeste e norte-nordeste. O artigo 2º dessa 

lei declara áreas de proteção em 18 mananciais, sendo o item V, a área de drenagem do reservatório 

Guarapiranga, até a barragem no município de São Paulo. 

Esta lei também apresenta as exigências para licenciamento das atividades, sanções às 

infrações e divide as áreas de proteção dos mananciais em faixas de maior restrição ou 1ª categoria, 

e as demais, em ordem decrescente das restrições a que estão sujeitas, denominadas de 2ª categoria.  

Mas é com a promulgação da lei estadual nº 1.172/1976 que estas faixas de restrição, citadas 

anteriormente, são delimitadas e mapeadas e se apresenta os usos e atividades permitidos para cada 

categoria, parâmetros urbanísticos de ocupação, entre outros. 
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O modelo de proteção de mananciais da década de 1970, com as leis nº 898/1975 e nº 

1.172/1976 baseou-se no estabelecimento de áreas impróprias e próprias para ocupação, tanto 

urbana como rural.  

Uma das críticas feitas à essa legislação, refere-se ao entendimento da lei que a oferta de 

infraestruturas de coleta de esgoto e rede de água na região poderiam atuar como indutores de 

ocupação urbana, proibindo a expansão por parte do poder público de infraestrutura na região sul 

(BERTOLOTTI, 2010). 

Com a grande demanda por moradia na RMSP, os proprietários de grandes glebas em áreas 

de mananciais, impedidos de obter lucros no mercado formal, devido às restrições impostas pela lei, 

iniciaram o comércio clandestino e ilegal das terras, tendo como público alvo a população 

trabalhadora de baixa renda (FRANÇA, 2000). 

As leis de proteção dos mananciais mencionadas são importantes instrumentos para 

disciplinar o uso e a ocupação do solo, visando preservar a qualidade e a quantidade de água para 

abastecimento público, no entanto: 

[…] Seus parâmetros, juntamente com as condições gerais de sua aplicação, 

colaboraram para criar um produto necessário: terra barata, sem interesse para o 

mercado imobiliário e localizada em áreas sem fiscalização pública adequada. E 

isso, enfatizando, num contexto de forte demanda de moradias pela população de 

menores recursos. Desse modo, essas áreas, em vez de constituírem uma reserva 

estratégica para a proteção dos mananciais, reuniram vantagens para a reprodução 

da expansão urbana ilegal (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 95-96). 

Esse quadro demandava uma reforma legislativa na proteção de mananciais. Foi criada pelo 

decreto estadual nº 40.225/1995 uma comissão especial para rever as normas relativas à proteção 

dos mananciais, que identificou problemas para a aplicação da legislação: 

- a grande extensão das áreas a serem protegidas (aproximadamente 54% da RMSP); 

- a insuficiência de recursos públicos; 

- a pressão dos parques industriais implantados na região; 

- os dispositivos e parâmetros de difícil assimilação pelas entidades públicas e particulares; 

- a pressão das populações periféricas não amparadas por programa habitacional; 

- os conflitos entre a legislação e a postura política do Estado e de Municípios integrantes 

da região; 

- a falta de meios para uma fiscalização eficiente (SÃO PAULO, 1996). 
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O resultado foi a promulgação da lei estadual nº 9.866/1997, que dispõe sobre diretrizes e 

normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional 

do Estado de São Paulo.   

A nova legislação abrange a proteção dos mananciais de abastecimento público de todo 

Estado, não apenas da RMSP, adota como unidade de planejamento e gestão a bacia hidrográfica do 

manancial, prevê a gestão dos recursos hídricos de forma integrada, compartilhada e descentralizada 

entre Estado, municípios e sociedade civil.  

Ainda, diferentemente das leis antigas, a lei estadual nº 9.866/1997 leva em consideração a 

grande demanda por habitação na RMSP e regulamenta a ocupação das áreas de mananciais, 

dispondo de diretrizes para regularização das residências em situação ilegal. Segundo Kubrusly 

(2000), a nova lei não omite o fato de que as áreas de mananciais já possuíam muitas ocupações 

irregulares, com moradia para aproximadamente 800 mil habitantes. 

A lei estadual nº 9.866/1997 define, então, que cada bacia deve ter uma lei específica. A 

primeira a ser elaborada foi a lei específica da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da 

Bacia Hidrográfica do Guarapiranga (APRM-G), consubstanciada na lei estadual nº 12.233 de 16 de 

janeiro de 2006, e regulamentada pelo decreto estadual nº 51.686 de 22 de março de 2007, que 

estabeleceu três tipos de áreas de intervenção e um zoneamento com diretrizes e/ou parâmetros 

urbanísticos para cada um deles: 

Áreas de restrição à ocupação (ARO): as áreas de especial interesse para a 

preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais da bacia.  

Áreas de ocupação dirigida (AOD): as áreas de interesse para a consolidação ou 

implantação de usos urbanos ou rurais, desde que atendidos os requisitos que 

assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água, 

em quantidade e qualidade para o abastecimento público. 

Áreas de recuperação ambiental (ARA): as áreas de ocorrências localizadas de usos 

ou ocupações que estejam comprometendo a quantidade e a qualidade das águas, 

exigindo intervenções urgentes de caráter corretivo (SÃO PAULO, 2008, p. 5). 

 

O zoneamento com as áreas de ocupação dirigida da bacia foi delimitado e lançado 

graficamente na escala 1:10.000, conforme Figura : 
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Figura 3 - Zoneamento da Bacia do Guarapiranga criado na lei nº 12.233/2006. 

 

5. IMPACTOS E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

A atuação da especulação imobiliária na (re)produção do espaço urbano motivou uma 

disputa por localização dos usos e suas vantagens, sem priorizar a localização das residências em 

terrenos mais favoráveis para a ocupação, do ponto de vista geológico/geotécnico e ambiental, ação 

determinante na estruturação das cidades.  

Com o aumento da população de São Paulo e da demanda por habitação, a classe menos 

favorecida buscou alternativas aos preços elevados de terrenos e imóveis construídos na capital, 

sendo levados a localizações mais periféricas e/ou a outro município da região metropolitana, em 

áreas de loteamentos clandestinos. 

A legislação de proteção de mananciais na década de 1970 tentou controlar a ocupação dos 

mananciais da RMSP, proibindo a implantação de infraestrutura de rede de esgoto e água em áreas 

próximas dos reservatórios. 
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Porém mesmo com a proibição de ocupar terrenos em determinadas áreas de forma legal, 

muitas moradias foram implantadas clandestinamente nessas áreas, sem infraestrutura sanitária, 

despejando o esgoto no reservatório. 

Foi possível perceber como o território da bacia foi se urbanizando e gerando 

simultaneamente padrões de ocupação tão divergentes do ponto de vista de infraestrutura básica e 

de padrão construtivo das residências. 

Nas periferias da RMSP existe uma predominância de grupos com menor poder aquisitivo, 

comprovando intensos processos de segregação, mas é necessário constatar que a periferia é mais 

complexa do que usualmente se afirma (MARQUES; TORRES, 2004). Até mesmo a comum 

associação entre pobreza e periferia deve ser relativizada, devido ao crescimento de condomínios de 

luxo nas áreas periféricas da metrópole (CALDEIRA, 2000). 

É evidente a importância desse manancial para o abastecimento público da RMSP, bem 

como a complexidade da ocupação da APRM-G, que apesar da legislação restritiva desde a década 

de 1970, possui seu território ocupado por diferentes usos com diferentes impactos à bacia, um 

verdadeiro desafio para que seja efetiva a aplicação da lei e para a preservação e gestão do 

manancial. 

Essa multiplicidade de usos e impactos presentes na bacia do reservatório Guarapiranga, 

acaba por exigir uma multiplicidade de ações e estratégicas para a recuperação e proteção do 

manancial. E é esse desafio que está posto para as políticas públicas que incidem na área e para os 

agentes que as aplicam. 

 

6. CONCLUSÕES  

A ocupação da bacia do reservatório Guarapiranga apresentou-se como heterogênea e 

complexa, com sua população tendo, na maior parte, demandas no acesso à educação, saneamento 

básico, cultura, saúde e integração social. Essas diferentes demandas implicam em novos desafios. 

A situação atual do reservatório Guarapiranga e seus afluentes caracteriza-se pela 

deterioração progressiva da qualidade das águas, em função do crescente aumento do despejo de 

esgotos e da poluição difusa, que resulta em grandes aportes de nutrientes (principalmente 

nitrogênio e fósforo) e de coliformes totais.  
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Isso dificulta a priorização da utilização da água para o abastecimento público, todavia, não 

se pode deixar de contemplar outras funções como preservação e proteção da fauna e flora, 

irrigação, recreação, lazer e navegação. 

Almeja-se que esse trabalho subsidie o planejamento e o direcionamento de políticas 

públicas mais eficientes, garantindo uma vida mais digna para os moradores da bacia e a 

preservação e proteção do manancial. 
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RESUMO 
A análise da fragilidade potencial e vulnerabilidade ambiental permitem diagnosticar as fragilidades 

de bacias hidrográficas, perante diversas pressões exercidas pelas suas características físicas, clima, 

declividade, solos, geologia e uso e ocupação da terra. Essas informações são favoráveis ao 

planejamento ambiental, pois possibilita identificar locais onde essas pressões exercidas têm 

potencial para causar maior degradação ambiental. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo 

principal avaliar a fragilidade potencial e vulnerabilidade ambiental da bacia do Córrego Moeda, 

localizada no município de Três Lagoas/MS, através do uso do ArcGis 10. Como resultado, 

observou-se que de forma geral, a bacia obteve grau de fragilidade potencial fraca e vulnerabilidade 

média elevada, abrangendo mais da metade de toda a área da bacia, mostrando que apesar de não 

uma área muito vulnerável, carece de técnicas de plantio e de manejo especiais do solo e da 

pecuária e das florestas de eucalipto. Nota-se também, que esse modelo de diagnóstico proposto por 

Ross (1994) e aperfeiçoado por Crepani et al.. (2001), constitui ferramenta de fácil construção, a 

baixo custo e muito eficiente para auxiliar no planejamento sustentável ou ordenamento territorial. 

 

Palavras-chave: bacia hidrográfica; fragilidade potencial; vulnerabilidade ambiental; planejamento 

e gestão ambiental. 

 

ABSTRACT 

The analysis of the potential fragility and vulnerability environmental permit diagnose weaknesses 

watershed before various pressures exerted by its physical climate, slope, soils, geology and land 

use and occupancy. This information is favorable environmental planning, as it allows to identify 

places where these pressures have the potential to cause further environmental degradation. 

Therefore, this work aims at assessing the potential fragility and environmental vulnerability of 

Currency basin Moeda, located in the municipality of Três Lagoas / MS, through the use of ArcGIS 

10. As a result, it was observed that in general, the basin obtained degree of fragility and 

vulnerability potential weak medium high, covering more than half of the entire basin area, showing 
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that although not a very vulnerable, lacks planting techniques management and special soil and 

livestock and eucalyptus forests. Note also, that this diagnosis model proposed by Ross (1994) and 

improved by Crepani et al. (2001), is easy tool construction, low cost and very effective for 

planning and sustainable land use. 

 

Keywords: watershed; potential fragility, environmental vulnerability, environmental planning and 

management. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

A pressão praticada pelo modelo econômico atual proporciona uma constante degradação 

ao ambiente natural como, desmatamento, empobrecimento dos solos, assoreamento, diminuição 

da biodiversidade e poluição de rios entre outros, por este motivo vem sendo necessário um estudo 

mais detalhado das bacias hidrográficas, se tornando grande aliada no desenvolvimento de 

técnicas apropriadas para controlar a deterioração ambiental.   

Para que esse ambiente se encontre sempre em equilíbrio, se torna necessário um 

planejamento detalhado da área com a intenção de diagnosticar áreas de fragilidades, 

potencialidades de uma bacia e toda ação que pode vir a alterar ou degradar o ambiente. 

Este estudo da erosão é um dos fatores abordados neste presente trabalho, pois como afirma 

Santos (2005), a fragilidade potencial ou potencial à erosão, é definida pela caracterização da 

fragilidade natural que uma determinada área está submetida, ou seja, a partir do tipo de solo, 

declividade, do relevo, índice de pluviosidade, entre outros, que este local poderá ou não apresentar 

um equilíbrio natural.  

Posteriormente ao diagnóstico do potencial à erosão, é necessário um estudo sobre a 

fragilidade ambiental, que tem como objetivo essencial indicar as potencialidades e limitações do 

uso e ocupação humana na área de estudo, ou seja, contribuir para o entendimento da realidade 

espacial e possíveis intervenções na mesma (SANTOS et al., 2006). A Carta de Fragilidade 

Ambiental constitui uma ferramenta de grande importância para o entendimento da fragilidade do 

relevo-solo, face à intervenção desordenada do homem e da sociedade sobre os recursos da 

natureza. 

Para tanto, este trabalho propõe através da análise de diversos parâmetros como clima, 

geologia, solos, declividade e uso da terra, diagnosticar a fragilidade potencial e vulnerabilidade 

ambiental da bacia do córrego Moeda, no município de Três Lagoas/MS, utilizando-se da 
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metodologia desenvolvida por Ross (1994) e adaptada por Crepani et al.. (2001). Visando subsidiar 

ações e/ou novos estudos que contribuam para o ordenamento e uso sustentável da bacia. 

A pequena bacia hidrográfica do córrego Moeda, com apenas 248,79 Km², encontra-se entre 

as coordenadas geográficas de 20°50’00’’ e 21°01’10’’ de latitude S e 52°01’08’’ e 51°44’55’’ de 

longitude W (Figura 1). Localiza-se a sul da sede do município de Três Lagoas, a 26 Km, através da 

MS-395, em sentido a Brasilândia. 

 

 
Figura 1: Mapa de Localização e Articulação da Bacia do Córrego Moeda, Três Lagoas/MS. 

Fonte: ResourceSat-1, LISS 3, 2012.  

 

2. METODOLOGIA 

Para obtenção do mapa de fragilidade potencial e vulnerabilidade ambiental, utilizou-se a 

metodologia proposta por Ross (1994) e Crepani et al.. (2001), através do levantamento dos dados 

necessários sobre a bacia do córrego Moeda para posteriormente ser atribuídos pesos para cada 

característica física, (1 – Muito Fraco; 2 – Fraco; 3 – Médio; 4 – Forte; 5 – Muito Forte), sendo 
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desenvolvida com base no conceito de ecodinâmica de Tricart (1977) onde propôs que a paisagem 

fosse estudada pelo seu comportamento dinâmico, ou seja, a partir do entendimento das relações 

mútuas entre os diversos componentes do sistema e dos fluxos de energia e matéria no ambiente. 

Na elaboração da carta de Pluviosidade, se utilizou dos dados de 4 estações meteorológicas 

próximas a bacia do córrego Moeda, como mostra a (Tabela 1), onde a média anual de cada estação 

é dos anos de 1972 a 2007, disponibilizados no site da EMBRAPA CLIMA de Dourados/MS, sendo 

o banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA). 

 

Tabela 1: Estações Meteorológicas e seus Respectivos Municípios, Coordenadas Geográficas e 

Precipitação Anual. 

Estação Município Coordenadas Geográficas Precipitação (mm) 

Estação Três Lagoas (EFNOB) Três Lagoas 20°48'00" S; 51°43'00" W 831.5 

Estação Garcias Três Lagoas 20°35'54" S; 52°13'10" W 1203,6 

Estação Porto Galeano Três Lagoas 20°05'37" S; 52°09'35" W 1317,1 

Estação Velho Brasilândia 21°01'00" S; 52°11'00" W 1303,6 

Fonte: EMBRAPA CLIMA (2013). 

Org: MEDEIROS, 2013. 

 

Para a construção da carta Geológica da bacia, utilizou-se informações do Serviço 

Geológico do Brasil, com adaptações de acordo com o Estudo de Impacto Ambiental elaborado pela 

Internacional Paper e Sallun et al. (2010), onde foi possível analisar a disposição geológica da bacia 

e suas características. 

Outro fator importante no estudo ambiental da área é a Pedologia, que foi elaborado com o 

auxílio do ArcGis 10, utilizando os dados técnicos do SISLA/IMASUL, forneceu os dados em 

shapefile que foram adicionados ao ArcGis 10 e colocados em projeção igual do projeto da área 

estudada, para finalizar a carta de solos. 

Para elaboração da carta de Declividade foi necessário primeiramente, a importação de 

imagens SRTM da Embrapa, disponível no site: 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ms/ms.htm, onde foi feito o download da imagem 

SF-22-V-B para posteriormente, importá-las no programa ArcGis 10 e através da ferramenta Slope, 

foi gerada a declividade da bacia, sendo classificada de acordo com Ross (1994).  
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Para a elaboração da carta de Uso da Terra, foi necessária informações sobre a área através 

da FIBRIA MS Celulose Ltda; para posteriormente serem analisadas através de imagens de satélite, 

os locais exatos de determinadas ocupações e digitalizadas através do AutoCad 2012., sendo assim, 

foram separadas as classes de uso da terra em: Áreas Diversas, Hidrografia, Plantio Comercial de 

Eucalipto, Pastagem, Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente.  

Após o levantamento destas informações no ArcGis
®
 10, é necessário que sejam 

interpolados os dados de geologia, declividade, pluviosidade e solos para a obtenção da carta de 

Fragilidade Potencial, sendo necessário o mesmo procedimento, com a adição do uso e ocupação do 

solo, dando assim, a vulnerabilidade ambiental na bacia.  

 

3. RESULTADOS 

A bacia do córrego Moeda assentasse sobre terrenos do grupo Bauru, que engloba as 

Formações Santo Anastácio e Caiuá que são constituídas por arenitos, compostos por sedimentos 

com maior contribuição de areia fina a silte grosso (Sallun et al., 2010). Sobre pondo se a estes, 

depósitos aluvionares que são caracterizados por sedimentos relativamente pouco conhecidos, e 

genericamente agrupados como coluviais e aluviais. Porém, esses depósitos sedimentares são 

correlativos de importantes fases de evolução geológica cenozóica que marcou profundamente a 

paisagem atual, denominados por Sallun et al. (2010) de aloformação Paranavaí. E sobre estes, 

pacote de sedimentos recentes, holôcenicos, da aloformação Alto Paraná.  

A (Tabela 2) apresentam os diferentes tipos de formações e aloformações geológicas e suas 

áreas de abrangência na bacia do córrego Moeda. 

 

Tabela 2: Geologia e seus respectivos pesos da Bacia do Córrego Moeda, Três Lagoas/MS. 

Estratigrafia 
Disposição Geológica Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Pesos  

Aloformação Alto Paraná Depósitos Aluvionares Holôcenico 14,24 5,72 5 

Aloformação Paranavaí Depósitos Aluvionares Quaternários 6,8 2,74 5 

Grupo Bauru 
Formações Santo Anastácio 142,66 57,34 2 

Formação Caiuá 85,09 34,2 3 

TOTAL  248,79 100,00 
 

Org: MEDEIROS (2013). 

Orientação: PINTO, A. L. 
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A carta de solos mostra o grande predomínio, na bacia, do Latossolo Vermelho, que possui 

como principal característica, segundo Sallun et al. (2010 p. 313) sua grande profundidade, 

homogeneidade, boa drenagem e significativa presença de óxidos de ferro, sendo encontrados 

geralmente em regiões planas ou suaves onduladas. Ocorrem também na bacia os Planossolos, 

também típicos de relevo plano e áreas rebaixadas, são solos novos, minerais imperfeitamente ou 

mal drenados, com horizonte superficial ou subsuperficial aluvial de textura mais leve (EMBRAPA, 

2006). Outro solo encontrado na bacia consiste numa associação de diversos solos, denominados de 

Associação Complexa, onde não é possível identificar qual deles é o dominante, sendo difícil a 

separação mesmo em estudo em escalas maiores, no caso da bacia do Rio Taquaruçu foi 

identificado o AC2: Planossolo + Gleissolos + Neossolos + Organossolos, ocorrendo em área 

marginal ao Rio Paraná (SEMAC/SUPLAN, 2011). 

A (Tabela 3) apresenta os diferentes tipos de solos encontrados e suas respectivas áreas na 

bacia do córrego Moeda. 

 

Tabela 3: Solos da Bacia do Córrego Moeda, Três Lagoas/MS. 

Solos Área (km²) Área (%) Pesos 

Latossolo Vermelho Escuro 230,16 92,51 1 

Planossolos 16,79 6,75 3 

Associações Complexas 1,84 0,74 5 

TOTAL 248,79 100,00  

Org: MEDEIROS (2013). 

Orientação: PINTO, A. L. 

 

O Latossolo Vermelho Escuro abrangeu uma grande parte da área total da bacia do Córrego 

Moeda, alcançando 92,51% ou 230,16 Km², fazendo com que a bacia se enquadre de acordo com as 

características deste solo e do relevo plano ou suave ondulado, com Peso 1, ou seja, vulnerabilidade 

muito fraca. 

Os Planossolos recobrem apenas 16,79 Km², que corresponde a 6,75% da área total da bacia, 

classificada como de vulnerabilidade média, com Peso 3. Possuindo características deposição 

aluvionar, em relevos planos, mal drenados e áreas rebaixadas, por esta razão que este solo na bacia 

é encontrado apenas nas proximidades das margens do Córrego Moeda em seu médio curso até 

próximo da foz.  
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Os solos Associações Complexas abrangem apenas 1,84 Km² ou 0,74% do total da bacia e 

possuem como característica principal, a junção de vários solos como: Planossolo, Gleissolos, 

Neossolos, Organossolos, não sendo possível identificar um ou outro, que por sua vez foi 

classificada como vulnerabilidade muito forte (Peso 5), devido às intensas mudanças em sua 

composição, o que acarreta maior probabilidade à erosão. 

A declividade (Tabela 4) foi feito a partir da metodologia de Lepsch (2002) e Ross (1994), 

que indicou declividade até 15%, chegando ao Peso 3 de vulnerabilidade. 

 

Tabela 4: Classes de Declividade e Facilidade na Ocupação Rural na Bacia do Córrego Moeda, Três 

Lagoas/MS. 

Classes de 

Declividade 
Área (km²) Área (%) Pesos 

0,0 a 3,0 150,86 60,64 1 

3,0 a 6,0 88,19 35,45 1 

6,0 a 12,0 9,52 3,82 2 

12,0 a 20,0 0,22 0,09 3 

TOTAL 248,79 100,00  

Org: MEDEIROS (2013). 

Orientação: PINTO, A. L. 

 

A classe de declive de 0,0 a 3,0% é classificada como muito suave, abrangendo uma área de 

150,86 Km
2
, ou seja, 60,64%, apta a qualquer uso agrícola, segundo Lepsch et. al. (2002), sendo 

assim classificada como Peso 1, classe de vulnerabilidade muito fraca. 

A classe de 3,0 a 6,0 é classificada como suave, ocupando uma área de 88,19 km
2
, ou seja, 

35,45% da área total da bacia. Para Lepsch et al. (2002), essas áreas com nenhuma ou somente 

pequenas limitações de uso, apresentam solos profundos, de fácil mecanização e são indicadas para 

o plantio de culturas anuais, com o uso de práticas simples de conservação do solo, ainda sendo 

classificada como Peso 1 ou seja, de vulnerabilidade muito fraca de acordo com Ross (1994).  

A classe de 6,0 a 12,0 é qualificada como sendo suave ondulado e ocupa uma área total de 

9,52 km
2
,
 
ou seja, 3,82% e são indicadas para plantio de culturas anuais, sendo recomendadas 

práticas de conservação do solo (Lepsch et al., 2002), sendo que Ross (1994) classifica essas áreas, 

como Peso 2, de vulnerabilidade fraca. 
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A classe de 12,0 a 20,0 é classificada como sendo ondulado e de vulnerabilidade média, ou 

seja, Peso 3 e que ocupa apenas 0,22 km
2
, ou seja, 0,09% da área total. Segundo classificação de 

Lepsch et al. (2002) são áreas com predomínio à problemas com erosão, entretanto, impróprias para 

culturas anuais e indicadas para culturas perenes, para proporcionar uma proteção maior ao solo.  

Na bacia do córrego Moeda, o uso da terra foi dividido entre classes e pesos dados a essas 

classes de acordo com a sua vulnerabilidade ambiental. A reserva legal que na bacia encontra-se em 

sua grande maioria em estágio de regeneração, com exceção de manchas dispersas sobre tudo no 

alto curso na margem esquerda, fazenda Querência, médio curso próximo a foz do córrego Buriti e 

no baixo curso, área da Fibria MS Celulose Ltda., da ponte da BR 262 até a sua foz no rio Paraná, 

foi classificado como Peso 1, ou seja, um grau de vulnerabilidade muito fraco, (Tabela 5), de acordo 

com Ross (1994). 

 

Tabela 5: Classes de Uso e Ocupação da Terra e Vulnerabilidade na Bacia do Córrego Moeda, Três 

Lagoas, em 2012. 

Uso da Terra Área (km²) Área (%) Pesos 

Reserva Legal 31,72 12,75 1 

Áreas de Preservação Permanente - APPs 13,06 3,25 1 

Plantio Comercial de Eucalipto 149,33 60,02 3 

Pastagem 47,27 19,00 4 

Áreas Diversas 3,33 1,34 5 

Hidrografia 4,08 3,64 5 

TOTAL 248,79 100,00  

Org: MEDEIROS (2013). 

Orientação: PINTO, A. L. 

 

As plantações de eucalipto, que na bacia corresponde a 14.934,10 ha; totalizando 60,02% 

sendo foram enquadradas no Peso 3, já as áreas ocupadas por pastagens, que representam 18% da 

área total, foi classificada como Peso 4. 

As APPs totalizam 5,25% e reservas legais 12,75% do total, que de acordo com o sendo 

classificadas como Peso 1, ou seja, é de grande proteção ao solo, caracterizando vulnerabilidade 

muito fraca. 

Estas Áreas Diversas são locais como a área da FIBRIA MS Celulose Ltda.; estradas, locais 

de retirada de eucalipto, sendo assim classificada como Peso 5, mesma classificação dada à 
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Hidrografia, pois são áreas onde o grau de vulnerabilidade é maior, pela facilidade no carregamento 

de solos e consequentemente ocasionando erosões.  

De acordo com a metodologia utilizada, percebe-se que os parâmetros referentes ao clima 

ocorrem homogeneamente em toda a área de estudo, sendo classificada como Peso 2, que são áreas 

de fraca vulnerabilidade, de acordo com CREPANI, et al. (2001). 

Os cinco dados (Pedologia, Geologia, Declividade, Uso do Solo e Clima), foram operados 

por meio de média aritmética simples, utilizando operadores Overlay existentes no ArcGis. A 

operação baseou-se na metodologia do Ross (1994), na qual todos os PI’s possuem pesos iguais. 

Sendo importante recordar que os valores mais próximos a 1 (um) são áreas menos susceptíveis a 

erosão e os valores mais próximos a 5 (cinco) são áreas com maior potencial erosivo. Esses dados 

são de extrema importância na obtenção das cartas de fragilidade potencial e de vulnerabilidade 

ambiental. 

A (Tabela 6) mostra os graus de fragilidade potencial encontradas na bacia e suas 

respectivas áreas em Km² e %. 

 
Tabela 6: Fragilidade Potencial em (Km²) e (%). 

Pesos Categoria Hierárquica Área (km²) Área (%) 

1 Muito Fraca 0,00 0,00 

2 Fraca 234,53 94,27 

3 Média 13,57 5,46 

4 Forte 0,69 0,27 

5 Muito Forte 0,00 0,00 

Org: MEDEIROS (2013). 

Orientação: PINTO, A. L. 
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Figura 8- Fragilidade Potencial da Bacia do Córrego Moeda, Três Lagoas/MS. 

  

Percebe-se que não se apresentou as fragilidade de grau muito fraca e muito forte, mas 

grande parte de sua área se enquadrou no grau fraca, mostrando ser uma área plana onde a geologia 

e os solos do local são exercem grande influência sobre o potencial erosivo e apresentou uma área 

de 234,53 Km² da bacia. 

O grau de fragilidade médio se encontra em alguns pontos no médio curso e locais onde a 

geologia se apresentou mais vulnerável, que são os depósitos aluvionares apresentando uma área de 

13,57 Km². 

Por fim o grau de fragilidade potencial forte se encontrou em pequenos áreas próximas ao 

baixo curso na foz do Córrego Moeda, por ser um local declividade acentuada e tem como solos e 

geologia, formações mais vulneráveis aos processos erosivos. 

A vulnerabilidade ambiental foi representada na (Tabela 7) e (Figura 8) da bacia do Córrego 

Moeda se encontra em sua grande maioria na classe de vulnerabilidade média. 
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Tabela 7: Vulnerabilidade Ambiental e suas Respectivas Áreas em (Km²) e (%). 

Pesos Categoria Hierárquica Área (km²) Área (%) 

1 Muito Fraca 0,00 0,00 

2 Fraca 52,58 21,14 

3 Média 160,28 64,42 

4 Forte 35,57 14,30 

5 Muito Forte 0,36 0,14 

Org: MEDEIROS (2013). 

Orientação: PINTO, A. L. 

 

Não foi encontrada na bacia áreas com vulnerabilidade muito fraca, mesmo com algumas 

variáveis apresentando essa classificação, mas com a interpolação de dados, se enquadraram em 

outros pesos. A vulnerabilidade fraca se encontrou em 52,58 Km² ou 21,14% do total da bacia e 

percebeu-se que se localizou em áreas de vegetação mais fechada como reservas e APP, onde 

devido às vegetações que protegem mais o solo, minimiza os processos erosivos, diminuindo sua 

vulnerabilidade. O Peso 3, que é vulnerabilidade média, foi o que predominou na bacia, onde 

grande parte do plantio de eucalipto se encontrou nessa classe de vulnerabilidade, abrangendo área 

160,28 Km² ou 64,42%. 

Percebe-se de acordo com a (Figura 8), que a classe de vulnerabilidade forte foi encontrada 

na fazenda do Horto Granada Granada, por estar no começo do plantio de eucalipto o solo ainda se 

encontra exposto, fazendo com que aumente a perna de solo, consequentemente eleve sua 

vulnerabilidade e ocupa uma área de 35,57 Km² ou 14,30%. 
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Figura 8- Vulnerabilidade Ambiental da Bacia do Córrego Moeda, Três Lagoas/MS. 

 

Apenas próximo a foz do córrego Moeda no Rio Paraná apresentou uma área de 

vulnerabilidade muito forte e constatou-se uma área de 0,36 Km² ou 0,14%, pois é uma área de 

declive acentuado, onde o solo e a geologia favorecem a perda de solo e consequente aumento de 

processos erosivos. Nesta classe também há de se destacar que áreas diversas e água se 

enquadraram nesta classificação, mas devido ao cruzamento destes dados com outras variáveis, 

alterou-se seu enquadramento. 

 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a bacia hidrográfica, por ser uma área extremamente dinâmica, necessita de 

constante monitoramento, pois uma pequena transformação pode alterar as suas vulnerabilidades, 

criando a necessidade de novas formas de manejo da terra, para seu uso e ocupação sustentável. Por 

essa razão, quanto mais abrangente for o diagnostico, maiores são as chances de se planejar com 

sucesso. 
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A análise pedológica demonstrou que, segundo os critérios de ordenamento de solos, nas 

áreas onde ocorre o Latossolo Vermelho os valores finais da bacia estudada, tendem à estabilidade, 

sendo menos vulnerável. Já nas áreas onde ocorrem os Planossolos, esses índices de vulnerabilidade 

aumentam, mas não tanto quanto as áreas de Associações Complexas, que apresentaram os maiores 

valores de vulnerabilidade, por ser uma área muito suscetível aos processos erosivos. Assim como 

ocorre na disposição geológica da área, onde os Depósitos Aluvionares apresentou o maior grau de 

vulnerabilidade, Peso 5, enquanto a Formação Santo Anastácio e Formação Caiuá apresentaram 

Peso 2 e Peso 3 respectivamente, de acordo com sua fragilidade perante aos processos erosivos. 

A declividade é um fator importante na análise da vulnerabilidade, pois é heterogênea ao 

longo da área de estudo. Os trechos com declividade mais acentuada prejudicam as condições de 

estabilidade, se tornando mais suscetível à erosão. 

Os dados do uso do solo mostram que as APPs e reservas legais, que de acordo com o sendo 

classificadas como Peso 1, ou seja, é de grande proteção ao solo, caracterizando vulnerabilidade 

muito fraca, mesmo elas, precisando ser reflorestadas, pois a FIBRIA-MS Celulose Ltda., apenas 

deixou os locais para que a vegetação se autorregenere. Porem essa autorregeneração esta ocorrendo 

de forma muito lentamente, em especial nas áreas em que a pastagem não manejada foi explorada 

por mais de 40 anos, sendo necessário auxilio para que proteja mais o solo contra ações erosivas e 

que se promova recomposição das espécies da mata ciliar, com urgência. 

De forma geral, a bacia obteve grau de vulnerabilidade média elevada, totalizando 64,42% 

de toda a área da bacia, mostrando a necessidade de melhor adequação das técnicas de plantio e de 

manejo da terra, visando a redução da perda de solos e de quantidade e qualidades de suas águas, e 

a melhoria da produtividade e da qualidade de vida da população local. 
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RESUMO 

As áreas de mata ciliar constituem um local muito afetado pela ocupação indiscriminada do homem. 

Essa ocupação indevida acarreta em inúmeras consequências ambientais, tais como: 

desencadeamento e aceleração do processo de erosão às margens dos rios, assoreamento, 

impermeabilização do solo e inundações, alteração da qualidade da água que, se não sanadas a 

tempo, podem levar a consequências irreversíveis. 

Com esse pressuposto, foi estudada a bacia hidrográfica do córrego Rancho Alegre, situada na área 

urbana e periurbana do município de Avaré – SP. A abordagem adotada priorizou o levantamento 

referente aos impactos ambientais e às transgressões à legislação ambiental. A pesquisa foi 

realizada a partir de dados levantados em campo, acompanhado de registro fotográfico, análises de 

imagens de satélite e elaboração de mapas temáticos. Os resultados obtidos mostram que a bacia 

hidrográfica em estudo, córrego Rancho Alegre, sofre com a expansão urbana, sem planejamento, 

em direção à cabeceira de drenagem. Quanto às transgressões ambientais foram verificados 

problemas referentes ao Código Florestal, além de descarte de resíduos sólidos e lançamento de 

efluente, em lugares inapropriados na bacia. Esse conjunto de fatores evidencia a falta de 

infraestrutura ou mesmo o descaso da população e dos gestores municipais quanto aos problemas 

ambientais e de saúde pública. O município de Avaré - SP não dispõe, até esta data, de um Plano 

Diretor o que dificulta a gestão municipal e o planejamento adequado do uso e ocupação de bacias 

hidrográficas e a proteção dos mananciais.  

 

Palavras – chave: Bacia hidrográfica, impactos ambientais, Avaré – SP. 

 

RESUMEN 

Las áreas ribereñas constituyen un lugar muy afectado por la ocupación indiscriminada del hombre. 

Esta ocupación inadecuada provoca muchas consecuencias ambientales, tales como: la activación y 

la aceleración de la erosión en las riberas de los ríos, la sedimentación, la impermeabilización del 

suelo y las inundaciones, los cambios en la calidad del agua que, de no remediarse con el tiempo, 

puede conducir a consecuencias irreversibles. 

Con esta suposición, se estudió la cuenca hidrográfica Rancho Alegre, ubicada en el área urbana y 

peri-urbana de la ciudad de Avaré - SP. El enfoque de prioridades fue los impactos ambientales y 

las transgresiones de la legislación ambiental.  

                                                           
1  Graduanda em Engenharia Civil - Faculdade de Tecnologia e Inovação Profissional, Maringá – PR. 
2 Prof. Dra. do Departamento de Geografia – Universidade Estadual de Maringá – PR. 
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El estudio se realizó a partir de datos recogidos en el campo, acompañado de registro fotográfico, el 

análisis de imágenes de satélite y mapas temáticos. Los resultados muestran que la cuenca en 

estudio, Rancho Alegre, sufre de expansión urbana, sin planificación, en dirección a naciente. En 

relación a las transgresiones ambientales fueran verificados problemas en el Código Forestal, así 

como la eliminación de residuos sólidos y la liberación de efluentes en lugares inapropiados en la 

cuenca. Este conjunto de factores muestra la falta de infraestructura o la negligencia de la población 

y de los gerentes municipales con respecto a los problemas ambientales y de salud pública. La 

ciudad de Avaré - SP no tiene, hasta la fecha, de un Plan Director, lo que dificulta la gestión 

municipal y la planificación adecuada del uso y ocupación de las cuencas hidrográficas y la 

protección de los manantiales. 

 

Palabras - clave: Cuenca hidrográfica, Impactos Ambientales, Avaré - SP. 
 

1. INTRODUÇÃO  

O crescimento urbano caótico e o planejamento inadequado do uso do solo geraram fortes 

impactos ao meio ambiente, principalmente ao que se refere aos recursos hídricos. E, como as 

bacias hidrográficas possuem limites bem definidos, é possível detectar as atividades antrópicas e os 

pontos de poluição nela estabelecidos. Além disso, a bacia hidrográfica é uma unidade territorial de 

gerenciamento de recursos hídricos, conforme a Lei 9.433/97, e é o elemento fundamental de 

análise no ciclo hidrológico, ou seja, é uma categoria de estudo bem definida. 

Tendo em vista os impactos gerados, sobretudo pela ocupação urbana, e as transgressões à 

legislação ambiental na cidade de Avaré, estado de São Paulo, desenvolveu-se este estudo com o 

objetivo de realizar um levantamento e caracterização das transformações e condições atuais de 

duas bacias hidrográficas situadas na sua área urbana e periurbana. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a execução deste trabalho, foi escolhida a bacia hidrográfica do córrego Rancho Alegre, 

afluente da bacia do ribeirão do Lajeado, do município de Avaré-SP (Figura 1). A pesquisa foi 

realizada a partir de análises de imagens de satélite, dados levantados em campo, acompanhados de 

registro fotográfico, e elaboração de mapas temáticos. As cartas temáticas foram realizadas com o 

emprego do software Spring e posteriormente editadas no programa Coreldraw X3.  

Já, para a elaboração da carta de uso do solo, uma vez inseridas dentro do SIG, classificou-

se manualmente as classes de uso do solo, após essa etapa os resultados foram aferidos em campo.  
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Nessa carta foi incluída a delimitação da Área de Proteção Permanente, segundo os critérios 

estabelecidos pelo Código Florestal, de tal modo que fosse possível também verificar, a partir dela, 

as transgressões à legislação ambiental que ocorrem na área de pesquisa. 

E por fim, partiu-se para a coleta de dados e análise dos mesmos, tendo como base a 

observação da paisagem e seu funcionamento, para que dessa forma se tornasse possível identificar 

os impactos e as vulnerabilidades ambientais. 

 

 

Figura 1 – Localização do córrego Rancho Alegre. 

 

 

3. RESULTADOS 

Para verificar as relações das formas de uso e ocupação com o meio físico foi realizado um 

trabalho de campo de caráter exploratório, onde se visou encontrar evidências físicas, na área das 

bacias, de impactos ambientais.  

A bacia de drenagem do córrego Rancho Alegre, no município de Avaré – SP, apresenta 

hipsometria variável entre 760 a 800 metros e fracas declividades (Figura 2). 
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Figura 2 – Declividade e Hipsometria da bacia hidrográfica Rancho Alegre. 

 

 

 A cabeceira de drenagem é ocupada densamente por moradias irregulares. Em sua nascente 

não há presença de vegetação ciliar, além disso, ocorre o despejo de esgoto clandestino, advindo da 

ocupação da Favela da Biquinha. Este efluente está causando a eutrofização de parte do córrego 

(Figura 3).  

 

 
Figura 3 – Eutrofização do curso d’água do córrego Rancho Alegre nas proximidades da nascente. 

 

A eutrofização, conforme os estudos de Thomann e Mueller (1987) é o crescimento 

excessivo de plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto aderidas, a níveis tais que sejam 

consideradas advindas de interferências do tipo de uso do solo da bacia. O principal fator de 

estímulo é um nível excessivo de nutrientes no corpo d’água, principalmente de nitrogênio e 

fósforo. E estes, de acordo com Tavares (2006), podem ser oriundos de fontes naturais, como chuva 
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e a matéria orgânica e inorgânica, ou antrópicas, como emissões atmosféricas de combustíveis 

fósseis, efluentes industriais, defensivos agrícolas e esgotos domésticos.  

Sendo assim, no caso em estudo, constatou-se a ocorrência de despejo de esgoto 

doméstico, o que produz a elevação  de nitrogênio e fósforo, que conforme Von Sperling (1996), 

estão presentes nas fezes e urina, nos restos de alimentos, nos detergentes e outros subprodutos das 

atividades humanas.  

Outro fator de impacto a ser destacado é a implantação de loteamentos recentes na bacia, 

que implica em movimentos de terra para as construções. 

Desta forma, o solo mobilizado pelas operações de terraplanagem gera sedimentos que são 

facilmente carreados para o fundo do vale e interior do canal de drenagem, promovendo o seu 

assoreamento (Figura 4), reduzindo o volume útil do corpo d’água, e servindo de meio e suporte 

para o crescimento de vegetais fixos maiores (macrófitas) próximo às margens. Estes vegetais 

causam evidente deterioração no aspecto visual do corpo d’água. 

 

 
Figura 4 – Assoreamento do curso d’água do córrego Rancho Alegre. 

 

Conforme o esquema apresentado por Von Sperling (1996), em bacias de ocupação urbana 

há concentração de nitrato e fósforo, descritos anteriormente, em níveis diferentes, que podem levar 

a uma elevação nas populações de algas e outras plantas. E, dependendo da capacidade de 

assimilação do corpo d’água, a população de algas poderá atingir valores bastante elevados, 

trazendo uma série de problemas. Em um período de elevada insolação, a concentração de algas 

pode aumentar e constituir uma camada superficial, similar a um caldo verde. Esta camada 

superficial impede a penetração de luz nas camadas inferiores do corpo d’água, causando a morte 
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das algas ali situadas. Como conseqüência ocorre uma série de outros problemas, dentre eles: 

distúrbios com mosquitos e insetos, mau odor, mortandade de peixes, toxicidade por amônia, 

comprometimento da qualidade da água, desaparecimento gradual do corpo d’água. 

A bacia do córrego Rancho Alegre tem sua área ocupada por alguns bairros de implantação 

recente, de até menos de 10 anos, e talvez por isso seja um dos poucos cursos d’água, no município, 

que ainda possui algum resquício de floresta ciliar. Apresenta manchas de vegetação de cerrado e de 

mata galeria, que são formações vegetais definidas como “hotspots” de biodiversidade 

(Conservation International, 2013), ou seja, exibem alto grau de diversidade biológica em termos de 

endemismo e estão extremamente ameaçadas.  

Todavia, apesar da ocorrência dessa faixa de vegetação, ela não atende aos critérios 

estabelecidos pelo Código Florestal (Figura 5), que dispõe que corpos d’água com largura inferior a 

10 metros devem ter uma área de floresta ciliar referente a 30 metros, em cada lado do canal, além 

de uma faixa de 50 metros de raio no entorno da nascente. Em nenhum momento a vegetação 

alcança o limite mínimo estabelecido por lei. Em alguns pontos houve plantação de espécies 

nativas, contudo, devido à falta de manutenção as mudas morreram. 

 
Figura 5 – Uso do solo e a transgressão ao Código Florestal no que diz respeito à Área de Preservação 

Permanente ao longo do córrego Rancho Alegre. 
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A vegetação ciliar é uma formação vegetal que está associada aos cursos d’água, e está 

relacionada com a maior umidade do solo, sendo de suma importância para o gerenciamento 

ambiental, pois contribui para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos e funciona como 

corredor ecológico, entre as áreas agrícolas (MORAES, 2003).  

Ao percorrer o córrego Rancho Alegre, é possível notar que a vegetação ciliar é reduzida e 

aparece de forma descontínua ao longo do percurso (Figura 6). 

 
Figura 6 – Fotografias das áreas com vegetação ciliar do córrego Rancho Alegre. 

 

Foi verificada também a presença de descarte de resíduos sólidos de origem urbana nos 

arredores da bacia e sobre o corpo d’água do córrego Rancho Alegre. A legislação que trata sobre o 

assunto é a Política Nacional de Saneamento, especificamente a lei n° 5.318 instituída em 1967, 

onde entre outros itens, abrange o controle da poluição ambiental, e, de acordo o artigo 2º, letra “C” 

inclui o lixo.  

O material heterogêneo gerado após a produção, utilização ou transformação de bens de 

consumo, é classificado como Resíduos Sólidos (NBR 10.004/87). Ou seja, é tudo que pode ser 

parcialmente ou totalmente utilizado, diferente do termo “lixo”, que abrange tudo que não pode ser 

reaproveitado ou reciclado (SEMA, 2008).  

A maioria dos resíduos sólidos encontrados na bacia hidrográfica são pertencentes à Classe 

II b, conforme a classificação da NBR 10.004/04 e NBR 10.004/87, são constituídos principalmente 

de restos de materiais de construção, como concreto, tijolos, telhas (Figura 7), além dos resíduos 

mais corriqueiros, como garrafas plásticas e sacolas plásticas (Figura 7). 
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Figura 7 – Descarte de resíduos sólidos em alguns trechos da bacia do córrego Rancho Alegre. 

 

Outro aspecto verificado diz respeito ao traçado do arruamento dos bairros que é 

perpendicular ao eixo de drenagem, favorecendo, dessa maneira, o escoamento hídrico superficial, 

já que ele não produz nenhuma dissipação de energia, possibilitando que o escoamento se concentre 

e adquira velocidade até chegar à última rua, no limite com a área de floresta ciliar (Figura 8). 

 
Figura 8 – a) ruas perpendiculares ao curso d’água; b) galeria pluvial em superfície; c) escoamento 

direto ao córrego; d) solapamento de base produzindo o desbarrancamento da margem. 
 

A água que escoa superficialmente e a que é drenada pelas galerias são descarregadas nas 

proximidades do córrego, na maioria das vezes por dissipadores de energia ineficientes (Figura 9). 

Dessa maneira, o tempo de concentração (Tc) é menor, pois há pouca infiltração devido ao grau de 

impermeabilização da área, e sendo assim, o nível do córrego sobe acima da sua capacidade 

ocorrendo o aumento da vazão, provocando, entre outros fenômenos, a erosão das margens do canal 

através do solapamento de base. Esse processo pode ser detectado pela exposição das raízes das 

árvores que ficam na margem do córrego (Figura 9) e pelos desbarrancamentos. 
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Figura 9 - A. Resultado da descarga da galeria pluvial. B. Assoreamento do córrego. C./D. Raízes 

expostas pelo solapamento da margem. 
 

Nas proximidades entre o cemitério municipal com a rodovia, foi verificado o descarte de 

volumes de terra, próximos a área de floresta ciliar. O material, assim depositado, pode facilmente 

ser carreado pela chuva até o leito do córrego, e contribuir dessa maneira para o seu assoreamento 

(Figura 10). 

 
Figura 10 - Volumes de terra descartados próximo ao córrego Rancho Alegre. 

 

Outra evidência de assoreamento é visto no lago artificial, exatamente a jusante do local 

mostrado anteriormente. O lago foi feito como atrativo turístico, já que o município de Avaré foi 

decretado como Estância Turística. Todavia, não foi levada em consideração a dinâmica ambiental 

da bacia. Atualmente, no lago artificial, há uma parte assoreada (Figura 11), e por seu entorno ser 

totalmente descoberto ocorre também à presença de erosão laminar e em sulcos. Estas feições 

erosivas são provocadas pela retirada de material da parte superficial do solo pela água da chuva. E 

essa ação se torna acelerada quando a água encontra o solo desprotegido de vegetação, pois o 

impacto das gotas d’água sobre o solo é capaz de desagregar seus torrões, permitindo dessa maneira 

que a água ao correr pela superfície carregue os sedimentos mais finos além de substâncias 

dissolvidas.  
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Figura 11 - Assoreamento do lago artificial do córrego Rancho Alegre. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A bacia hidrográfica em estudo, córrego Rancho Alegre, sofre com a expansão urbana, sem 

planejamento, em direção à cabeceira de drenagem desta bacia. Ao que se refere às transgressões 

ambientais foi possível verificar os seguintes problemas: a nascente está atualmente quase 

impermeabilizada, e isso além de promover alteração no regime fluvial, perturba de forma 

irreversível o ecossistema aquático. Após estudos em campo, foi possível verificar o lançamento de 

efluentes clandestinos direto no córrego Rancho Alegre, e depósito de resíduos sólidos urbanos às 

margens do curso d’água. Além disso, com relação ao atendimento do Código Florestal, a bacia 

encontra se, em todos os trechos, com áreas inferiores de vegetação ciliar estipulado por Lei. Sendo 

assim, deve-se desenvolver um planejamento capaz de gerenciar a bacia com suas características 

próprias e atuais. Contudo, essa ação de planejamento do espaço deve visar uma proteção mais 

efetiva dos mananciais de água para garantir sua qualidade para usos futuros e, portanto, propiciar 

um pleno funcionamento do sistema com a implantação dos usos múltiplos. 
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RESUMO 

A ocupação do meio é geralmente um fenômeno antrópico que ocorre ao longo dos anos, dado ao 

crescimento populacional. O conhecimento territorial se faz necessário, e é o primeiro passo para o 

planejamento ambiental e implantação de práticas conservacionistas no sistema produtivo agrícola. 

Este trabalho teve como objetivo principal dividir em compartimentos hidrológicos, para obter as 

principais características geomórficas (físicas) da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico. Para tanto, 

foram utilizadas técnicas de sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica para obter os 

mapas e os dados geomorfológicos da área, altitude e maior comprimento da rede de drenagem, os 

quais foram submetidos à estatística multivariada. A Bacia Hidrográfica do Córrego Rico apresenta 

uma área de 563 km
2
, e foi dividida em 25 compartimentos hidrológicos para o planejamento da 

implantação de práticas conservacionistas.  

 

Palavras-Chave: hidrografia, práticas conservacionistas, gestão ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO   

 A necessidade de estudar o ambiente é preponderante no que se refere ao recurso natural tais 

como solo, vegetação e hidrografia, pois o ambiente de uma determinada região deve ser 

reconhecido e monitorado para manter os níveis de qualidades ambientais desejados.  

Assim, o levantamento das informações de variáveis ambientais que servem de base para 

elaboração de um plano de ação é necessário e representa um estágio importante nos estudos 

ambientais para fins de zoneamento ambiental, proporcionando aspectos relevantes do espaço 

utilizado pelo homem.  

Portanto, o diagnóstico dos recursos naturais associado à sua utilização é uma excelente 

ferramenta na determinação de problemas, como os conflitos de uso, os quais podem auxiliar no 

planejamento racional, em escalas adequadas, de todo o espaço em questão. Uma forma de 
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representação eficiente dessas informações espaciais é pela descrição de forma gráfica (mapas), 

para auxiliar no planejamento e monitoramento ambiental. Para tais objetivos, o uso de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs) apresenta um enorme potencial, pois proporciona uma análise 

rápida, econômica e eficiente dos dados em períodos curtos de tempo, já que constantemente o 

ambiente sofre modificações. 

O uso de SIG (Sistema de Informação Geográfica) possibilita gerar bancos de dados novos 

mediante operação de mapas e integrar diferentes tipos de informações, têm proporcionado 

resultados mais precisos, quando comparados àqueles simplesmente pela interpretação visual de 

dados orbitais (OLIVEIRA, 2009). 

O uso de técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica (SIG) para 

auxiliar na análise ambiental são de grande valia, conforme relata o trabalho de Valle Junior et al. 

(2010), desenvolveram um trabalho na Bacia Hidrográfica do Rio Tijuco, Município de Ituiutaba - 

MG, utilizando técnicas de SIG e imagens digitais do satélite CBERS 2, no intuito de elaborar os 

mapa de uso da terra e cobertura vegetal para fins de planejamento ambiental.  

Sendo assim, esse trabalho teve como objetivos principais elaborar mapas temáticos como 

hidrografia, solo, declividade, uso e ocupação do solo e dividir em compartimentos hidrológicos, 

para obter as principais características geomórficas (físicas) da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, 

visando o planejamento ambiental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Rico está localizada na região nordeste do Estado de São 

Paulo, na Região Administrativa de Ribeirão Preto. A Bacia Hidrográfica é constituída pelos 

Municípios de Jaboticabal, Taquaritinga, Monte Alto, Guariba e Santa Ernestina, ocupando uma 

área de aproximadamente 563 km
2
, com posição geográfica definida entre as coordenadas UTM, 

762.000 e 766.000m E, 7.664.000 e 7.945.000m N, MC 51
o
W Gr. 

O clima da região é classificado como Aw (Sistema de Köppen), com precipitação média 

entre 1.100 mm a 1.700 mm anuais e temperaturas médias do mês mais quente 22ºC e do mês mais 

frio 18ºC.  
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A área encontra-se na província geomórfica V - Planalto Ocidental do Estado de São Paulo. As áreas com 

fragmentos remanescentes da cobertura original são compostas por Floresta Tropical Latifoliada, Cerradão e Cerrados 

(ROMARIZ, 1968).  

Na realização deste trabalho foram utilizadas cartas planialtimétricas (Taiuva, Jaboticabal, 

Pirangi, Taquaritinga, Pitangueiras e Guariba) digitalizadas do IBGE (1971), Datum horizontal 

Córrego Alegre, MG; e Datum vertical marégrafo Imbituba, SC. Projeção Universal Transversa de 

Mercator – UTM, com origem da quilometragem no Equador e Meridiano 51
o
 W Gr., acrescidas as 

constantes 10.000km e 500km, respectivamente. Equidistância das curvas de nível 20 metros. 

O modelo digital do terreno (The Digital Elevation Model-DEM) foi obtido para a bacia 

hidrográfica do programa da EMBRAPA, produzido pela NASA, NIMA (National Imagery and 

Mapping Agency), DOD (United States’ Department of Defense) e Agências Espacias da Alemanha 

e Itália, e depois refinada pelo excelente Projeto Embrapa Relevo (MIRANDA et al., 2011). 

Utilizou-se como base de processamento e armazenamento dos dados um microcomputador 

e buscou-se escolher o software mais adequado a cada etapa dos trabalhos. Foram utilizados: 

ArcGIS 9, versão ArcMap 9.3.1 (ESRI ArcGIS 9®) e ArcSWAT 2009 (Soil and Water Assessment 

Tool). 

A metodologia utilizada neste trabalho consistiu na aplicação de recursos do 

geoprocessamento, na organização de bases georreferenciadas da Bacia Hidrográfica do Córrego 

Rico, no processamento digital de imagens para análise ambiental e na confecção do mapa de 

compartimentos hidrológicos que retratam os resultados obtidos. 

A configuração da bacia hidrográfica foi realizada em compartimentos hidrológicos, 

possuindo uma posição geográfica espacialmente relacionada nos pontos de confluência e vazão 

para outro curso do rio, convergindo toda a vazão da bacia para o exutório da bacia do córrego Rico 

no Rio Mogi-Guaçú. Esse processo simula a fase hidrológica do meio e determina o canal principal 

e seus tributários, permitindo a configuração de compartimento hidrológico. 

Cada compartimentos hidrológicos foi correlacionado a um banco de dados e um número 

específico.  

Na caracterização da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico foram coletadas as coordenadas 

de cada ponto de junção de rede de drenagem entre os principais córregos. Os pontos de controle 

nesse trabalho foram obtidos nas cartas topográficas (escala 1:50.000) e com GPS de navegação 
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coletados no campo. Todas essas informações apresentam coordenadas que são armazenados em 

um banco de dados e são trabalhadas em Planos de Informações (PIs), o que facilita a manipulação 

e cruzamento de dados temáticos.  

Os principais compartimentos hidrológicos foram delineados com o objetivo de gestão 

agropecuária e no ponto de junção entre as redes de drenagem de cada um foi determinado um 

algoritmo que requer três pontos conhecidos de coordenadas: X; Y; elevação, respectivamente.  

A configuração dos compartimentos hidrológicos foi de acordo com os trabalhos realizados 

na área desde o início de 1996 nos Departamentos de Engenharia Rural/Unesp/Câmpus de 

Jaboticabal e Câmpus de Botucatu. Para a seleção das subbacias foi considerada a premissa que a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Como a gestão 

dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades, foi realizado ampla discussão e verificou-se a grande importância do 

manejo conservacionista considerando a bacia com unidade de trabalho, não tendo fronteiras 

administrativas e políticas de entes federados. Assim, foram realizados contatos com os gestores 

municipais das Prefeituras de Monte Alto, Jaboticabal, Taquaritinga, Guariba e Santa Ernestina, e 

com Órgãos Públicos que trabalham na Bacia Hidrográfica para verificar a importância do 

mapeamento para o planejamento ambiental. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo da hidrografia é fundamental para a identificação dos componentes naturais e 

antropogênicos envolvidos no fluxo hidráulico. A rede de drenagem foi extraída do Modelo de 

Elevação Digital do Terreno (DEM). Constata-se uma área total de 563, 13 km², com elevações de 

754 metros junto a Serra do Jabuticabal, com rede de drenagem mais ramificada e altitude de 498 

metros no exutório na calha do Rio Mogi Guaçu.  

O córrego principal chama-se Córrego Rico e segue a direção leste, desaguando a oeste da 

Bacia Hidrográfica do Médio-Mogi. Compreende da montante a jusante, a sua margem direita, das 

Microbacias da nascente do Córrego Rico (12,21 km²), microbacias do Córrego da Fazenda Glória 

(20 km²), Córrego do Rumo (39 km²), Córrego do Vivã (12,5 km
2
), Córrego do Carretão (22,4 

km
2
), Córrego do Coco (72,5 km

2
), Córrego do Fundo (32,6 km

2
) e Córrego do Gordura (13,2 km

2
). 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 210 

À margem direita, observa-se o Córrego do Gambá (27,7 km
2
), Córrego do Tijuco (39 km

2
), 

Córrego das Éguas (10 km
2
) e Córrego do Jabuticabal (74 km

2
), (PISSARRA et al. 2009).  

A rede de drenagem da nascente do Córrego Rico, do Córrego do Gambá e do Córrego do 

Tijuco nasce no Município de Monte Alto, na serra do Jabuticabal, em altitudes de 740 metros. O 

Córrego do Jabuticabal nasce no Município de Jaboticabal, a uma altitude de 670 metros.  

O Córrego Rico é um tributário de 6ª ordem (Pissarra, 2002) da Bacia Hidrográfica do Alto 

Rio Paraná localizado no norte do estado de São Paulo. Ele atravessa cinco municípios e percorre 

cerca de 60 km até encontrar o Rio Mogi Guaçu. Ainda em seu alto curso o Córrego Rico recebe 

parte da descarga de esgoto tratado da cidade de Monte Alto. No seu médio curso ele abastece parte 

da cidade de Jaboticabal e recebe o efluente de esgoto tratado, justificando a importância de estudos 

nesta área.  

A rede hidrográfica do Município de Jaboticabal é um platô que distribui água que drena a 

Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu. 

A partir de diretrizes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, neste trabalho, a unidade físico-territorial de bacia hidrográfica foi adotada para 

o planejamento e gerenciamento, com a identificação de compartimentos hidrológicos com 

dimensões e características peculiares quanto ao uso e à ocupação do solo, relevo, solo e questões 

político-administrativas.  

O compartimento hidrológico deve ser considerado como uma unidade de trabalho quando 

se deseja a preservação dos recursos hídricos, já que as atividades desenvolvidas no seu interior têm 

influência sobre a quantidade e qualidade da água. Constitui-se na mais adequada unidade de 

planejamento para o uso e exploração dos recursos naturais, o que facilita o acompanhamento das 

alterações naturais ou introduzidas pelo homem na área.  

Com vistas a subsidiar a administração das informações ambientais e o estado de 

deterioração em que se encontra a Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, a compartimentalização 

teve como objetivo principal com o auxílio de sensoriamento remoto e sistema de informação 

geográfica, facilitar a atuação pública ao manejo sustentável da área e a tomada de decisão, 

buscando a conservação do solo e da água.  

A direção do fluxo de água foi gerada e a área limite para definir os compartimentos 

hidrológicos foi de 2500 hectares, perfazendo um total de 25 compartimentos hidrológicos. Cada 
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compartimentos hidrológicos foi correlacionado a um banco de dados e um número específico 

(Tabela 1). Na caracterização da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico foram coletadas as 

coordenadas de cada ponto de junção de rede de drenagem entre os principais córregos. 

 

Tabela 1: Características Geomórficas dos Compartimentos Hidrológicos Bacia Hidrográfica do 

Córrego Rico, Estado de São Paulo, Brasil. 
Compartimento  

Hidrológico  Área (ha)  Elev (m)  ElevMin (m)  ElevMax (m)  M.C. (m)  

1  961,16  523,0  498,0  567,0  18560,0  

2  1213,52  635,0  585,0  694,0  19680,0  

3  2716,28  641,8  585,0  722,0  36120,0  

4  8164,92  605,4  503,0  687,0  75600,0  

5  2853,44  558,5  503,0  644,0  30560,0  

6  1433,52  595,1  522,0  648,0  25280,0  

7  2886,40  648,2  586,0  754,0  33960,0  

8  4044,88  612,3  556,0  685,0  50800,0  

9  2239,48  583,4  522,0  662,0  33760,0  

10  658,76  618,1  580,0  659,0  16760,0  

11  1213,64  610,0  533,0  669,0  19920,0  

12  821,84  613,2  576,0  651,0  17520,0  

13  897,52  622,0  586,0  673,0  18240,0  

14  673,36  573,9  542,0  625,0  15880,0  

15  35,84  546,2  533,0  574,0  4720,0  

16  2064,32  644,7  590,0  747,0  28600,0  

17  391,16  566,2  534,0  619,0  12120,0  

18  1310,00  631,0  576,0  685,0  23960,0  

19  1691,24  602,1  569,0  664,0  27760,0  

20  795,56  598,6  556,0  660,0  17920,0  

21  2387,04  623,2  569,0  685,0  31480,0  

22  1941,40  644,1  590,0  724,0  26600,0  

23  3315,76  618,6  534,0  671,0  38600,0  

24  3931,32  631,9  580,0  687,0  37880,0  

25  7671,32  623,7  542,0  686,0  58640,0  

Total  56313,68  **  **  **  720920,00  

Média  2253  607  554  670  28837  

Elev: elevação média (m); Elev.Mim: elevação mínima; Elev.Max: elevação máxima; M.C. maior 

comprimento (metros). 
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Na Tabela 1 pode-se observar que o compartimento 4 possui a maior área (8164.92 hectares) 

e consequentemente o maior comprimento de rio, observa-se a importância desta área para o 

planejamento e gerenciamento do município, uma vez que apresenta áreas de intensa urbanização, 

como a cidade de Jaboticabal e o Câmpus da Unesp, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

– FCAV.  

O menor compartimento hidrológico é o de número 15, com 35,84 hectares.  

Com base na Figura 1 e em trabalhos relevantes, a área do Município de Monte Alto é de 

grande relevância na questão de planejamento e monitoramento ambiental, visando uma proteção 

adequada dos recursos naturais, pois a área urbana de Monte Alto situa-se no espigão divisor de 

águas das Bacias dos Rios Turvo/Grande e Mogi-Guaçu/Pardo. Sua drenagem natural se dá ao norte 

pelas vertentes do Rio Turvo; a leste nas nascentes do Córrego Tijuco; ao sul no Córrego do 

Gambá. Os córregos do Gambá e do Rumo se juntam formando o Córrego Rico, que por sua vez 

conflui com o Córrego Tijuco a montante da cidade de Jaboticabal. No contexto rural, a poluição 

difusa de origem agrícola tem uma forte relevância para a proteção dos mananciais, através do seu 

impacto sobre o comportamento trófico dos cursos d’água (riscos de eutrofização). Isto se deve por 

grande parte a evolução do manejo cultural, que vem priorizando uso em grande escala de adubos, 

bem como de produtos de grande solubilidade que parcialmente escoam das terras agrícolas e 

migram rumo aos rios. 

Observa-se também que as maiores elevações encontram-se nos compartimentos 

hidrológicos 3, 7 e 16 do Município de Monte Alto, áreas de nascentes do Córrego Rico, 

apresentam também os maiores valores de densidade de drenagem, frequência de rios, e amplitude 

altimétrica, denotando formas das microbacias a montante menores e mais acidentadas, com maior 

comprimento da rede por área drenada, com superfícies de menor resistência e com características 

do relevo forte-ondulado a montanhoso. Como essas áreas são de cabeceira, a degradação das 

vertentes, gerada pelo escoamento de enxurradas das águas provenientes da chuva e área urbana da 

cidade de Monte Alto, afeta drasticamente a qualidade ambiental, representada pela degradação do 

solo e poluição da água. Portanto, os processos atuantes nessa região hoje em dia irão influenciar as 

formas das microbacias no futuro. Assim, sugere-se nesses ambientes um manejo conservacionista 

que minimize o escoamento superficial das águas das chuvas e o consequente processo de erosão 

intenso (Figura 1).  
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Especialmente no compartimento hidrológico 7, o Córrego do Gambá possui alta 

representatividade na região de Monte Alto, revela-se de alta importância agrícola, com importantes 

características socioeconômicas. Destaca-se por propiciar o abastecimento de reservatórios 

artificiais presentes em aglomerados habitacionais e também utilizado para o uso público como 

recreação e lazer, além da pesca artesanal para consumo humano, sendo igualmente importante na 

área rural por servir como uma importante fonte para dessedentação de animais. Neste 

compartimento a maior parte da área é utilizada com a cultura da cana-de-açúcar; forte ausência de 

matas nativas nas áreas de preservação permanente; em algumas áreas verifica-se o lançamento de 

esgoto industrial e animal a céu aberto e sem tratamento; observam-se intensos processos erosivos, 

agravados pela ação antrópica, soterramento de nascentes e assoreamento de corpos d’água, 

acarretando contaminação de nascentes; foram observadas algumas voçorocas, expandindo-se 

lateralmente. Observa-se que com estes dados é possível uma atuação dos órgãos públicos de 

medidas mitigadoras de impactos ambientais e reafirmando o motivo de tal posicionamento dos 

compartimentos hidrológicos. 

Nos compartimentos hidrológicos 21, 23 e 25 apresentam os menores valores da densidade 

de drenagem, frequência de rios e amplitude altimétrica. Portanto, são áreas mais recomendadas 

para a implantação de sistemas produtivos agrícolas. 
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Figura 1: Compartimentos Hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, Estado de São Paulo. 

 

 

 
 

4. CONCLUSÕES 

1. A Bacia Hidrográfica do Córrego Rico apresenta uma área de 563 km
2
 e foi dividida em 25 

compartimentos hidrológicos. 

2. Os compartimentos hidrológicos variam de 36 ha (compartimento 15) a 8165 ha 

(compartimento 4). 
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RESUMO 

As transformações da paisagem que ocorreram e continua ocorrendo na bacia do córrego Água do 

Perova no município de Alto Paraná – PR, estão diretamente ligados ao processo de ocupação e 

colonização do noroeste do Paraná. Existem vários fatores responsáveis pela degradação ambiental, 

sendo principal deles a ação antrópica. Foram nítidas as transformações ocasionadas ao meio 

ambiente, inicialmente com a retirada sistemática da vegetação nativa, extração de madeira, 

queimadas para implantação do café e posteriormente pelo uso inadequado do solo. Em razão disso, 

associada às condições naturais de solo e clima da região, provocou a aceleração dos processos 

erosivos, o assoreamento, a diminuição de recursos hídricos, a extinção de espécies nativas, a perda 

de biodiversidade, diminuição da capacidade produtiva do solo, dentre outras degradações 

ambientais. Esta pesquisa busca contribuir para o planejamento ambiental, avaliar as degradações 

ambientais gerados pela ocupação inadequada do solo e seus consequentes danos causados ao meio, 

bem como analisar de que forma a ação humana pode contribuir com os processos da recuperação 

do meio. 

 

Palavras chaves: degradação ambiental, erosão, bacia do córrego Água do Perova, ocupação do 

noroeste do Paraná, planejamento ambiental. 

ABSTRACT 

The landscape transformations that had occurred and continues to occur in the basin of stream 

Water of Perova located in the Alto Paraná - PR, are directly linked to the process of occupation 

and colonization on the northwestern of the Parana state. There are several factors responsible for 

the environmental degradation, being the main one of them as the human action. There were sharp 

transformations caused to the environment, initially with the systematic removal of the native 

vegetation, logging, burning for deployment coffee and later by inappropriate land use. Those 

actions, combined with natural conditions of soil and climate from this region, had caused the 

acceleration of the erosion process, siltation, declining water resources, the extinction of native 

species, loss of biodiversity, and reduced productive capacity of soil use, among other 

environmental degradations. This research aims to contribute to an environmental planning, assess 

the environmental damage generated by the inappropriate land occupation and its consequent 

damage to the environment, and, as well, analyze how the human action can contribute to the 

processes of recovery of the environment. 
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Keywords: Environmental Degradation, Erosion, Stream Basin Water of Perova, Northwestern 

Parana’s Ocupation, Environmental Planning. 

 

1. INTRODUÇÃO  

As transformações históricas das paisagens ocorreram e ocorrem com o processo de 

colonização e ocupação na região noroeste do Estado do Paraná, que promoveu um desmatamento 

generalizado, mudando a paisagem natural e expondo o solo aos processos morfogenéticos. Que se 

deu com o avanço da marcha do café. 

Em relação á cobertura vegetal o Estado do Paraná é caracterizado por uma grande 

diversidade de microambientes, os quais diferem pelos fatores climáticos, edáficos, 

geomorfológicos e altimétricos.  

Para Bigarella e Mazuchowski (1985) “sobre os solos arenosos (arenito Caiuá), a 

comunidade florestal perdia sensivelmente em exuberância bem como se verificava uma diminuição 

das espécies”. As árvores apresentavam troncos mais finos, alcançando em média, apenas 15 metros 

de altura. 

A vegetação no município em estudo está enquadrada como Floresta Estacional 

Semidecidual (IAP 2002), sobre os sedimentos da Formação Caiuá. O conceito ecológico de 

Floresta Estacional Semidecidual relaciona-se com a dupla estacionalidade climática: uma tropical, 

com intensas chuvas de verão, seguida por uma estiagem acentuada, e outra subtropical, sem 

período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno, com temperaturas 

médias inferiores a 15ºC. Com a ação antrópica, essa cobertura vegetal foram dizimadas na região, 

iniciando-se concomitantemente com o processo de colonização na década de 40 a 50, atividades 

estas como extração de madeiras, queimadas, seguida da implantação de café, além da expansão 

urbana, e em decorrência destes acontecimentos, houve então a descaracterização da fitofisionomia 

da bacia do córrego Água do Perova. O desequilíbrio se implantou e diversas consequências ao 

meio ambiente, tais como: a erosão, desmoronamentos, o assoreamento, as alterações 

microclimáticas, perda de fertilidade do solo, a extinção de espécies nativas, a perda de 

biodiversidade, diminuição de recursos hídricos dentre outras degradações ambientais e sociais.  

A transformação de ambientes naturais em áreas de cultivo, de pecuária, urbanas e 

industriais, principalmente a partir do Século XX, vem acompanhada de um domínio e eficiência 
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tecnológica que, no entanto, ainda encontram-se distantes de uma relação sustentável com o meio, 

causando modificações danosas aos sistemas ambientais (GUERRA e MARÇAL, 2006), revertidos 

na própria humanidade, com perdas de vidas e bens materiais em alagamentos e deslizamento de 

terra, como também na perda progressiva da fertilidade natural e remoção de camadas do solo, além 

da degradação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos para continuidade das atividades 

antrópicas. 

Deve-se considerar que “o homem como agente indireto de transformações da paisagem 

trabalha muito mais do que diretamente, pois ao desflorestar uma região, intensifica todos os 

processos de erosão” (GUERRA, 1980). A erosão é um processo natural que resulta em transporte 

de massa devido à dinâmica superficial das vertentes, em grande parte acelerada pelas atividades 

antrópicas, sendo diretamente influenciada por fatores como relevo, solo e cobertura superficial. 

Próximo ás áreas urbanas as atividades humanas, juntamente com as industriais, despejam nos 

corpos d´água seus efluentes contaminando os recursos hídricos. 

Embora existam leis que estabeleçam estudos de impactos ambientais, limites para 

ocupações e exploração dos recursos naturais, as gestões políticas e o economicismo cego 

proporcionam ocupações e transformações danosas ao meio ambiente. Um dos reflexos dessa 

gestão inadequada encontra-se na bacia do córrego Águas do Perova, sub-bacia do ribeirão 

Anhumaí e rio Ivaí, na qual as atividades antrópicas desenvolvidas na bacia ultrapassam a tolerância 

do ecossistema presente, resultando no desencadeamento de processos erosivos, removendo 

camadas do solo, assoreando os corpos d’água na bacia.  

A bacia hidrográfica do córrego Águas do Perova localiza-se no município de Alto Paraná, 

noroeste do estado do Paraná. O município em questão apresenta a seguinte população estimada em 

13.638 habitantes (IBGE, 2010), distribuídas em 407,63 km² (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, 2011). Possui como ponto central: 23º 07’ 44” S 

de latitude e 52º 19´08” W de longitude. A altitude média do município é de 635 m, conforme: 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL. 

A microrregião de Alto Paraná localiza-se em área de domínio do clima Subtropical Úmido 

Mesotérmico (Cfa), com verões quentes, estações em que se concentram chuvas e invernos com 

geadas pouco frequentes, sem estação seca definida. O município limita-se com os municípios de 

Paranavaí (noroeste), Tamboara (sudoeste), Nova Esperança (sudeste), Cruzeiro do Sul (nordeste) e 
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São João do Caiuá (norte). A cidade de Alto Paraná está situada à margem direita, praticamente no 

divisor de águas da bacia do córrego do Perova (PMGRH, 2010). 

Alto Paraná está situado sobre a Formação Goio Erê do Grupo Caiuá (FERNANDES e 

COIMBRA, 2000), constitui-se de arenitos eólicos, altamente desagregáveis com algumas 

intercalações argilosas. A unidade pedológica predominante do município segundo EMBRAPA 

(1984) é Podzólico vermelho amarelo equivalente ao eutrófico abrúptico, textura média fase e o 

relevo ondulado e suave ondulado. 

A bacia do córrego Águas do Perova abrange uma área de 3.612 ha do território municipal, 

pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) de acordo com a divisão 

hidrográfica do Estado do Paraná Lei nº 12.726/99; sua gestão é realizada pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Ivaí.  

Esta bacia localiza-se sobre unidade geomorfológica sustentada exclusivamente por rochas 

sedimentares cretáceas da Bacia Bauru, sendo este atributo do meio físico natural indicador de 

grande predisposição dos terrenos à erosão. O manejo inadequado do solo para pecuária e 

agricultura na bacia do córrego Águas do Perova desencadeou processos erosivos, como sulcos, 

ravinas e voçoroca, que assoreiam a rede de drenagem, tendo como consequência a perda 

progressiva em qualidade e quantidade de recursos naturais essenciais a população e as gerações 

futuras, como solo e água.  

Essa degradação ambiental está ligada historicamente ao processo de colonização. A 

ocupação da mesorregião noroeste do Paraná foi desencadeada a partir dos anos 40, em função da 

expansão da fronteira agrícola no território paranaense, assentada no avanço da cafeicultura. Na 

década de 80 a 90, na região noroeste do Paraná no município de Alto Paraná, começa a renascer 

para o campo acreditando na sericicultura. A atividade econômica principal em toda a bacia é a 

pecuária de corte, plantação de mandioca, cana-de-açúcar, avicultura (hoje com 20 barracões) e 

plantações de eucaliptos, segundo (EMATER). 

Afetando áreas rurais, como terras agrícolas, a boçoroca constitui em fenômeno erosivo que 

envolvem áreas consideráveis, mobilizando grandes volumes de solo. Nota-se que a ausência de 

vegetação ao longo dos corpos d’água e nas vertentes da bacia do Perova é uma das causas da 

degradação ambiental e especialmente dos recursos hídricos. Portanto, desta maneira, a conjunção 

de fatores relativos as características do meio físico, aliadas a ocupação agressiva do noroeste 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 220 

paranaense, principalmente no município de Alto Paraná, fez com que esta região  tornasse uma das 

áreas mais impactadas com processos erosivos. 

Os graves problemas ambientais que ocorrem na área em estudo tais como: poluição das 

águas superficiais; exaurimento e erosão do solo; assoreamento dos rios; extinção da flora; da fauna 

e da ectiofauna, causados pelas atividades humanas, nunca ameaçou tanto a qualidade de vida e à 

própria sobrevivência do homem neste espaço geográfico. Este fato exige providências urgentes 

para a minimização e ou soluções destes problemas, através do uso racional do espaço geográfico e 

dos recursos naturais. 

No caso da erosão dos solos é necessário que se conheça as características geológicas, 

geomorfológicas, pedológicas e climáticas da área em estudo. A declividade das vertentes e as 

características intrínsecas dos solos são fatores importantes na compreensão dos processos erosivos. 

A água, ao escorrer pela superfície, sobre as vertentes, pode levá-la sem provocar a formação de 

canais definidos. Neste caso o processo denomina-se erosão laminar. Quando ocorre a concentração 

de água, provocando a formação de sulcos, ravinas e voçorocas, denomina-se erosão por 

escoamento concentrado ou linear. 

Dessa forma, portanto, as atividades antrópicas, induzidas por atividades humanas, passa a 

intensificar a atuação dos processos morfogenéticos, responsáveis pelo modelado do relevo, onde a 

erosão hídrica por escoamento superficial difuso e concentrado predomina. Nessas condições a 

morfogênese supera a pedogênese, ou seja, a origem e o desenvolvimento dos solos, iniciando-se 

então, um processo de degradação ambiental acelerada (BIGARELLA e MAZUCHOWSKI, 1985). 

As questões relacionadas tanto à preservação, quanto à erosão dos solos têm na unidade 

bacia hidrográfica, uma maior referência para o estudo. Esta unidade é parte da terra naturalmente 

delimitada, de maneira que o desenvolvimento dos rios, vales, vertentes e todo o conjunto de 

feições são definidos como um sistema aberto. Os inúmeros elementos da paisagem relacionam-se 

uns aos outros e ajustam-se aos fluxos de matéria e energia que circulam através da bacia. Estes 

fluxos são visto pela geomorfologia como os processos morfogenéticos. Em síntese, a manutenção 

do equilíbrio de parte da unidade hidrográfica é a manutenção do todo, ou seja, tomando por 

unidade espacial básica a bacia hidrográfica, este enfoque permite a clara identificação das inter-

relações existentes entre os diversos elementos e respectivos atributos do universo enfocado. 
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Como a pesquisa era verificar a degradação ambiental e sua dinâmica de atuação sobre o 

solo ao desencadear processos erosivos, escolheu-se realizá-la no noroeste do Paraná, e na bacia 

hidrográfica do córrego Água do Perova, onde houve o desenvolvimento dos processos erosivos 

muito desenvolvidos, exatamente por estarem localizados predominantemente nos solos arenosos 

que tem grande suscetibilidade à erosão. 

      

2. OBJETIVO GERAL 

Apresentar a importância do planejamento ambiental de forma a entender a ocorrência dos 

processos erosivos e sua relação com a degradação dos recursos hídricos na bacia do córrego Água 

do Perova. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada para o trabalho tem como base a escolha da abordagem qualitativa, 

no qual buscou-se fazer uma análise das informações coletadas através da revisão bibliográfica 

sobre o tema, englobando estudos referentes à paisagem, procedimento este, adotado para 

aprofundar a estrutura teórico-metodológica da pesquisa, visando o entendimento e construção do 

conhecimento científico da temática em questão. Segundo Gil (1999) destaca que na observação os 

fatos são percebidos de forma direta, sem que haja qualquer tipo de intermediação, sendo 

considerada uma vantagem, em comparação aos demais instrumentos.  Marconi e Lakatos (2003, p. 

190) definem observação como “uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar”. E, por meio da 

percepção das mudanças observadas das características sobre o meio físico ao longo dos anos na 

bacia hidrográfica do Perova, uma vez constatada a ocorrência dos processos erosivos sobre a 

mesma, evidenciar degradações decorridas aos recursos hídricos e promulgar a necessidade da 

realização de planejamento ambiental. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
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A escolha do objeto de pesquisa primeiramente decorre da percepção das mudanças 

observadas nas características do meio físico ao longo dos anos, das quais resultaram a necessidade 

do planejamento ambiental da bacia.  

O planejamento ambiental deve adequar a estrutura econômica local à dinâmica natural, 

buscando intervir e disciplinar o uso da terra, surgindo como uma proposta de superação da 

inadequada utilização dos recursos naturais e da distribuição e organização da sociedade e das 

atividades econômicas sobre o território. 

Para Leal (1995), “o planejamento pode se constituir em um dos instrumentos para a 

melhoria da qualidade de vida da população e para uma nova relação sociedade-natureza.”, 

deixando claro a necessidade de planejar para resolver os problemas sociais e ambientais, não 

esquecendo a quem será proposto e quem terá o poder de executar. Portanto, o plano deve ser 

consistente nos aspectos sociais, bem como nas ações efetivas para a melhoria e desenvolvimento 

da qualidade de vida dos moradores da área em estudo. 

Para Santos (2004), o “planejamento ambiental fundamenta-se na interação e integração dos 

sistemas que compõem o ambiente. Tem o papel de estabelecer as relações entre os sistemas 

ecológicos e os processos da sociedade, das necessidades socioculturais a atividades e interesses 

econômicos, a fim de manter a máxima integridade possível dos seus elementos componentes”. 

De acordo com Mota (1995), “o planejamento territorial de uma bacia hidrográfica com base 

em suas características ambientais constitui o melhor método para evitar a degradação de seus 

recursos hídricos”. Além disso, as medidas de controle do escoamento das águas superficiais, de 

proteção da vegetação, de disciplinamento da ocupação do solo, e de controle da erosão, têm 

reflexos na proteção dos recursos hídricos, tanto quantitativa como qualitativamente. 

Para Rodriguez (1994),  planejamento ambiental tem como objetivo principal “garantir, de 

forma completa, as condições ecológicas para o desenvolvimento efetivo da produção social, e 

todas as atividades da população, através do uso racional e da proteção dos recursos do meio 

ambiente. O planejamento ambiental do território converte-se em um elemento tanto básico como 

complementar para a elaboração dos programas de desenvolvimento econômico e social e para a 

otimização do plano de uso, manejo e gestão de qualquer unidade territorial (Rodriguez et al, 2004). 

Segundo os autores, o planejamento ambiental pode ser realizado tendo como base a análise 

integrada da paisagem, compreendida como um “conjunto de métodos e procedimentos técnico-
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analíticos que permitem conhecer e explicar a estrutura da paisagem, estudar suas propriedades, 

índices e parâmetros sobre a dinâmica, a história do desenvolvimento, os estados, os processos de 

formação e transformação da paisagem e a pesquisa das paisagens naturais, como sistemas 

manejáveis e administráveis”. 

Para Cavalcanti et al (1997), o planejamento ambiental de bacias hidrográficas, baseada na 

concepção geoecológica deverá dar resposta às seguintes questões: identificar, classificar e 

delimitar as unidades espaciais, das quais está composta a bacia; estabelecer as relações entre os 

espaços e paisagens naturais, com os restantes tipos de espaços e paisagens; determinar as 

potencialidades de recursos naturais e serviços ambientais das diferentes unidades, e da bacia como 

um todo; estabelecer as funções ecológicas e sociais; determinar o estado ambiental, os problemas 

ambientais; esclarecer os fatores e as causas que conduziram à “ordem ou desordem” espacial e 

ambiental existente; ordenar ambiental,espacial e territorialmente a bacia. 

As atividades que causam degradação ambiental podem ser citadas as práticas agrícolas, 

desmatamento, mecanização intensa, monocultura, descalçamento e corte das encostas para a 

construção de casas, prédios e ruas são exemplos de atividades humanas que desestabilizam as 

encostas e promovem ravinas, boçorocas e movimentos de massa (GUERRA e CUNHA, 2000, 

p.360). 

Como destaca Guerra e Marçal (2006), a identificação de uma unidade ambiental, ou 

unidade de paisagem, com suas respectivas intervenções sofridas ao longo dos anos pela sociedade 

permite a aplicação de métodos e técnicas necessários à sua análise, proporcionando a sua 

identificação, classificação, diagnóstico e prognóstico da paisagem. 

A degradação dos solos e dos recursos hídricos pela transformação da paisagem, em 

decorrência de ações antrópicas, modifica a estrutura e a função dos ecossistemas, comprometendo 

a própria disponibilidade, a qualidade hídrica, e também a qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, faz-se necessário o planejamento ambiental para a conservação do recurso 

natural, tendo a utilização racional e que possa minimizar a degradação ambiental  na área em 

estudo. 

 

5. DISCUSSÃO 
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 A degradação ambiental que hoje se encontra a bacia do córrego Água do Perova está 

ligada historicamente ao processo de colonização. Existem vários fatores responsáveis pelos 

impactos ambientais ocorridos no último século nesta região, sendo o principal deles a ação 

antrópica desencadeada pela ocupação desordenada, que promoveu a derrubada das florestas, 

extração de madeira, queimadas para a implantação do café. Em razão disso a erosão, o 

assoreamento, as alterações microclimáticas, a diminuição de recursos hídricos, a extinção de 

espécies nativas, a perda de biodiversidade, dentre outros impactos ambientais e sociais foram 

gerados no noroeste do Paraná. 

A ocupação da mesorregião noroeste do Paraná foi desencadeada a partir dos anos 40, em 

função da expansão da fronteira agrícola no território paranaense, assentada no avanço da 

cafeicultura. Na década de 80 a 90, no município de Alto Paraná, começa a renascer para a cultura 

do bicho da seda (sericicultura). Mas a principal atividade econômica em toda a bacia é a pecuária 

de corte, seguido da plantação de mandioca, cana-de-açúcar, avicultura, citricultura e plantações de 

eucaliptos segundo EMATER.  

Os fatores das características do meio físico aliada a ocupação do espaço geográfico da 

população nos divisores de água da bacia hidrográfica e seus consequentes impactos sobre o 

meio ambiente, tem uma conotação nítida e evidente desta porção no município. Estes fatos  

potencializados sobre a bacia do córrego Água do Perova torna esta unidade hidrográfica 

extremamente degradada.  

Desta forma, é oportuno salientar a importância de planejamento ambiental e a 

necessidade cada vez maior da educação ambiental e também do comprometimento ambiental 

da sociedade como um todo. 
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RESUMO 

 

A riqueza dos recursos hídricos é de fundamental importância para um país. No caso do Brasil, 

território de grande extensão continental, a rede fluvial é um importante recurso natural, seja para o 

abastecimento das populações, seja para os animais ou para a geração de energia elétrica. O 

desenvolvimento sustentável real surge como uma nova metodologia para estudos sobre 

sustentabilidade, diferenciando do sistema atual que visa a proteção do meio ambiente por meio de 

ações e produtos sustentáveis. Esses produtos geralmente são mais caros o que cria uma maior 

desigualdade social. A metodologia propõe uma espécie de caminho do meio, entre a proteção 

ambiental, o desenvolvimento econômico e principalmente o desenvolvimento social. A bacia do 

córrego Ipiranga, no município de Cidade Gaúcha, estado do Paraná, será utilizada como exemplo 

para a aplicação da metodologia, nos estudos de desenvolvimento sustentável real na gestão dos 

recursos hídricos. 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Sustentável, córrego Ipiranga, Recursos Hídricos 

 

Abstract 

 

The wealth of water resources is of fundamental importance for a country. In the case of Brazil, 

continental territory of great extent, the river network is an important natural resource, is for the 

supply of stocks or for animals or for generating electricity. The real sustainable development 

emerges as a new methodology for studies on sustainability, differing from the current system 

which aims to protect the environment through actions and sustainable products. These products are 

generally more expensive which creates greater social inequality. The methodology proposes a kind 

of middle way between environmental protection, economic development and social development 

mainly. The stream basin Ipiranga, in the municipality of Cidade Gaúcha, state of Paraná, is used as 

an example for the application of the methodology in studies of real sustainable development in 

water resources management. 

 

Keywords: Sustainable Development, stream Ipiranga, Water Resources 
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1. INTRODUÇÃO 

É de saber que todos que os recursos naturais são finitos. No desenvolvimento sustentável 

seu conceito apresenta uma nova forma de progresso econômico, que leva em conta o meio 

ambiente. 

Pesquisas e teorias indicam que desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, 

que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais, porém esse tipo de avanço tende 

a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais. Atividades econômicas podem 

crescer contra a base de recursos naturais dos países.  

Esse trabalho se justifica para apontar novos caminhos para o desenvolvimento sustentável 

visando a gestão dos recursos hídricos. O mundo atual caminha para a sustentabilidade do meio 

ambiente, o que não leva a sustentabilidade dos humanos principalmente aqueles mais pobres. O 

trabalho visa mostrar o que é desenvolvimento sustentável e sua aplicabilidade no mundo de hoje, e 

apresentar a proposta do desenvolvimento sustentável real. O desenvolvimento sustentável real 

surge como uma proposta de estudo e de modo de vida dentro de novos parâmetros econômicos 

mundiais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A discussão sobre o conceito de Desenvolvimento Sustentável atravessou por duas décadas, 

com largas margens de incertezas. Essa discussão já trocou de milênio e os benefícios que deveria 

trazer, da sua implantação, continuam tímidos. Na verdade, “satisfazer” as necessidades das 

gerações presentes, sem comprometer as das gerações futuras, sinaliza a perpetuação de uma 

situação de estresse sistêmico, ou seja, desde que as “necessidades” (ou ganância) da espécie 

humana sejam satisfeitas, não se devam levar em conta as necessidades dos inúmeros, complexos, 

intrincados e inter-relacionados subsistemas que asseguram a biodiversidade na Terra. O 

etnocentrismo esteve bem representado nessa abordagem. O atendimento das necessidades humanas 

e o respeito simultâneo à capacidade de suporte e resistência dos ecossistemas parecem ser mais 

adequados quando se pensa em biosfera e não apenas em “homosapiensfera” (DIAS, 2002). 

A economia verde é um termo cada vez mais utilizado nas organizações multilaterais, no 

mundo empresarial e na própria sociedade civil. Envolve três dimensões: 
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A primeira corresponde à transição do uso em larga escala de combustíveis fósseis para 

fontes renováveis de energia. A segunda está no aproveitamento dos produtos e serviços oferecidos 

pela biodiversidade, com base na economia do conhecimento (e não da destruição) da natureza. A 

terceira dimensão não se refere direta e imediatamente ao uso da biodiversidade, trata-se do 

processo pelo qual a oferta de bens e serviços apoia-se em técnicas capazes de reduzir as emissões 

de poluentes, de reaproveitar parte crescente de seus rejeitos e, acima de tudo, de diminuir o 

emprego de materiais e energia dos quais os processos produtivos se organizam. (ABRAMOVAY, 

2012).  

A economia verde sozinha não sustenta o ritmo de desenvolvimento da humanidade, já que, 

as políticas dos governos para enfrentar a pobreza estão voltadas em manter o ritmo de crescimento.  

Ross (2006) explica que no passado, o desenvolvimento era visto como um processo 

meramente econômico; crescer era sinônimo de desenvolver. Atualmente o desenvolvimento deve 

significar crescimento econômico com aprimoramento tecnológico, melhoramento social e 

apropriação dos recursos naturais dentro de uma perspectiva conservacionista e preservacionista dos 

bens da natureza, com a preocupação de diminuir os impactos ambientais e possibilitar uma 

convivência mais harmoniosa entre a sociedade e a natureza. 

 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL REAL 

O Desenvolvimento Sustentável Real surge como uma metodologia para nortear estudos de 

desenvolvimento sustentável em nível civil e acadêmico, sempre partindo da questão fundamental 

para quê? Para quê fazer determinado estudo? Para quê comprar determinado produto? O 

Desenvolvimento Sustentável Real possui quatro linhas, ou leis. Essas leis serão melhor explicadas 

à frente no texto. 

O desenvolvimento sustentável vendido, que prega a proteção ambiental, e somente 

ambiental, proteger o meio ambiente custe o que custar, nem que para isso seja necessário comprar 

um produto mais caro só porque ele “protege o meio ambiente” ou ele é “ambientalmente correto”. 

O desenvolvimento social possui um elemento fundamental que é a energia elétrica. Nas 

cidades de hoje em dia, a energia é o principal fator de sobrevivência dos seres humanos. 

Assim o fluxograma abaixo (Figura 1) mostra como se dá o Desenvolvimento Sustentável 

Real. O fator mais importante e de maior desafio é a Energia. 
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Figura 1: Fluxograma do Desenvolvimento Sustentável Real. 

 

Um povo com conhecimento automaticamente desenvolve Segurança e Saúde. Esses três 

são as bases, na ausência deles todo o resto fica comprometido.  

Os três possuem cores que demonstram a relação com a dependência de energia. Educação 

tem a mais baixa por conta da utilidade para transmissão do conhecimento, energia é apenas uma 

ferramenta muito útil, mas não de extrema necessidade. Segurança possui dependência média, o que 

significa que muito dos atuais equipamentos de segurança deixariam de existir sem energia, como 

firewalls de bancos e governos, automóveis, fabricação em grande escala de armas de fogo e etc., 

porém outros como moradia e vestimentas podem ser feitos sem energia, claro que de maneira 

menos acessível. Saúde possui alta dependência. Sem energia elétrica boa parte da população 

mundial seria dizimada, o restante teria sua longevidade completamente comprometida. 

Equipamentos cirúrgicos e remédios todos são dependentes de eletricidade, além de sistemas de 

refrigeração, fogões elétricos, sistemas de aquecimento e etc. 

O interessante deste fluxograma é o elemento mais barato e o mais difícil de ser 

implementado que está bem abaixo no desenho, são as boas relações entre governos e 
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principalmente as boas relações entre pessoas. O respeito entre pessoas de diferentes sexos, cores, 

culturas, religiões, auxiliado pela educação e a consciência de que a sociedade, apesar de suas 

contradições, vive no mesmo planeta e precisa pensar mais no coletivo ao invés do individual, é de 

fundamental importância. 

3.1 A metodologia de estudo do Desenvolvimento Sustentável Real 

Como dito acima, o Desenvolvimento Sustentável Real possui quatro leis, às quais serão 

explanadas a seguir: 

1º O respeito por Gaia. A teoria de Gaia criada por James Lovelock demonstra a Terra como 

um organismo vivo, logo o respeito e o entendimento dessa “mãe natureza”, é de fundamental 

importância para os seres humanos (LOVELOCK, 2000). Desde modo a preservação das espécies 

de fauna e flora será realizado. Entretanto a lei diz respeito, não à proteção com “unhas e dentes” 

como é feito hoje, afinal isso até leva a proteção ambiental, muitas vezes sem saber o por quê. É 

necessário entender Gaia e respeitar, assim o homem poderá utilizar os recursos naturais de uma 

maneira que o meio ambiente consiga se regenerar. 

2º O desenvolvimento deve ser para a melhora da qualidade de vida e sobrevivência dos 

seres humanos. Em muitos casos essa melhora da qualidade de vida já gera a primeira lei. A 

conservação do Solo, da água, das florestas, é de suma importância para os seres humanos e para a 

Terra. Entretanto essa busca pela qualidade de vida não deve infringir a primeira lei. Outra questão  

é valorizar a maioria, ou seja, projetos que visem a qualidade de vida da maioria da população, claro 

que às vezes será necessário ouvir, entender e ajudar a minoria, para o bem da maioria. A palavra 

sobrevivência foi colocada justamente para não surgir nenhuma ideia absurda de extermínio de 

populações mais pobres ou menos favorecidas. 

3º Economicamente e eticamente viável. Um projeto que contemple as duas leis acima pode 

não ser economicamente viável, em alguns casos pode ser uma questão ética investir em 

determinado projeto pelo bem das outras duas leis, em outros casos a reformulação do projeto pode 

ser mais importante, pois aliar economia e ética é fundamental. 

4º Os governos deverão tomar as decisões que as pessoas não querem tomar. Essa é a lei 

mais importante, já que os governos são eleitos pelo povo para fazer exatamente isso. Questões 

controvérsias deverão ser pensadas e tomadas pelos governantes, sempre respeitando as três outras 

leis. 
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Todos os trabalhos deverão seguir as três primeiras leis, já a última é mais específica para 

ação prática dos governos, claro que nada impede que estudos mostrem as quatro leis. Em estudos 

acadêmicos as três primeiras deverão dar conta de guiar os estudantes, aliados a eles, o fluxograma, 

demonstra todas as áreas que poderão serem pesquisadas, assim acreditamos que toda a comunidade 

acadêmica poderá trabalhar em conjunto com pesquisas visando a proteção ambiental, a erradicação 

da pobreza entre outras. Um exemplo: A legalização do aborto é uma questão de saúde pública. As 

mulheres das regiões mais pobres, sofrem mais do que os homens como foi demonstrado por Sen 

(1990). O destino das mulheres na Europa, América do Norte e Japão é bem diferente do que na 

maior parte da Ásia e norte da África. Nesses lugares, a falta de assistência médica e baixo 

fornecimento de alimentos e serviços sociais, resulta na diminuição da quantidade de mulheres, o 

que seria diferente caso recebessem um tratamento igualitário. Controle de natalidade é algo 

completamente diferente de extermínio. 

A pesquisa se desenvolveria com quatro questões, sendo as três primeiras de resposta 

obrigatória no trabalho. Respeita Gaia? Melhora a qualidade de vida da população? É 

economicamente e eticamente viável? A quarta questão se embasaria em quais as ações do Estado? 

Assim no caso citado acima, a legalização do aborto respeita Gaia? Se a resposta for sim, passa para 

a próxima; se for tanto faz, também segue adiante; se for talvez, deverá analisar as outras questões, 

para que essa chegue a um sim, um tanto faz ou um não; e no último caso se for não, a pesquisa 

nem deve ser começada ou no caso se a pesquisa estiver tentado responder essas questões e chegar a 

um resultado não, o projeto estudado não deverá ser aplicado. Se houver a resposta não em qualquer 

uma das três perguntas os projetos deverão ser reformulados, assim é importante analisar muito bem 

uma pesquisa antes de iniciá-la, já prevendo um possível não como resposta. 

Guillén (2004) explica que é preciso ter em mente que nem todas as coisas que são 

sustentáveis devem ser, necessariamente, agradáveis. Às vezes, chega-se a pensar que o 

desenvolvimento sustentável devesse ser equivalente à reconstrução do paraíso perdido. Na 

verdade, existem muitas coisas que podem ser desagradáveis e que certamente nos interessa 

modificar por causa justamente de sua pouca capacidade de sedução, e não por razões de 

sustentabilidade. Além disso, nem tudo o que se deve mudar é insustentável e nem tudo que é 

sustentável deve ser mantido. Existem práticas que podem se sustentar e, assim entraria no esboço 
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como indefinidamente sustentável ou conservável e, em contrapartida, podem nos interessar mudá-

las. 

 

 

4. A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Os problemas crescentes relacionados com os recursos hídricos dizem respeito à adequação 

entre a demanda e oferta de água. A crescente demanda por alimentos e produtos industrializados, a 

urbanização desordenada, produzindo grandes metrópoles com os problemas ambientais inerentes a 

esta estrutura (saneamento básico, enchentes, etc.) e outras atividades humanas, tais como o 

desmatamento, o assoreamento dos cursos d’água, os despejos industriais e urbanos, às atividades 

de mineração e poluição decorrentes de exploração agrícola, representam fatores que contribuem 

para o agravamento deste quadro, conduzindo para que se utilize técnicas de gestão dos recursos 

hídricos que minimizem estes obstáculos. Para enfrentar estes desafios os modelos de gestão de 

recursos hídricos vem consolidando princípios que consideram a visão sistêmica e integrada dos 

elementos que compõe o meio ambiente; a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e o processo participativo e descentralizado, como a forma mais adequada de tomada 

de decisão na administração da água. (PEIXINHO, 2010). 

 

5.  A BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO IPIRANGA 

A área estudada está localizada no município de Cidade Gaúcha, região Noroeste do estado 

do Paraná, Brasil, com latitude 23º22’49” S. e longitude 52º56’40” W. e uma área de 403,044 km
2
. 

(Santos et. al, 2001). 
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No município de Cidade Gaúcha, a litologia é predominante é o arenito da Formação Caiuá 

do Grupo Bauru (SOARES et. al, 1980. apud BIGARELLA E MAZUCHOWSKI, 1985). 

Figura 2: Localização da Área de estudo. Fonte Prado e Nóbrega (2005). 

 

Santos et. al. (2011), demonstrou que, em 1985 a cobertura vegetal natural da bacia era de 

23,3% e em 2005 de 12,12%, implicando em um decréscimo de 11,18%, sendo esta cobertura 

formada basicamente por matas ciliares e reflorestamentos. No período entre 2005 e 2008 verifica-

se um aumento na cobertura vegetal de 12,12% para 13,71%, sendo tal aumento provavelmente 
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relacionado com a legislação vigente no Estado do Paraná desde 1999 onde o produtor é obrigado a 

isolar 1% ao ano da área para a reserva legal a fim de completar os 20% em 2018 (PARANÁ, 

1999). 

Tabela 1: Resultado para quantificação das classes de cobertura do solo.  

Classes de cobertura 

do Solo 

Imagens 

1985 1990 1995 2000 2005 2008 

% 

Vegetação 23,30 17,01 15,39 12,26 12,12 13,71 

Pastagem 53,61 50,68 61,43 34,92 54,70 40,73 

Agricultura 16,42 24,18 13,15 29,98 20,00 32,85 

Outros 6,65 8,12 10,01 22,82 13,16 12,70 

 
Fonte: (Santos et. al, 2001). 

 

6. O PROJETO 

Um projeto de conservação da bacia hidrográfica do córrego Ipiranga, norteado pelo 

desenvolvimento sustentável real seguira os seguintes passos: Para quê? Planejar a ocupação e o uso 

da terra e a conservação do meio físico.  

As respostas para as três perguntas fundamentais seria o estudo. Assim as respostas seriam 

algo do tipo: Planejar a ocupação da bacia hidrográfica respeita Gaia? Sim, porque o projeto visa a 

conservação e reflorestamento das matas nativas e ciliares, o que poderia formar o corredor de 

biodiversidade. Planejar a ocupação da bacia hidrográfica traria melhora na qualidade de vida da 

população? Sim, esse reflorestamento, por exemplo, traria um conforto térmico, um pouco na 

cidade, mas principalmente no campo. Projetos na cidade visando o controle de águas pluviais para 

não provocar erosões no leito do córrego; gestão dos resíduos sólidos e líquidos urbanos entre 

outros. Planejar a ocupação da bacia hidrográfica seria bom para a maioria da população? Sim, com 

água limpa no córrego, por exemplo, os custos para o abastecimento da cidade seriam menores, 

entre outros exemplos. Planejar a ocupação da bacia hidrográfica seria economicamente e 

eticamente viável? Sim, na questão da economia não seria caro fazer um reflorestamento, um 

manejo melhor do solo, muito já é feito na área, mas a ética seria importante por conta da ganância 
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de fazendeiros, que não querem perder um pouco de terra para reflorestamento, ou manejo, mas é 

um pensamento que deve ser mudado. A última pergunta seria; qual as ações do Estado para o 

planejamento da ocupação da bacia hidrográfica do córrego Ipiranga? Nesse caso leis municipais e 

estaduais visando conservação do meio ambiente e a criação de oportunidades para o 

desenvolvimento social, por exemplo, ensino e saúde de qualidade, geração de emprego, 

conscientização dos moradores da importância do manejo sustentável da bacia hidrográfica entre 

outros. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento sustentável como apresentado pelas grandes corporações se apresenta 

como apenas mais um modelo de ser ganhar lucros altíssimos em um “caos ambiental” em prol da 

proteção do meio ambiente, as pessoas são obrigadas a pagar por produtos tido “sustentáveis”, 

coisas totalmente fora da realidade científica e principalmente financeira, o que mantém o mundo 

em grande desigualdade social entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. 

Em resumo existe o desenvolvimento sustentável vendido pelas grandes corporações que é 

caro aumentando o abismo entre ricos e pobres, intensificando a miséria.  

O desenvolvimento sustentável real prevê a qualidade de vida das populações como 

principal agente, respeitando o meio ambiente e preservando a igualdade entre os seres humanos, 

sem desrespeitos de etnia, cultura, ou quaisquer diferenças. Conservação do meio ambiente, na 

manutenção das matas para proteger as águas, na limpeza de rios já poluídos, proteção do solo, 

carros mais seguros, que poluem e consomem menos, casas mais ecológicas, são sinônimos de boa 

qualidade de vida. Pesquisas científicas devem sempre criar novas tecnologias que respeitem o meio 

ambiente, e principalmente que seja socialmente viável.  

A frase máxima do desenvolvimento sustentável é “qual o mundo que vamos deixar para 

nossos filhos?” no Desenvolvimento Sustentável Real a frase máxima é outra, que até alguns anos 

poderia ser tratada como uma piada e que agora tratamos com muita seriedade. “Quais filhos vamos 

deixar para nosso mundo?”. Não adianta em nada proteger o meio ambiente se as próximas 

gerações forem mais egoístas do que a atual. 

Esse trabalho também mostrou brevemente como seria um projeto a ser desenvolvido em 

uma bacia hidrográfica que abrange parte de área urbana, e principalmente a área rural, no qual 
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demonstrou que a metodologia pode ser sim aplicado a estudos tanto civis quanto acadêmicos. 

Lógico que os projetos necessitariam de outras metodologias para responder as questões 

fundamentais do desenvolvimento sustentável real. 
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RESUMO 

A exploração de recursos naturais no século XX em função do desenvolvimento econômico 

desencadeou uma série de modificações na paisagem. Por consequência, foram registrados 

inúmeros impactos negativos ao meio natural, com destaque para a substituição da cobertura vegetal 

nativa por cultivos agropastoris e para o crescimento desigual das cidades. No Brasil, existe a lei 

4.771/65, que trata da obrigatoriedade da existência de vegetação em determinadas áreas, como nas 

margens de corpos d’água, também conhecidas como Áreas de Preservação Permanente (APP’s).  

Dentre os meios de estudo de APP’s, destaca-se o tratamento de imagens provenientes de satélites 

através de Sistemas de Informação Geográfica. Logo, para este trabalho foram utilizadas imagens 

do software Google Earth, que vem se mostrando uma ferramenta eficaz e democrática no 

fornecimento de informações. Para o tratamento das imagens foi utilizado o software Spring 5.2, 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e para o acabamento estético final dos 

mapas foi utilizado o software Corel Draw. Para complementar a pesquisa, foi realizada uma saída 

de campo, que permitiu a visualização in locu dos problemas ambientais locais. Nesta etapa, foi 

utilizada uma câmera fotográfica destinada ao registro de imagens e um GPS (Global Positionament 

System) para localização de pontos estratégicos anteriormente definidos. Através destas ferramentas 

e procedimentos, o trabalho buscou evidenciar a vegetação nativa existente na sub-bacia do córrego 

Santa Bárbara e analisá-la em função da legislação vigente, destacando os principais impactos que a 

ausência de áreas de preservação permanente adequada traz para a região.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sub-bacia hidrográfica; Vegetação; Impactos Ambientais. 

ABSTRACT 

The natural resources exploitation in twentieth century to raise the economic development started a 

series of changes in the landscape. Consequently, has been observed a lot of negative impacts on 

environment, especially the replacement of native vegetation with agricultural use and uneven 

growth of cities. In Brazil, there is law 4.771/65 which deals with the requirement of the existence 

of vegetation in certain areas such as the edges of water bodies, also known as Areas of Permanent 
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mailto:alexandrehgoncalves@gmail.com
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Preservation (APPs). Among the means of study of APP, we highlight the imaging from satellites 

through Geographic Information Systems . For this work, we`ve been using images from Google 

Earth software. For the image processing was used Spring 5.2 software, developed by the National 

Institute for Space Research and the aesthetic finish final map was used Corel Draw software. To 

complement the research`s results, we conducted a work field, which enabled visualization in locus 

environmental problems. In this step, we used a camera designed to record images and a GPS 

(Global Positionament System) for locating strategic points. Through these tools and procedures, 

these study indicates the existing of native vegetation in the Santa Barbara basin and analyze it 

according to the current legislation, highlighting the major impact that the absence of permanent 

preservation areas suitable brings to the region. 

KEY WORDS: Sub-basin; vegetation; Environmental Impacts. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico do século XX motivou a exploração de diferentes recursos 

naturais, com destaque para o solo e corpos d’água. Consequentemente foram identificados 

diferentes níveis de ocupação e uso das terras, motivados pelo desenfreado crescimento das 

atividades agropastoris, o que afeta diretamente a composição dos biomas brasileiros (DUARTE, 

2004; MARTINELLI et al., 2010). Além de interferir no funcionamento do ecossistema, a remoção 

da cobertura vegetal pode alterar consideravelmente os microclimas que atuam regionalmente 

(SALATI et al., 1979). 

Os estudos de impactos negativos causados pela alteração dos índices de cobertura vegetal 

são de extrema importância, pois visa a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

regional sustentável, colaborando com o planejamento e gestão territorial. Atualmente, com as 

facilidades de acesso às tecnologias e às informações provenientes de sistemas de informação 

geográfica e/ou processamento de imagens orbitais, os estudos de cobertura vegetal podem ser 

realizados com baixo custo e grande eficiência. 

Embora existam diversos trabalhos realizados em grande escala, é relevante que se 

desenvolvam pesquisas locais, que vão alimentar modelos de funcionamento globais e, de fato, 

colaborar para a manutenção, preservação e conservação de espaços naturais. 

Neste sentido, o presente trabalho buscou levantar a problemática das Áreas de 

Preservação Permanente existente em uma sub-bacia urbana do município de Nova Andradina-MS, 

refletindo sobre seus impactos ambientais negativos. De acordo com dados levantados na Secretaria 
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de Desenvolvimento Integrado do município, a referida sub-bacia não possui nomenclatura 

registrada, portanto, vamos utilizar a denominação popular de córrego Santa Bárbara. 

 

2. DEFINIÇÕES DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

São inúmeras as leis que regulamentam a preservação dos ambientes naturais brasileiros. 

Dentre elas, pode-se destacar a própria Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais (Lei 

9.605/98), a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e o Código Florestal que disciplina 

o uso e ocupação do solo das Áreas de Preservação Permanente (APP), definidas como espaços 

territoriais essencialmente protegidos (BRASIL, 2002; CUNHA e GUERRA, 2010). 

A primeira edição do Código Florestal Brasileiro foi publicada em 1934 e declarou que 

toda floresta em território nacional e demais formas de vegetação são bens de interesse comum a 

todos os brasileiros. Embora já possuísse alguns apontamentos sobre a preservação de áreas 

marginais a cursos d’água, esta versão não estipulava distâncias mínimas a serem preservadas 

(FRANCISCO, 2006). 

Em 1965, através do decreto Lei nº 4.771, as distâncias mínimas para a preservação das 

margens dos córregos e rios foram definidas, porém, não houve definição para os critérios de 

distâncias e os parâmetros para proteção de tanques, represas artificiais, nascentes e topos de morros 

também não foram demarcados. 

Em 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da resolução 302 

regularizou esta situação e definiu critérios e parâmetros para as áreas de preservação permanente, 

incluindo as áreas marginais a lagos, lagoas, reservatórios artificiais, topos de morros, montes e 

montanhas. Esta resolução também definiu que toda encosta com declividade 100% ou 45º deve ser 

considerada Área de Preservação Permanente (BRASIL, 2002).  

Atualmente, as áreas marginais de rios e córregos são definidas como Áreas de 

Preservação Permanente. Esta definição se dá pela resolução CONAMA 303, de 20 de março de 

2002, que estipula distâncias mínimas para as faixas de vegetação em função da largura do corpo 

d’água conforme quadro abaixo. 

 

Larguras de faixa de preservação em córregos e rios (CONAMA 303, 20 
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LARGURA DO CURSO D’ÁGUA FAIXA DE APP 

Menos de 10 metros 30 metros 

Entre 10 e 50 metros 50 metros 

Entre 50 e 200 metros 100 metros 

Entre 200 e 600 metros 200 metros 

Fonte: CONAMA, 303. 

 

Existem ainda locais onde águas subterrâneas afloram naturalmente. Estes locais são 

definidos como nascentes ou olhos d’água. Para estas áreas, a resolução CONAMA 303/2002 

estipula um raio mínimo de 50 metros, a fim de proteger a bacia hidrográfica contribuinte. A mesma 

faixa é definida para os lagos naturais. 

É relevante destacar que as áreas de preservação, cobertas ou não por vegetação, são bens 

de interesse nacional e tem função de proteger os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora. Logo, é possível perceber que as áreas 

de preservação permanentes têm função mais abrangente, voltada também a proteger espaços 

relevantes para a conservação da qualidade ambiental, assim proteção do solo e garantia de 

melhorar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2011; FRANCISCO, 2006, p. 4). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A sub-bacia do córrego Santa Bárbara está localizada entre as latitudes 25º40’00” S e 

26º00’00” S e longitudes 75º42’00” W e 75º36’00” W (Figura 1). Conforme a classificação de 

Köppen, a sub-bacia do córrego Santa Bárbara está inserida no clima subtropical úmido (Cwa), 

apresentando temperaturas moderadas durante o ano, em torno de 18º C. O verão é quente e 

chuvoso e inverno representa um pequeno período seco e frio. A umidade varia entre 20% e 40% e 

a precipitação média é de torno de 1500 mm. A região é composta basicamente por rochas 

sedimentares do período cretáceo, representadas pelo grupo Bauru, formações Caiuá; Santo 

Anastácio e Adamantina e parte do complexo geológico da Bacia Sedimentar do Rio Paraná 

(CPRM, 1978; SEPLAN, 1990; CPRM, 2004; IBGE, 2006). 
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A sub-bacia do córrego Santa Bárbara está inserida nas superfícies rampeadas de Nova 

Andradina, com variações de altitude entre 320 m e 410 m e declives médios inferiores à 8º. A 

cobertura pedológica da região é composta basicamente por Latossolos Vermelhos Escuros, 

Podizólicos Vermelhos Escuros e Vermelho-Amarelos, além de Planossolos que margeiam o canal 

dos córregos Santa Bárbara e Baile (SEPLAN, 1990; IBGE, 2009). 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado a Folha SF-22-Y-A do Projeto SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission). Também foi utilizada uma imagem do software Google Earth 

datadas em 5 de janeiro de 2013. O referido software vem se mostrando eficaz no fornecimento de 

imagens com escala refinada, o que permite uma análise adequada da atual situação das áreas de 

preservação permanente da sub-bacia do córrego Santa Bárbara. Para o tratamento da imagem foi 

utilizado software Spring 5.2, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

considerando as seguintes bandas espectrais R1G2B3. Posteriormente foi necessário converter a 

referida composição para uma imagem NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), o que 

permitiu gerar um mapa de vegetação nativa, possibilitando a apresentação dos pontos onde a área 

de preservação permanente está degradada. A fim de melhorar a qualidade gráfica dos mapas 

gerados, foi utilizado o software Corel Draw. 

Após o reconhecimento da área através das imagens do Google Earth foi realizado uma saída de 

campo (28/06/2013) que permitiu a visualização in locu dos impactos ambientais motivados pela 

ausência de áreas de preservação permanente em pontos estratégicos. Nesta etapa foi utilizada uma 

máquina fotográfica para registro dos impactos e um GPS (Global Positionament System) para 

localização de pontos estratégicos. 
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Figura 1: Localização da área de estudo. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A sub-bacia do córrego Santa Bárbara abrange as proximidades do cruzamento da Rua da 

Saudade com a Rua Antonio Duarte e estende-se pela rodovia MS-473, local este que representa 

uma zona de transição entre o espaço urbano e rural do município de Nova Andradina-MS (Figura 

2). A área total da bacia é de 7,93 km
2
 e o canal principal possui uma extensão de 5,21 km. 

O espaço rural apresenta-se ocupado por pastagens, em geral para criação de gado bovino. 

Nas proximidades é possível encontrar outras culturas de menor expressão espacial. Em geral, os 

terrenos urbanos incluídos nos limites da sub-bacia estão ocupados por moradores de classe baixa e 

as ruas estão impermeabilizadas pela existência do asfalto.  
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Figura 2: Sub-bacia está localizada em uma zona de transição urbano/rural. 

 

A sub-bacia do córrego Santa Bárbara encontra-se altamente degradada. Essas condições 

se dão pelas mudanças ocorridas nas últimas três décadas, que contemplou um avanço da malha 

urbana em direção ao canal principal. Hoje é possível identificar construções destinadas a fins de 

moradia a menos de 20 metros da nascente. Houve também o avanço das atividades agropastoris, o 

que resultou na diminuição das áreas de preservação permanente. Hoje, toda a sub-bacia sofre com 

problemas agravados pela ausência de mata ciliar. A figura 3 mostra os pontos onde ainda é 

possível perceber a existência de vegetação nativa.  
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Figura 3: Mapa de vegetação nativa existente na sub-bacia do córrego Santa Bárbara. 

 

Nas margens do córrego Santa Bárbara existe o predomínio da planta cientificamente 

denominada Ricinus communis L. (Foto 1) e popularmente conhecida como Mamona. Segundo 

Silva et al. 2009, esta planta é exótica e pertence à família Euphorbiaceae, mais conhecida como 

"mamoneira", "ricinio", "carrapateira" e "palma-Christi", na Inglaterra e Estados Unidos, pelo nome 

de "castor beans" e "castor seed". Logo, não é uma planta nativa e sua existência no local se dá pela 

ausência de outras espécies. 

 

 
Foto 1: Existência predominante da mamona é um forte indício de degradação. 
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A ocupação desigual da área e a remoção da cobertura vegetal ocasionaram a 

desestabilização pedológica, resultando em enormes voçorocas e no assoreamento do único afluente 

(Foto 2). Como a malha urbana é impermeabilizada pelo asfalto, nos períodos de chuva, o córrego 

recebe uma considerável carga de sedimentos e resíduos provenientes da ação desenfreada as 

enxurradas. Ao invés de existir mecanismos que reduzam a velocidade destas, foi possível 

identificar uma tubulação que despeja no afluente toda a enxurrada canalizada no perímetro urbano 

(Foto 3). 

 

 
Foto 2: Assoreamento do único afluente do córrego Santa Bárbara. 
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Foto 3: Tubulação despeja no córrego, as águas provenientes do escoamento superficial. 

 

Como não existe cobertura vegetal e o córrego Santa Bárbara não apresenta características 

de aproveitamento, tais como para banho e pesca, aparentemente existe por parte dos moradores 

uma idéia de espaço sem importância. Essa reflexão parte do flagrante evidenciado na pesquisa de 

campo, onde foi identificado um morador despejando resíduos provenientes de poda de árvores 

dentro da voçoroca. Mais agravante ainda é o fato de que esta atitude se espalha para outros tipos de 

resíduos, como os de construção e outros resíduos sólidos como sofás, tênis, caixas de papelão e 

sacos plásticos (Foto 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Tubulação despeja no córrego, as águas provenientes do escoamento superficial. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como o nível mais alto do córrego Santa Bárbara não atinge 10 metros, de acordo com a 

resolução CONAMA 303/2002, deveriam existir no entorno do córrego Santa Bárbara, uma área de 

pelo menos 30 metros de área de preservação. Para as nascentes, a área de preservação deveria ter 

um raio de 50 metros.  

Com isso, a sub-bacia do córrego Santa Bárbara apresenta-se altamente degradada. A 

remoção da cobertura vegetal, ou seja, da área de preservação permanente desencadeou um 

processo erosivo que hoje atinge níveis de voçoroca. Silva (2010) apontou algumas alternativas para 

solucionar a problemática dos processos erosivos, tais como barreiras de contenção com pneus e 

solo cimentado, pneus com estacas de madeira, porém, as técnicas utilizadas não foram eficazes. 

Silva (2010) aponta que a força da enxurrada somada ao peso dos sedimentos carregados arrancou 

as sacarias de solo cimento e as estacas com pneus. 

Considera-se que as técnicas citadas por Silva (2010) poderiam ser amplamente diligentes 

caso existisse uma manutenção adequada das águas superficiais, que escoam do perímetro urbano e 

atingem a voçoroca com grande força e velocidade. 

Além disso, recomenda-se a (re) vegetação do entorno do córrego Santa Bárbara, pois a 

ausência da área de preservação permanente deixa o curso d’água desprotegido e sujeito à 

desbarrancamentos e assoreamento. Para este processo é importante que se utilize espécies nativas, 

pois estas, além de servir como contenção natural ao escoamento superficial ainda corroborará para 

a manutenção e funcionamento do ecossistema local, servindo de habitat para diferentes espécies 

animais.       
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RESUMO 

Os problemas ambientais da atualidade vêm ocorrendo devido ao uso e ocupação equivocados da 

terra. Com a expansão das atividades antrópicas que tem causado inúmeros transtornos a sociedade 

esteja ela presente em áreas rurais ou urbanas. A bacia de primeira ordem objeto de nosso estudo 

localiza-se no município de Nova Andradina-MS, fazendo parte da Bacia do Córrego do Baile. Esta 

bacia vem sofrendo constante degradação devido a sua localização e a recepção de águas 

provenientes do escoamento superficial que alcançam o leito do córrego essencialmente em dias de 

chuvas, trazendo para a calha do córrego, sedimentos e diferentes tipos de resíduos devido à 

ausência de formas de contenção, o que tem provocado o assoreamento da bacia do Córrego Santa 

Bárbara. Ao observarmos o Córrego Santa Bárbara, percebemos que o local não atende os requisitos 

para banho e pesca, isto porque o córrego tem sofrido intensa degradação devido o desmatamento 

feito a pelo menos duas décadas pelas intensas atividades agrícola e pecuária. Neste sentido, o 

presente trabalho identificou os processos erosivos na bacia do Córrego Santa Bárbara e analisou os 

possíveis motivos. Para isto utilizamos imagens do software Google Earth e trabalhos de campo 

como principais técnicas de observação do uso da terra, o processo de degradação causou danos 

facilmente notáveis, o que exige ações para minimizar os problemas ambientais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sub-bacia hidrográfica; Vegetação; Impactos Ambientais. 

 

ABSTRACT 

The current environmental problems are occurring because use and land occupation is wrong. The 

expansion of human activities has been caused a numerous disorders in an urban and countrified 

societies and areas. The basin object of our study is located in town called: Nova Andradina in Mato 

Grosso do Sul State, it`s part of Córrego do Baile Basin. This basin has been undergoing constant 

degradation due to its location and receiving water from runoff reaching the stream bed essentially 

days of rain, bringing the pipeline stream, sediments and different types of waste in the absence of 

forms of restraint, which has caused the silting of Santa Barbara basin. To observing the local 

realize that the site does not meet the requirements for swimming and fishing, this is because the 

stream has suffered severe degradation due to deforestation made at least two decades by heavy 

agricultural and livestock activities. In this sense, this study identified the erosion in the Santa 

Barbara basin and analyzed the possible reasons. Using the Google Earth software images and 
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fieldwork main observation techniques of land use, the degradation process caused notable damage 

easily, requiring actions to minimize environmental problems. 

KEYWORDS: Sub-basin; Vegetation; Environmental Impacts 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Este trabalho analisa o Córrego Santa Bárbara no município de Nova Andradina-MS. A 

pesquisa visa abarcar a notável degradação provocada por ações humanas num período de pelo 

menos três décadas. Não obstante, podemos ainda colocar em tela o pensamento de provável 

contaminação do solo e água do córrego pelo necro chorume, pois como é possível compreender, 

existe uma proximidade entre a nascente do córrego e o Cemitério Santa Barbara de Nova 

Andradina-MS, contudo não iremos nos ater a situação do necro chorume, pois para isso 

necessitávamos de um estudo mais aprimorado.  

No texto de Santos (2010, p. 11) notamos que, “o município de Nova Andradina-MS é uma 

continuidade de um período de expansão e colonização da Empresa Moura, que tinha como 

proprietário o Senhor Antonio Joaquim de Moura Andrade, rico criador de gado”, que entre as 

décadas de 1930 e 1960 recebia a alcunha de Rei do Gado. Nota-se por meio de Santos (2010), que 

desde o inicio da década de 1950 foi crescente o processo de ocupação territorial de Nova 

Andradina, sendo que em primeira instancia não houve preocupação em torno do Córrego do 

Cemitério, levando em consideração a degradação do nosso objeto de pesquisa, especialmente se 

elencarmos que não haveria no período motivos de preocupações ambientais.  

Na pesquisa que nos realizamos, veremos os motivos da degradação na bacia do Córrego 

Santa Bárbara como uma desorganização humana, um descuido social que necessita urgentemente 

ser revisto em prol da restauração das margens e do leito do córrego. Para substanciarmos nossa 

pesquisa vale salientar como o processo de ocupação por meio da agricultura foi favorável para 

degradar e assorear o córrego, pois que na década de 1980, as plantações de soja faziam parte da 

situação agrícola da região de Nova Andradina-MS, e segundo informações obtidas junto a 

moradores antigos do município de Nova Andradina, mas não oficiais, a nascente do córrego foi 

ocupada pela cultura mencionada. Cabe de certa maneira ressalvar que a ocupação ambientalmente 

incorreta foi forte condução para a perda da naturalidade do ambiente próximo ao córrego. Assim, 

valendo-nos de que a nascente do córrego está dentro de Área de Preservação Permanente, é 

considerável dizer que a nascente sofre a força destrutiva de águas das chuvas que descem de 
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bairros localizados  na área urbana que deixam descer não apenas as águas pluviais, mas também 

sedimentos e resíduos. Nota-se ainda, que o lixo doméstico e os entulhos das construções são parte 

do retrato degradante que trataremos dentro do texto, pois nas pesquisas de campo foi possível 

constatar a eminente degradação da calha do córrego. 

A rápida urbanização que ocorreu em Nova Andradina, fez com que a cidade e a população 

se aproximassem do entorno do Córrego Santa Bárbara, contudo não apenas por moradias, mas de 

maneira que levam sedimentos e outras formas degradativas e erosivas ao Córrego por meio do 

depósito destes itens em localidades não apropriadas ao ambiente natural.  

Os principais problemas a serem abordados durante o trabalho é o uso equivocado das terras 

as margens do córrego que podem acarretar problemas como, por exemplo, o assoreamento do seu 

leito, levando a redução no fluxo de água, devido à retirada da vegetação original. Notamos então 

que uma bacia hidrográfica está diretamente ligada à outra, dessa forma problemas ocorridos nesta 

bacia, deverá comprometer a bacia subsequente.  

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apontar o processo erosivo que ocorre no Córrego Santa Bárbara, 

analisando o córrego por meio de um breve histórico da formação do município de Nova 

Andradina-MS. Busca-se também compreender e analisar os processos de impactos ambientais, 

comparando pesquisas consolidadas com a que iremos realizar no intuito de entender como 

ocorreram os impactos aparentes no córrego Santa Bárbara buscando possíveis ações, que 

contribuam para o manejo sustentável e a recuperação futura da área degradada. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Justificamos essa pesquisa na pretensão de avaliar a devastação da vegetação original as 

margens do Córrego Santa Bárbara que tem acarretado em problemas como o assoreamento do seu 

leito, bem como a diminuição no fluxo de água e escassez da vida aquática no local. Na percepção 

de que uma bacia hidrográfica está veementemente ligada a outra, notificamos que problemas 

ocorrido na bacia do Córrego Santa Bárbara deverá em consequência afetar a bacia subsequente, 

situação que provavelmente compromete o córrego do Baile que é a bacia subsequente e recebe as 

águas do Córrego Santa Bárbara, por volta de 2.000 metros abaixo do inicio do Leito do Córrego 
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Santa Bárbara. Na realização do trabalho fizemos buscas como funciona uma Bacia Hidrográfica e 

para a realização do trabalho foi utilizada a seguinte definição:  

Christofoletti (1980, p. 6), define Bacia Hidrográfica da seguinte maneira:  

 

As bacias hidrográficas são compostas por um conjunto de canais de escoamento de água. 

A água que a bacia hidrográfica vai receber depende do tamanho da área ocupada pela 

bacia hidrográfica e por processos naturais que envolvem precipitação, evaporação, 

infiltração, escoamento, etc. também compreendida como rede hidrográfica, a mesma é 

uma unidade natural que recebe a influencia da região que drena, é um receptor de todas as 

interferências naturais e antrópicas que ocorrem na área tais como; topografia, vegetação, 

clima, uso e ocupação etc. assim um corpo de água é o reflexo da contribuição das áreas no 

entorno, que é a sua bacia hidrográfica. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa está dividida em três etapas: a) aquisição de documentos preliminares, tais 

como carta topográfica de Nova Andradina, Folha SF.22-Y-A-II e imagem de radar projeto SRTM. 

Também utilizamos pesquisas bibliográficas sobre o assunto para dar embasamento teórico e 

metodológico ao trabalho. b) elaboração de material cartográfico. Nesta etapa foi utilizado o 

software Spring 5.2 e o software Corel Draw. c) Levantamento de dados in locu. Nesta etapa foram 

utilizados GPS e máquina fotográfica digital, objetivando descrever os processos erosivos ocorridos 

na bacia do Córrego Santa Bárbara, e a intenção de delimitar e localizar as áreas em destaque para 

uma compreensão dos impactos negativos. 

 

5. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS E DO CÓRREGO 

O município de Nova Andradina - MS localiza-se no sudeste do Estado de Mato Grosso do 

Sul, na micro-região do Vale do Ivinhema com Latitude Sul 22° 13’ 58” S e Longitude Oeste 53° 

20' 34" W, com altitude variando entre 340 e 415 m. Possui uma população de 45.916 habitantes, 

segundo IBGE/2009, distribuídos em uma área de 4.776,096 Km². 

A expansão de Nova Andradina com a população em franco crescimento tanto quanto seu 

comércio de produção de gado e principalmente de extração de madeira, levou o governador do 

Estado de Mato Grosso, João Ponce de Arruda, a elevá-la a categoria de município, através da Lei 

Estadual 1.189 de 20 de Dezembro de 1958, entretanto a mesma Lei recebeu nova redação no dia 

31 de Julho de 1959. No texto de Santos (2010, p. 24), pode ser entendido que: 
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O Município de Nova Andradina começa na foz do Rio Ivinhema com o Paraná, seguindo 

por este acima a Ilha da Figueira, daí por uma linha reta até a foz do córrego Três Barras, 

prosseguindo por este acima até a sua cabeceira do córrego Pindaíba; por este abaixo até 

sua barra do Rio Inhandui, pelo Inhandui acima até atingir um ponto conveniente a linha 

divisória do Município de Rio brilhante, pela qual prosseguirá até o encontro do Ribeirão 

Papagaio e por este abaixo até sua barra do Rio Ivinhema: deste ponto de partida. (Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso). 

 

A área objeto de nosso estudo encontra-se entre os limites do perímetro urbano e a área rural 

do município de Nova Andradina – MS, entre as coordenadas geográficas latitudes 25º40’00”S e 

26º00’00”S e longitudes 75º42’00”O e 75º36’00”O,  nas mediações da fazenda Baile e do perímetro 

urbano de Nova Andradina – MS (Figura 1), iniciando perpendicular à Rua Antonio Duarte nas 

proximidades do Cemitério Santa Bárbara e paralela a MS 473.  

 

Figura 2: Localização da área de estudo. 

Edição: Rafael Bartimann de Almeida. 

 

A sub-bacia em tela possui uma área de 7,93 km² e é drenada pelo Córrego Santa Bárbara. 

Vale ressaltar que a cidade, a malha urbana se encontra em uma parte mais alta em relação ao 
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Córrego Santa Bárbara, uma média de declividade (Figura 2) máxima que varia entre 393 e 410 m, 

chegando a atingir 320 m no ponto mais baixo. 

 

 

Figura 3: Declive.  

Edição: Rafael Bartimann de Almeida. 

 

O Córrego Santa Bárbara tem sua nascente formada por vários olhos d água que aflora em 

uma área úmida que em seguida dá início ao leito do córrego. A vegetação natural da bacia era 

caracterizada basicamente pelo cerrado que atualmente está cercada por arame liso, uma maneira de 

restaurar a vegetação e não permitir que animais se aproximem e pisoteiem o leito do córrego. No 

entanto, não há plantio de espécies que seriam naturais da localidade.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise do uso ocupação do solo por meio do sensoriamento remoto, com ênfase aos 

diversos meios de ocupação a que estão contidas às bacias hidrográficas, torna-se relevante no 

sentido de que esta analise admite considerar a situação erosiva junto ao Córrego Santa Barbara, 

bem como procurar ações que contribuam nas relações homem com a natureza.  

Desta maneira, a análise do uso do solo na bacia hidrográfica do Córrego Santa Barbara, 

realizada neste trabalho, aceita identificarmos alguns aspectos significativos que demonstram o uso 

desregulado do solo no sentido da Legislação ambiental. Por meio da observação das imagens e do 
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trabalho do campo, pudemos distinguir os principais usos que já aconteceram na bacia, como 

agricultura, pecuária e vegetação de cerrado em regeneração. 

Na nascente do córrego foi observado o princípio da degradação, isso porque são jogados 

entulhos de construções nas proximidades, sendo que há cerca de 15 metros há uma placa indicativa 

de “Cidade Limpa”, contudo os resíduos sólidos são costumeiramente despejados na localidade e 

levados pela água pluvial ao leito do córrego em dias de chuva contrariando a Legislação 

Ambiental, que não permite o despejo de entulhos em locais próximos ao leito de córregos e rios. 

Desta maneira, os resíduos de construções são depositados no leito do córrego, provocando 

danos consideráveis que contribuem para o entupimento do leito e assoreamento. Esse processo tem 

causado os sulcos, que segundo Silva (2010): “não são muito profundos, pois apresentam incisões 

na superfície em forma de filetes ou círculo” (Foto 1). Nas áreas do curso do córrego, a partir de sua 

nascente, na margem direita, identificaram-se os principais usos da terra relacionados 

principalmente à pecuária e em períodos anteriores, nos dois últimos decênios do século XX a terra 

foi utilizada para o plantio de soja, situação que perdurou até a substituição do uso da terra pela 

pecuária, sendo que não houve nenhuma medida aproveitável no sentido de proteção ambiental do 

leito do córrego. Se durante o uso da terra pela agricultura, houve degradação do solo e sedimentos 

eram levados ao leito do córrego, a situação perdurou com a pecuária, ao tratarmos que o gado 

bovino teve livre circulação no leito do córrego, no qual pisoteavam a calha do córrego provocando 

o entupimento da nascente, bem como não permitia o desenvolvimento de novas plantas que 

poderiam vir a recompor a vegetação local.    

Foto 1: Assoreamento da encosta. Foto 2: Processo erosivo (sulco). 
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Foi possível observarmos ainda que os impactos sejam característicos em ambas as margens 

do curso do córrego Santa Barbara, compreendem-se assoreamento, erosão, desmatamento da base 

da encosta, próximos a nascente do córrego (Foto 2).  

Não obstante, os devaneios causados pelas mãos humanas acrescentam ao cruzar a Rodovia 

MS 473, dentro da Fazenda Baile, em que o leito do córrego Santa Barbara é cercado por áreas de 

ravina (Foto 3) com tamanho e profundidade consideráveis e que permanecem em acréscimo pelo 

fato de não ter havido ainda uma maneira de conter a força das águas da chuva e do processo 

erosivo, pois como salienta Silva (2010, p. 18): 

 

O processo erosivo em forma de ravina corresponde ao canal de escoamento pluvial 

concentrado, apresentando feições erosivas com traçado bem definido. A cada ano, o canal 

se aprofunda, devido à erosão das enxurradas, podendo atingir até alguns metros de 

profundidade. 

 

 

 

Foto 3: Claudinei A. dos Santos – Área de Ravina – 28/06/2013 

 

  Lembrando que nos primeiros sete anos do século XXI este espaço foi ocupado com o 

plantio da cana-de-açúcar, ao término do contrato entre fazendeiro e a Agroindústria arrendatário da 

terra, iniciando um processo erosivo, aumentado em cada temporada de chuvas. O assoreamento do 

córrego e a erosão são visíveis, haja vista o Córrego Santa Bárbara, em boa parte de seu curso está 
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sem mata ciliar que funciona como barreira física para o escoamento superficial. Desta maneira, não 

há empecilho para os sedimentos que são carreados pelas águas das chuvas para dentro da bacia. 

Não obstante, podemos também diagnosticar efeitos sucessivos dos fatores que causam erosão e 

contribuem para a formação de voçorocas (Foto 4).  De acordo, Suertigaray (2004, p. 245): 

 

As voçorocas podem ser originadas pelo aprofundamento e alargamento de ravinas, ou 

erosão causada por escoamento superficial, o qual dá origem a dutos (piping). São 

relativamente permanentes nas encostas. Tem paredes laterais íngremes, em geral fundo 

chato, ocorrendo fluxo de água no seu interior durante os períodos chuvosos. Ao 

aprofundarem seus canais, as voçorocas atingem o lençol freático. Constituem um processo 

de erosão acelerada e de instabilidade nas paisagens. 
 

  

Fotos 4: Claudinei A. dos Santos- Área de Voçoroca – 28/06/2013 

 

Identificamos que a barreira criada por cercas de arame liso, ocasionando a preservação das 

margens do córrego poderá contribuir para a reconstrução da vegetação nas margens do Córrego 

Santa Barbara, como vemos localidades que estão protegidas e conseguem demonstrar um 

reavivamento das áreas. Ressaltamos que todo o curso de água passou a ser protegida com cerca de 

arame, contudo, o leito do córrego tem estado apenas a mercê da reconstrução por meio da natureza, 

nada de concreto foi realizado para contribuir em ajuste legislação ambiental. 
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No texto de Silva (2010) é possível encontrar fatores que poderão contribuir para diminuição 

do processo erosivo sobre o Córrego Santa Barbara, contudo vale salientar que a área já está 

cercada, no entanto e conforme Silva (2010) é preciso:  

 

•Fazer um desvio dos fluxos que são direcionados para o interior da voçoroca. 

• Suavizar os taludes, para que se possa implantar algum tipo de vegetação para proteger o 

solo. 

• Para conter as paredes da voçoroca, também é recomendável a utilização de paliçadas, 

feitas de eucalipto ou de bambu. 

• Para evitar o aumento da erosão no interior da voçoroca, é necessário a 

construção de barragens, utilizando vários tipos de materiais, menos lixo urbano, para evitar 

a contaminação ambiental. 

• Outra medida é fazer a revegetação da área, que pode ser com a própria 

Vegetação nativa da localidade. (SILVA, 2010, p. 52 – Último Grifo - EMBRAPA, 2008). 

 

Neste sentido, e apoiados na percepção de Silva (2010), podemos notar que apesar de 

“existirem medidas mitigadoras, é muito raro que uma área em que tenha existido uma voçoroca 

seja recuperada totalmente”. Neste sentido, continuamos a indicar a ação de “prevenir o surgimento 

dos processos erosivos, seja em áreas rurais e mesmo por parte da população, maneiras adequadas 

na pratica da prevenção dos processos erosivos. Sobretudo, é imprescindível que as Leis 

Ambientais sejam respeitadas e quando isso não acontece, primar para que os infratores sejam 

penalizados, visando o manejo sustentável das áreas de preservação e seus arredores. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da analise do Uso da Terra realizada na bacia hidrográfica do Córrego Santa 

Bárbara, foi possível observar a existência de diversos usos do solo relacionados com a atividade 

agrícola e pecuária desenvolvida por décadas nas proximidades do curso do córrego que colocamos 

em tela.  

Na área em análise foi preciso realizar um resgate histórico, conversando com moradores do 

município para que conseguíssemos saber a denominação popular da localidade, já que o córrego 

não possui denominação oficial. Contudo, também foi imprescindível falas de moradores e de 

pessoas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado para nos informarem sobre quais as 

culturas agrícolas e de pecuária aconteceram nas proximidades do curso do Córrego Santa Bárbara.  
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Na área analisada o impacto erosivo foi causado justamente pela derrubada da vegetação 

natural que anteriormente era coberta por vegetação do Cerrado, (capões de mato, matas galerias, 

etc), isso porque o espaço em tela foi ocupado em períodos diferentes pela monocultura da soja e 

período depois pela criação do gado bovino. A interferência antrópicas no local em inspeção tem 

contribuído para a degradação da vegetação, do solo e das águas da bacia do Córrego Santa 

Bárbara. Não obstante, temos a situação da ocupação urbana que direciona águas em direção ao 

leito do Córrego e vale também a nossa ressalva, pois faz parte do processo que contribui para a 

erosão nas margens do Córrego Santa Barbara.   

Neste sentido e no intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente local 

fazemos algumas recomendações, como a valorização de proteção das margens com a 

recomposição da Mata Galeria, utilizando-se espécies vegetais típicas do Cerrado. Não obstante, 

faz-se necessário combater o processo erosivo, também com a utilização de espécies vegetais 

nativas do Cerrado. Sobretudo, realizar trabalhos de esclarecimentos voltados para a Educação 

ambiental com ênfase as questões de desmatamento, preservação das margens e nascentes, resíduos 

sólidos, entre outros aspectos. Outro fator relevante é que o município possa construir um viveiro de 

plantas para a recuperação florestal, podendo contribuir na recuperação florestal não apenas do 

Córrego Santa Barbara, mas também de outras bacias, que conforme tivemos a oportunidade de 

compreender em visitas de campo, estão necessitando de recuperação de suas margens. Assim, para 

que essas medidas sugeridas possam ser implementadas é necessário que os órgãos públicos 

responsáveis fiscalizem e se interessem pela aplicabilidade da Lei. 
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HIDROGRÁFICA DO RIO APODI/MOSSORÓ-RN 
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José Laercio Bezerra de Medeiros, Mestrando do Curso de Ciências Naturais-PPGCN/UERN 

laerciomedeiros82@hotmail.com 

 

RESUMO 

O Zoneamento Ambiental tem como objetivo na Bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, 

identificar as suas área degradadas e preservadas, pensando no manejo sustentável dos seus recursos 

naturais. O planejamento e a ocupação do espaço requerem, cada vez mais, o conhecimento sobre o 

comportamento dos processos naturais no ecossistema para, racionalmente, compatibilizar 

necessidades crescentes com recursos limitados e principalmente pensando nos desafios da 

sustentabilidade. Nesse sentido, o Zoneamento, além da identificação dos locais para a recuperação 

da mata ciliar e dos locais mais adequados à implantação de áreas de preservação, pode gerar um 

banco de dados atualizado, indicando as potencialidades das diferentes áreas, bem como as suas 

fragilidades e o potencial dos seus recursos naturais. Adicionalmente, o uso de técnicas de 

sensoriamento remoto para estudos de vegetação resulta em um produto que depende da cobertura 

vegetal investigada. Um dossel é constituído por muitos elementos da própria vegetação, como 

folhas, galhos, flores e frutos. Assim, um fluxo de radiação incidente sobre qualquer um desses 

elementos está sujeito aos processos de espalhamento, refletância e absorção, sendo o destino do 

fluxo dependente das características do mesmo (comprimento de onda, ângulo de incidência e 

polarização) e das características físicas, químicas, morfológicas e estruturais dos elementos, sendo 

a folha o principal. As técnicas de sensoriamento remoto o Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) foi a ferramenta utilizada para a elaboração de mapas temáticos. Portanto, 

será a técnica utilizada para o levantamento da vegetação ciliar do rio Apodi-Mossoró.  

 

Palavras Chaves: Bacia hidrográfica; Zoneamento; NDVI; SIG. 

 

1. CONHECENDO A ÁREA DE ESTUDO E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

Conforme descrito inicialmente foi realizada uma visita de reconhecimento e demarcação 

dos pontos de amostragem do rio, em toda a sua extensão, cujas coordenadas geográficas foram 

devidamente registradas com um receptor GPS de navegação. As coordenadas foram coletadas no 

DATUM WGS 84 e, posteriormente, convertidas para UTM SAD 69, para possibilitar a sua 
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utilização na elaboração do banco de dados. Os pontos coletados foram assim convertidos em banco 

de dados no formato “dbf”, para utilização na elaboração das cartas temáticas, bem como nos mapas 

ilustrativos. 

As coordenadas geográficas dos pontos de coleta de amostras ambientais registradas. Foram 

sobrepostos às áreas dos municípios de cada messoregião, previamente definidas em um sistema de 

informações geográficas, com base nas áreas de influência. As imagens digitais das cenas 

correspondentes à área da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró foram obtidas através do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. Para a realização do registro utilizou-se o 

programa SPRING, com seguinte procedimento: 1 - Escolha dos pontos de controle; 2 - Definição 

da equação de mapeamento; 3 - Definição do processo de interpolação; 4 - Execução do Registro 

(Georeferenciamento).  

Neste trabalho, optou-se pelo registro por via do teclado. Nesse procedimento não é 

necessário ter um projeto ativo no SPRING, mas deve-se informar a projeção dos pontos, os quais 

são informados em coordenadas geográficas, sendo coletados diretamente sobre imagens já 

georeferenciadas. Conforme os pontos eram sendo selecionados, os cálculos de erro (em unidades 

de resolução “pixel”) eram automaticamente apresentados na frente de seus nomes. Os cálculos 

também eram feitos para os pontos não selecionados (Pontos de Teste), pois quanto mais pontos, 

desde que bem distribuídos e precisos, melhor o registro. Foi observado o valor apresentado como 

Erro dos Pontos de Controle, pois o mesmo é usado para controle da precisão desejada. Por 

exemplo, numa área urbana pode-se considerar um erro de 0.5 "pixel", para uma resolução de 30 

metros. Em áreas de florestas, pode-se aceitar um erro de 3 "pixels", para a mesma resolução, pela 

dificuldade de se conseguirem pontos de controle.  

  

2. VISÃO GERAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI/MOSSORÓ 

  A figura 1, além dos pontos demarcados para as coletas de amostras ambientais, mostra, 

também, uma visão geral da bacia hidrográfica, dividida em seis Messoregiões, com base nas áreas 

de influência, sendo elas a de São Miguel, Umarizal, Pau dos Ferros, Médio Oeste, Chapada do 

Apodi e parcialmente a messoregião do Assu. De acordo com a demarcação dos pontos, durante o 

levantamento foram visitadas quatro messoregiões, ou seja, aquelas que representam o eixo 

principal do rio Apodi/Mossoró. Apenas como exemplo citaremos a Messoregião de São Miguel 
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engloba 9 municípios, inclusive o município de Luiz Gomes, região de nascentes do rio e onde 

foram demarcados 2 pontos de coleta (figura 02). 

Figura 01 – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI/MOSSORÓ 

 

Figura 02 - Messoregião de São Miguel, juntamente com os municípios que integram a área e 

os pontos visitados durante o levantamento preliminar. 

 

 

     Na figura 03 são mostradas as imagens captadas na serra de Luiz Gomes, verifica-se uma 

vegetação medianamente preservada de porte arbustivo-arbóreo. Porém, já com a existência de 
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áreas desmatadas para as atividades agrícolas e de pecuária, construção e outras atividades, no topo 

e encosta das serras. 

   

Figura 03  – Paisagem na região de nascentes do rio Apodi-Mosoró. 

 

MESSOREGIÃO DE PAU DOS FERROS: Conforme mostra a figura 04, é constituída de 17 

municípios. Nessa região, o rio começa a atravessar áreas urbanas mais populosas e, portanto, além 

do lançamento de esgotos domestico e industrial não tratados no rio, verifica-se um impacto 

crescente dos desmatamentos das matas ciliares e a invasão das áreas antes ocupadas com a mata 

ciliar. 

 

 

Figura 04 – Messoregião de Pau dos Ferros, juntamente com os municípios que integram a 

área e os pontos visitados durante o levantamento preliminar. 
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A figura 05 mostra as fotografias captadas no principal centro urbano dessa messoregião, a área 

urbana de Pau dos Ferros. 

   

 

A MESSOREGIÃO DA CHAPADA DO APODI: Essa messoregião, apresentada na figura 06, é 

composta por 4 municípios e é onde se encontra o principal barramento do rio Apodi-Mossoró, a 

barragem de Santa Cruz. O impacto mais acentuado, verificado nessas áreas, foi o desmatamento da 

mata ciliar nos centros urbanos e próximos à barragem. Verifica-se, também, a existência de 

tributários importantes, como a lagoa do Apodi.  

Figura 06 – Pontos da Messoregião da Chapada do Apodi juntamente com os pontos visitados. 
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MESSOREGIÃO DE MOSSORÓ: A messoregião de Mossoró figura 07, composta por seis 

municípios compreende o maior município da bacia, a cidade de Mossoró, assim como os maiores 

centros de produção de sal marinho e de campos petrolíferos em terra do Brasil. Estas 

características, por si só, são decisivas para definição da Messoregião de Mossoró como uma das 

mais importantes do Nordeste brasileiro, além de ser a região da bacia que apresenta a maior 

população.  

 

Figura 07– Pontos visitados na Messoregião de Mossoró. 

 

Por outro lado, é a região com maior potencial para emissão de efluentes, quando comparada 

às demais, e é nessa região onde está concentrada a flora mais sensível à quantidade de poluentes 

descartados nas águas do rio, a região de manguezais, que já apresenta sinais evidentes de agressão, 

além de grande desmatamento, comprometendo o equilíbrio estuarino. Na messoregião de Mossoró 

encontra-se o maior número de pontos de coleta de amostras ambientais, conforme mostrado. 

Desses, 10 encontram-se na área urbana do município Mossoró, onde se verifica a maior quantidade 
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de esgoto lançado no leito do rio, juntamente com a ocupação indiscriminada das margens e do uso 

inadequado da área de proteção das marginais do curso principal do rio.  Além disso, verifica-se 

uma forte presença de plantas exóticas como as algarobeiras, levando à redução da biodiversidade 

nas áreas verdes em torno do rio, assim como a redução do equilíbrio ecológico da região. Desta 

forma, cabe um maior controle, por parte das iniciativas futuras, no que se refere à preservação das 

margens e da mata ciliar remanescente, inclusive sugerindo procedimentos adequados para 

recuperar as áreas degradas e ocupadas por espécimes vegetais exóticas. A figura 08 ilustra as 

condições ambientais na zona urbana de Mossoró.  

 

   

Figura 08 – Fotografias do rio Apodi-Mossoró, na zona urbana do município de Mossoró, 

mostrando as condições ambientais na época do levantamento.   

 

As imagens contem cenas de mau uso das margens, como o acúmulo de resíduos sólidos 

(lixo), excesso de plantas aquáticas nas águas do rio e presença de plantas exóticas nas margens. 

Além das imagens mostradas anteriormente, a figura 09 mostra uma visão geral da etapa de 

reconhecimento da área de trabalho, in loco e através de imagens aéreas, enfocando as atividades 

impactantes ao longo do rio Apodi/Mossoró, fotografias aéreas, imagens de satélite, 

complementaram as “verdades” de campo. 
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Figura 09 - Fotografias correspondentes ao trabalho de campo no diagnostico ambiental, 

Zoneamento ambiental e reconhecimento das atividades impactantes ao longo do rio 

Apodi/Mossoró – RN, desde as nascentes, meio curso e a foz do rio. 

 

 Os procedimentos adotados para a execução dos registros são exibidos nas próprias telas, 

mostra uma visão geral do software usado no registro. No primeiro momento, foi carregada a caixa 

de diálogo de registro de imagens, onde se fez as opções dos passos citados anteriormente.   

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 270 

 

Figura 10 - Tela do registro de imagens (procedimento dentro do SPRING 4.3.3). 

 

Foram mostrados os erros, controles e caixas de diálogo com a denominação dos pontos e as 

opções disponíveis de cada item. Na tela do SPRING, solicita os pontos de controle escolhidos e as 

coordenadas, verificando-se ainda as coordenadas digitadas no sistema geográfico com o “datum” 

escolhido previamente (SAD 69). Após este procedimento, pode-se importar as imagens com um 

alto grau de precisão, sendo que os cálculos do NDVI ou elaboração de mapas temáticos foram 

feitos com um excelente nível de acerto dos fragmentos de mata ciliar remanescentes nas margens 

do Rio e dos demais afluentes da bacia. No registro deste trabalho, os erros foram, em muitos casos, 

inferiores a 1 “pixel”, que são inferiores aos recomendados pelo manual do programa usado nas 

imagens. 

No município de Governador Dix - Sept Rosado na mesorregião do Apodi, foram reunidos 

para divulgação do Projeto aos representantes de Associações, como o Projeto Dom Helder Câmara, 

Projeto Juventude Rural, COOPERVIDA, Centro Terra Viva, Centro Pedra de Abelha, dentre 

outras ONGs. Foram feitos contatos importantes com pessoas que trabalham diretamente com as 

comunidades ribeirinhas. Outras viagens foram realizadas reunindo nos municípios de Luiz Gomes, 

Pau dos Ferros, Apodi, Felipe Guerra, Mossoró e Areia Branca.   
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Figura 11 - Fotos tiradas durante as visitas aos assentamentos rurais de Apodi, RN. 

  

3. OS FINALMENTES 

Os resultados levantados ao longo do projeto possibilitou o fornecimento de dados e mapas 

temáticos para as equipes de monitoramento ambiental e educação ambiental. Aproveitamos e 

foram encomendadas sementes em todas essas cidades, foi verificado que já estava havendo coleta 

de sementes por algumas comunidades, as quais foram fornecidas para a produção de mudas. A 

coleta de sementes foi baseada no levantamento florístico das margens dos rios e córregos que 

compõem a bacia hidrográfica e até o final do período chuvoso, estaríamos com a quantidade de 

sementes necessária. A base de informações do Zoneamento Ambiental do projeto foram 

importantes para o desenvolvimento dos objetivos do projeto, assim com os resultados finais foram 

feitas audiências públicas e apresentadas nos municípios polos o retorno de todos esse material 

elaborado, e aproveitamos para entrega em todos os 52 municípios da bacia um relatório final com 

resultado dessas análises para que com base nesse diagnostico os gestores municipais possam 

direcionar projetos ambientais correspondentes a cada cidade. Por isso o nosso agradecimento para 

finalizar a todos os atores sociais que compartiram todos os momentos do referido projeto para sua 

conclusão, e assim este trabalho se tornar a base para desencadear a organização do comitê gestor 

da bacia hidrográfica do rio apodi-Mossoró, RN. 
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ENCHENTES, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM 

ÁREAS URBANAS: o caso de Jales-SP 

José Carlos UGEDA JÚNIOR 

Prof. Dr. do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso. ugeda@ufmt.br 

 

RESUMO 

Segundo Mota (1999, p. 17), “o aumento da população e a ampliação das cidades deveriam ser 

sempre acompanhadas do crescimento de toda a infraestrutura urbana, de modo a proporcionar aos 

habitantes uma mínima condição de vida”. Ainda, segundo o mesmo autor, “a ordenação deste 

crescimento faz-se necessária, de modo que, as influências que o mesmo possa ter sobre o meio 

ambiente não se tornem prejudiciais aos habitantes”. Entretanto, a realidade do processo de 

urbanização é bem diferente do ideal. Na maioria dos casos, esse processo ocorre a partir de um 

planejamento inadequado, gerando assim um crescimento desordenado, acompanhado da falta da 

infraestrutura capaz de garantir a mínima qualidade ambiental. Destaca-se que a concepção 

positivista da ciência considera que a natureza existe separadamente da sociedade, externa às 

atividades humanas o que gera visões parciais, tanto da natureza quanto da sociedade. Algumas 

áreas do conhecimento científico ainda praticam essa concepção dualística da natureza, fato que 

pode ser observado quando a sociedade desconsidera as características ambientais na sua 

intervenção sobre o espaço. Dessa maneira o presente artigo tem como objetivo apresentar uma 

discussão acerca dos problemas relacionados às enchentes no município de Jales-SP, demonstrando 

como esses problemas estão ligados a processos de planejamento inadequados que não 

consideraram as características do meio geográfico e que foram desenvolvidos ao longo do tempo 

dando origem a queda na qualidade ambiental urbana. 

 

  

ABSTRACT 

According to Mota (1999, p. 17)," the increase in population and the expansion of cities should 

always be accompanied by the growth of the entire urban infrastructure, in order to provide 

residents a minimum condition of life. "Still, according to the same author, "the ordering of this 

growth is necessary, so that the influence that it may have on the environment does not become 

harmful to the inhabitants." However, the reality of the urbanization process is quite different from 

what would be ideal. In most cases, this process occurs from inadequate planning, thus generating a 

disordered growth, accompanied by the lack of infrastructure to ensure minimum environmental 

quality. We highlight that the positivist conception of science believes that nature exists separately 

from society, external to human activities which creates biased views, both of nature and of society. 

Certain areas of scientific knowledge still practice this dualistic conception of nature, which can be 

observed when society disregards environmental characteristics when intervening in space. Thus, 

this paper aims to present a discussion of the problems related to floods in the city of Jales-SP, 

demonstrating how these problems relate to inadequate planning processes that do not consider the 

characteristics of the geographical environment and that have been developed over time giving rise 

to the decrease in urban environmental quality.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 275 

 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

Segundo Mota (1999, p. 17), “o aumento da população e a ampliação das cidades deveriam 

ser sempre acompanhadas do crescimento de toda a infraestrutura urbana, de modo a proporcionar 

aos habitantes uma mínima condição de vida”. Ainda, segundo o mesmo autor, “a ordenação deste 

crescimento faz-se necessária, de modo que, as influências que o mesmo possa ter sobre o meio 

ambiente não se tornem prejudiciais aos habitantes”. Entretanto, a realidade do processo de 

urbanização é bem diferente do ideal. Na maioria dos casos, esse processo ocorre a partir de um 

planejamento inadequado, gerando assim um crescimento desordenado, acompanhado da falta da 

infraestrutura capaz de garantir a mínima qualidade ambiental. 

Ainda segundo Mota (1999 p.99), no passado, realizou-se o planejamento urbano 

considerando-se, principalmente, os aspectos sociais, culturais e econômicos, admitindo que o 

ambiente físico deveria adequar-se às atividades do homem. 

Fica claro que, o processo de urbanização gera impactos tanto ambientais como sociais, 

entretanto, esses impactos podem ser evitados ou ao menos minimizados mediante um processo 

eficaz de planejamento urbano. 

De acordo com Branco e Rocha
1
 apud Mota (1999, p. 22), caminha-se para a utilização do 

planejamento urbano de forma integrada, em termos ecológicos, físico-territoriais, econômicos, 

sociais, administrativos, abrangendo as partes, os elementos e o todo de um sistema ou ecossistema. 

Essa concepção de planejamento está associada à idéia de desenvolvimento sustentável. 

Para Mota:  

O planejamento deve se realizar com base na concepção de desenvolvimento 

sustentável, assim entendido, aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades. (MOTA, 1999, p. 22) 
 

De acordo com o planejamento urbano integrado, é necessário agir visando à preservação 

ambiental, pois é mais correto evitar ou ao menos minimizar os males gerados pela urbanização, ao 

invés de corrigi-los posteriormente. Com isso, entende-se a necessidade de considerar as questões 

ambientais na tomada de decisões relativas ao planejamento urbano. 

                                                           
1
 BRANCO, S. M; ROCHA, A. A. Elementos da ciência do ambiente. 2. ed. São Paulo, CETESB/ASCETESB, 1987. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

  

 

 

Eixo temático: Planejamento e zoneamento de bacias hidrográficas                                                              P á g i n a  | 276 

Sendo assim faz-se necessário compreender como se da à relação sociedade/natureza, e 

quais suas consequências para o desenvolvimento e qualidade ambiental urbana. A concepção 

positivista da ciência, considera que a natureza existe separadamente da sociedade, externa às 

atividades humanas. Segundo Casseti, a concepção positivista da natureza é dada dualisticamente, 

contraditoriamente, por um dos três principais caminhos: 

 

No primeiro, a “natureza” é estudada exclusivamente pela ciência natural, enquanto 

a ciência social preocupa-se exclusivamente com a sociedade, a qual não tem nada 

a ver com a natureza. No segundo, a “natureza” da ciência natural é supostamente 

independente das atividades humanas, enquanto a “natureza” da ciência social é 

vista como criada socialmente. Portanto, permanece uma contradição da natureza 

real, que incorpora a separação entre o humano e o não humano. E a terceira 

contradição dispersa a natureza humana dentro da natureza externa [...]. Na prática, 

observa-se que a natureza humana demonstra o seu domínio sobre as “leis da 

natureza” no processo de apropriação. (CASSETI, 1991, p.11, grifos do autor) 
 

Essa concepção foi questionada por diversos autores vinculados ao materialismo histórico. 

Segundo Marx, é através da transformação da primeira natureza em segunda natureza que o homem 

produz, através do trabalho, os recursos indispensáveis à sua existência, momento em que se 

naturaliza – naturalização da sociedade – apropriando-se dos recursos da natureza, ao mesmo tempo 

em que a socializa – alteração da primeira natureza. Portanto, não existe separação entre o natural e 

o humano, e como um desdobramento desse entendimento, é possível compreender que as ações 

humanas sobre a natureza repercutirão na sociedade que as realizam. 

A concepção positivista, compreende a natureza e a sociedade separadamente, o que gera 

visões parciais, tanto da natureza quanto da sociedade. Teoricamente, essa compreensão vem sendo 

questionada por outras perspectivas como o materialismo histórico, a fenomenologia, a perspectiva 

sistêmica, etc. Entretanto, algumas áreas do conhecimento científico ainda praticam essa concepção 

dualística da natureza, fato que pode ser observado, quando a sociedade desconsidera as 

características ambientais na sua intervenção sobre o espaço. Parte-se da hipótese que a sociedade 

produz e se reproduz no espaço, o que é ponto pacífico. Porém, ao fazê-lo, ela desconsidera as 

características ambientais, negando assim a natureza, o que gera inúmeros impactos. A concepção 

vigente é a terceira colocada por Casseti (1991, p.11), “a natureza humana demonstra seu domínio 

sobre as leis da natureza no processo de apropriação”. 
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Segundo Casseti (1991, p.20), “a forma de apropriação e transformação da natureza 

responde pela existência dos problemas ambientais [...]”. Isso ocorre porque a forma com que a 

sociedade se apropria da natureza desconsidera a capacidade natural de suporte, que segundo 

Cavalheiro apud Nucci (1998, p.211), pode ser entendida como a retirada do máximo que a 

“natureza pode oferecer no tocante a auto-regulação para então estudar quais devem ser as 

tecnologias mais compatíveis a serem utilizadas”. Pensar o planejamento através do pressuposto 

acima requer, obrigatoriamente, considerar as características do meio geográfico em qualquer 

intervenção.  

Destaca-se por fim que o planejamento integrado deve se dar em diversas escalas 

geográficas, sendo que para as análises relativas à geomorfologia e à climatologia a divisão 

territorial das bacias hidrográficas representa importante compartimentação, capaz de permitir 

avanços no entendimento de processos como as enchentes.  

Dessa forma compreende-se a realidade através da perspectiva geossistemica, sendo a bacia 

hidrográfica o primeiro delimitador do elemento central desse artigo, as enchentes, ela está 

diretamente relacionada ao clima, à geomorfologia e ao uso e ocupação do solo. Sendo assim as 

relações existentes entre esses sistemas devem ser consideradas nos processos de planejamento 

urbano, ambientalmente adequados, que visem minimizar ou evitar que enchentes ocorram em áreas 

urbanas. 

 

2.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para a elaboração desse artigo adotou-se os seguintes procedimentos. A carta de ocorrência 

de enchentes foi gerada a partir de pesquisas realizadas na Prefeitura Municipal, além de pesquisa 

em jornais locais, com a finalidade de identificar os pontos onde, historicamente, ocorreram 

problemas relativos às enchentes. As informações coletadas na Prefeitura Municipal e nos jornais 

foram espacializadas, buscando identificar a extensão das áreas com problemas de enchentes. 

Foi feito um levantamento fotográfico das ultimas enchentes, que por sinal apresentaram 

problemas muito intensos. 

Para se compreender um pouco mais essa situação foram elaborada as cartas de hipsometria 

e declividade, com a hidrografia, com a finalidade de se compreender mais claramente o relevo, sua 

orientação e associa-lo ao escoamento superficial bem como aos casos de enchentes identificados. 
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Esse material serviu de base para se pensar a relação existente entre os problemas 

identificados e o planejamento e gestão territorial, seus aspectos teóricos e metodológicos, 

destacando as possibilidades de análise que a perspectiva geossistemica proporciona, pois 

compreende as dinâmicas inter-relações existentes entre clima, relevo, vegetação, uso e ocupação 

do solo, enfim, permite aprofundar a compreensão da relação sociedade natureza bem como da 

própria realidade. 

 

3. RESULTADOS  

É comum observar, nos processos de urbanização, a concepção positivista da natureza, em 

que as necessidades do homem se sobrepõem às condições naturais. Esta concepção gera inúmeros 

problemas ambientais, com reflexos na qualidade de vida especialmente da população de baixa 

renda, pois esta é forçada a ocupar áreas de risco, que, normalmente apresentam problemas 

ambientais.  

Segundo Schmid
1
, 1974 apud Gonçalves 2003: 

 

A complexidade das interações entre as atividades humanas e o ambiente cresce, 

portanto, na medida em que atualmente o processo de urbanização avança cada vez 

mais no mundo de hoje. As transformações ocorridas na natureza e a atuação dos 

mecanismos que lhes são peculiares são capazes de em circuitos contínuos de 

feedback positivos e negativos, gerar novas situações e processos cada vez mais 

complexos forçando a novas adaptações e ajustamentos da sociedade, e com elas, 

posteriormente, repercussões ambientais. (SCHMID apud GONÇALVES, 2003, p. 

70) 

 

Os problemas relacionados às enchentes identificados na cidade de Jales, embora não 

atinjam grandes áreas geográficas, são demasiadamente sérios nos locais onde acontecem. Como 

pode ser observado na Figura 1, existem oito pontos onde, historicamente, ocorrem enchentes. 

Na realização desse diagnóstico, consideraram-se os pontos onde, historicamente, existiram 

problemas relativos às enchentes; entretanto, esse fato se agravou na cidade de Jales, a partir do ano 

2000. Em parte, esse agravamento se deve à episódios mais concentrados de precipitação, que vêm 

ocorrendo com mais frequência nos últimos anos. Segundo a Embrapa
2
, a precipitação média entre 

                                                           
1
 SHMID, J. A. The environmental impact of urbanization. In MANNER, I. R. AND MARVIM, W. (Orgs). 

Perspectives on environment. Washington: Mikesell Editors, Association of American Geographer, nº 13, 1974. 
2
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária disponível em: 

<http://www.cnpuv.embrapa.br/meteorologia/jales-mensais.html> 
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1995 e 2007 na cidade de Jales para o mês de janeiro é de 294,5 milímetros, contudo, de acordo 

com a METSUL
1
, apenas nos primeiros 15 dias desse mesmo mês do ano de 2007, o total 

acumulado chegou a 460 mm. Esse problema, também ocorre devido ao fato da infraestrutura 

urbana, não ser apta para suportar eventos extremos de precipitação. 

A Figura 1 apresenta as 8 áreas onde existem problemas de enchentes, dentre as quais se 

encontra, a mais recente e problemática, que está localizada no Jardim Santo Expedito (bairro nº 

67). 

 
Figura 1: Carta de Ocorrência de Enchentes. 

Fonte: Ugeda Júnior, 2012. 

 

Nessa área ocorreram problemas devido ao rompimento da galeria existente no bairro. Esse 

rompimento ocorreu nos últimos dias do mês de dezembro de 2006, sendo que, 22 residências 

                                                           
1
 METSUL METEOROLOGIA Disponiovel em: <http://www.metsul.com/secoes/visualiza.php?cod 

subsecao=29&cod_texto=503> 
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foram afetadas e seus moradores tiveram que ser transferidos para casas alugadas pela Prefeitura. 

Como pode ser observado nas Fotos 1 e 2, o rompimento dessa galeria provocou um amplo 

processo erosivo que derrubou parte das casas e condenou outras à demolição, totalizando 22 

imóveis afetados. 

  
Foto 1: Rompimento da galeria do jardim Santo     Foto 2: Casas derrubadas no jardim Santo  

 Expedito.      Expedito 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales, 2006.  Fonte: Prefeitura Municipal de Jales, 2006. 

 

As fotos apresentam a magnitude do problema identificado nessa área. Ele surge, 

principalmente, pelo fato deste local drenar uma área onde já ocorrem problemas de enchentes. É a 

área localizada na Avenida João Amadeu, entre os Bairros número 58 e 59. Nela frequentemente, 

ocorre o alagamento da Avenida, porque ela drena uma grande área desprovida de vegetação, a 

qual, por sua vez, deságua na galeria do Jardim Santo Expedito. 

A segunda área onde ocorrem os maiores problemas se localiza no Jardim São Judas Tadeu 

(nº 44). Nesse local, na primeira quinzena do mês de Janeiro de 2007, 5 famílias foram desalojadas 

de suas casas. As fotos 3 e 4 apresentam o problema enfrentado nesse bairro. 
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Foto 3: Casa alagada no jardim São Judas Tadeu.  Foto 4: Enxurrada invadindo os terrenos no  

 jardim São Judas Tadeu. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales, 2006            Fonte: Prefeitura Municipal de Jales, 2006 

No referido bairro, o problema surge, principalmente, devido à forma do relevo, já que ele 

está em um local de acentuado declive, e suas galerias são insuficientes para drenar a água das 

chuvas, especialmente em episódios de alta precipitação. A Foto 4 apresenta a força da enxurrada 

que invade os terrenos nessa área. 

A área localizada no Jardim São Gabriel e no Jardim Paulista apresenta problemas de 

inundação, especialmente na Rua Goiás; na parte mais alta dessa rua não existe asfalto, e sem uma 

galeria apropriada, a água das chuvas provoca erosão nessa parte e transporta o material erodido 

para a parte mais baixa da rua, invadindo casas e provocando grandes estragos.  

Para conter esse problema, a Prefeitura efetuou obras para ampliar a galeria existente, como 

pode ser observado na Foto 5. Entretanto, ressalta-se que a melhoria da infraestrutura e a ampliação 

das galerias são obras necessárias, mas que apenas elas não resolverão os problemas. Associada a 

esse trabalho de melhoria da infraestrutura, deve existir a preocupação com a vegetação urbana, 

inclusive com a criação de equipamentos urbanos que garantam grandes áreas permeáveis capazes 

de atuar como reguladores do escoamento superficial. 
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Foto 5: Obras de Melhoria da Infraestrutura na    Foto 6: Muro derrubado pela enxurrada. 

Rua Goiás.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales, 2006.           Fonte: Prefeitura Municipal de Jales, 2006. 

 

A área identificada no Jardim do Bosque (nº 30) é uma área de fundo de vale, que drena 

bairros onde não existe vegetação. Esse fundo de vale não é canalizado, ali existem grandes 

problemas de erosão, que culminaram no desmoronamento de parte da rua paralela ao córrego. 

A maior área em extensão com problemas de enchentes, se inicia no centro (nº 1), na rua 16, 

e se estende por toda a Avenida Maria Jalles, bairros número (4, 5, 6, 7 e 9), e alcança o residencial 

Maria Silveira (nº 9) e o Jardim Morumbi (nº 11). Nesses locais ocorrem inundações de residências, 

porém sem afetá-las demasiadamente. Alguns carros já foram arrastados pelas ruas e o asfalto de 

algumas áreas do Jardim Maria Silveira foi arrancado. 

Outra área onde foram identificados problemas foi na Avenida da Integração, nos bairros 

números 47 e 48. Nesse local, algumas casas foram condenadas, como pode ser observado na Foto 

6, onde o muro de arrimo foi derrubado. 

A principal atitude do poder público em relação a essas dificuldades é a de realizar obras de 

melhoria na infraestrutura, o que promove em curto e médio prazo, bons resultados. Porém, em 

longo prazo, esses problemas voltam a aparecer, principalmente, porque sua causa não é sanada 

apenas com essa melhoria. Sua causa está relacionada com o alto grau de impermeabilização do 

solo, que, por sua vez, propicia o aumento do escoamento superficial. A solução só se dará 

efetivamente ao se garantir espaços permeáveis dentro do sítio urbano, o que deve ser efetuado de 

duas maneiras. Primeiramente, o poder público deve fiscalizar as construções e garantir que os 
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gabaritos de construção sejam respeitados, especialmente, a metragem de área permeável que é 

obrigatória para cada lote. Associado a isso, o poder público deve garantir a existência de fato, e a 

qualidade de áreas destinadas ao sistema de espaços livres de edificação e, principalmente, que 

nessas áreas a vegetação seja o principal componente da paisagem, com altas porcentagens de solo 

permeável, e que tenham a finalidade de regular o escoamento superficial. 

Deve-se destacar também, que as obras de infraestrutura como a canalização devem ser 

adequadamente dimensionadas, tanto em relação à capacidade volumétrica das galerias, quanto em 

relação à quantidade e localização dos bueiros e dos tanques reguladores de vazão. 

Diante do problema apresentado, faz-se necessário o conhecimento das características da 

área em questão como a normal climatológica em relação à distribuição da precipitação, as 

características do relevo, do solo, dos padrões de uso e ocupação do solo, enfim, trata-se de um 

conhecimento profundo da área em questão para que as atividades de planejamento e gestão sejam 

adequadas. 

A cidade de Jales surge como fruto da especulação imobiliária e da constituição do mercado 

de terras, a partir da construção da ferrovia. As cidades que foram fundadas a partir dessa lógica 

tiveram a ferrovia e a estação ferroviária como primeira localização de grande importância, e a 

partir delas, a área urbana se desenvolveu ocupando o espaço ao seu redor. Como as ferrovias 

seguem as linhas dos espigões, a cidade de Jales, assim como muitas outras, está localizada sobre o 

espigão, pertencendo a duas bacias hidrográficas, sendo que, aproximadamente 80% da área do 

perímetro urbano pertencente à bacia hidrográfica do rio Marimbondo, que deságua no rio São José 

dos Dourados e aproximadamente 20% da área do perímetro urbano, pertence à bacia hidrográfica 

do ribeirão Lagoa Seca, que se une ao córrego Cascavel e deságua no rio Grande.  

A cidade se localiza sobre um grande número de nascentes, que se encontram drenadas e 

canalizadas. Os córregos são pequenos ribeirões, típicos de áreas de nascentes. Ao sul do município, 

onde se têm as menores cotas altimétricas, os rios ganham um volume um pouco maior, como é o 

caso do Córrego Marimbondo.  

As maiores cotas altimétricas se localizam nas proximidades do espigão, principalmente, a 

leste e oeste, onde se encontram os pontos mais altos da área urbana e próximo ao centro da cidade, 

como pode ser observado na Figura 2.  
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A cota de menor valor é a de 490 metros, que pode ser observada ao sul do perímetro 

urbano, onde se nota um razoável número de córregos. A cota de maior valor é a de 635 metros, 

está localizada no topo a leste, seguida pelo topo a oeste que apresenta 625 metros de altitude. A 

variação máxima, dentro do perímetro urbano, é de 145 metros, o que não é bastante significativo.  

 

 
Figura 2: Carta de Hipsometria. 

Fonte Ugeda Júnior, 2012. 

 

O município de Jales se localiza no Planalto Ocidental Paulista, com formação sedimentar, 

pertencente à bacia sedimentar do rio Paraná. Nessa área a forma predominante do relevo são 

colinas amplas, sendo possível, identificar poucas áreas de morrotes alongados. Assim, a cidade de 

Jales apresenta um relevo monótono com baixa declividade, como pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3: Carta de Declividade. 

Fonte Ugeda Júnior, 2012. 

 

Nota-se que algumas áreas localizadas a leste e a oeste possuem declividade entre 30 e 40%. 

Essas áreas estão próximas aos topos mais elevados que apresentam declividade superior a 40%. 

São encontradas também escarpas com declividade de até 70% na vertente sul dos dois topos de 

maior altitude. Porém como são pontos isolados e não efetivamente ocupados eles não são 

observados na Figura 3. 

Através das Figuras 2 e 3 nota-se que a baixa declividade do revelo da região propicia um 

ambiente de escoamento superficial mais lento, sobretudos nas áreas ao norte e ao sul dos mapas. 

Como pode ser observado na Figura 1, essas são as áreas de maior ocorrência de enchentes.  

Além dessas duas áreas destaca-se também a região oeste da Figura 1 onde foi identificado 

um significativo processo de enchente, pela sua magnitude e recorrência. Nessa área destaca-se a 
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baixa declividade associado a altas taxas de solo impermeável, pois se trata de um bairro com taxa 

de ocupação do solo entre 80 a 100%. 

Para finalizar apresenta-se a seguir o Gráfico 1, que demonstra a normal climatológica da 

precipitação para a cidade de Jales para o período de 1995 à 2008). 

 

Gráfico 1: Precipitação mensal média (1995-2008)  

 

Fonte: Estação Experimental de Viticultura Tropical (EEVT) de Jales. 

 

O Gráfico 1 demonstra a concentração da precipitação nos meses de verão sobretudo em 

dezembro, janeiro, fevereiro e março. Fica claro que essa é uma característica natural dessa região 

sendo que a origem das chuvas está ligada a circulação geral da atmosfera, pois nesse período 

prevalecem os sistemas de baixa pressão como Zona de Convergência do Atlântico Sul, Cavados, 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis além de outros, e massas de ar úmido como a Massa Tropical 

Atlântica (mTa) e Massa Equatorial Continental (mEc), ambas quentes e úmidas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi colocado fica evidente que existem questão que devem ser levadas em 

conta pelos processos de planejamento urbano, e que até o momento não estão sendo consideradas. 

Destacam-se duas delas, a primeira em relação à precipitação e a segunda em relação ao relevo. 
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A precipitação dessa região, concentrada nos meses de verão, é publicamente conhecida por 

todos os moradores, políticos, planejadores e gestores, dessa maneira não é mais aceitável a 

explicação de que as enchentes são elementos naturais. Todavia admite-se que eventos como os de 

2006/2007, considerados extremos ainda possam cousar processos de enchentes, porém, cada vez 

mais precipitações menos intensas estão causando enchentes em Jales e em muitos outros 

municípios do Brasil. 

Essas enchentes estão muito mais relacionadas a uso do solo inadequado, a ocupação das 

planícies de inundações dos rios, à altas taxas de ocupação e impermeabilização do solo, do que à 

chuva, que ocorre historicamente, lembrando que ela ocorre antes mesmo da ocupação dessas áreas. 

A segunda consideração traz a forma e orientação do relevo ao debate, pois as cartas de 

hipsometria e de declividade apresentam os locais mais propícios para a ocorrência de enchentes, e 

a Figura 1 Carta de Ocorrência de Enchentes, demonstra que o que vem ocorrendo em Jales, é o que 

já se esperava. Portanto, essas informações devem ser consideradas pelos gestores e planejadores, e 

as características físicas do sítio urbano devem ser levadas em conta nos processos de planejamento. 

A título de contribuições, elencam-se algumas ações que poderiam ser tomadas pelos 

gestores urbanos como medidas que visem à diminuição dos problemas de enchentes identificados. 

A primeira delas é garantir espaços livres de construção, com solo permeável, posicionados 

estrategicamente nas áreas de contribuição para o escoamento superficial. O objetivo dessas áreas é 

o de minimizar a quantidade de água que escorre superficialmente e aumentar sua infiltração no 

solo. 

Também é fundamental que o poder público intensifique a fiscalização em relação à 

porcentagem de área permeável dentro dos lotes, pois é muito comum que os lotes sejam totalmente 

impermeabilizados, e mesmo quando as áreas permeáveis existem muitas vezes elas tem apenas fins 

estéticos, não sendo utilizadas como áreas capazes de receber a água do lote. 

Também é necessário a melhoria do sistema de galerias de águas pluviais, sobretudo a 

consideração do tempo de retorno adequado para os eventos extremos de precipitação para que não 

haja subdimensionamento das obras. Nos locais identificados na Figura 1, onde historicamente 

ocorreram enchentes, faz-se necessário a construção de tanques reguladores de vazão. 

Essas e outras medidas devem ser adotadas no intuito de minimizar ou até mesmo solucionar 

os problemas de enchentes no município de Jales, entretanto, destaca-se para finalizar que talvez a 
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melhor atitude a ser tomada é a de sempre considerar as características do meio físico nos processos 

de planejamento e nas tomadas de decisões, pois dessa forma caminhar-se-á para uma gestão mais 

adequada do espaço em questão. 
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________________________________________________________________________________ 

 

RESUMO 

 

A compreensão dos processos, que acontecem numa bacia hidrográfica, podem ser entendidos a partir 

da interação entre fatores bióticos, abióticos e antrópicos. Nas últimas décadas a região Norte do Paraná 

foi cenário de diversas transformações, tanto do ponto de vista da ocupação como da evolução urbano 

industrial. 

Dessa forma, esse trabalho objetiva levantar as características do meio físico e observar a evolução 

temporal da mata ciliar da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú, localizada no município de 

Maringá – PR. 

 

Palavras chave: Mata ciliar, bacia hidrográfica do córrego Mandacarú, Maringá – PR. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com a rápida modernização da agricultura se consolida cada vez mais o processo de êxodo 

rural na região do Norte do Paraná. Os municípios que foram planejados com a finalidade de serem 

centros regionais passaram a conhecer o alto crescimento demográfico e urbano. 

Essa é a situação do município de Maringá, que com o aumento do êxodo rural, intensifica-

se a ocupação da cidade com novos loteamentos que surgem para atender a demanda que vinha do 

campo (MORO, 2003). Outro fator de grande destaque foi a implantação de lavouras mecanizadas e 

de ciclo curto no local onde no periodo de 1970 era ocupado por culturas de ciclo longo do café. 
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De acordo com Leal (1998), a bacia hidrográfica é considerada área principal onde 

ocorrem as principais interações ambientais, sendo apontada como a unidade territorial mais 

adequada para a gestão não apenas dos recursos hídricos, mas também de uma gestão ambiental 

integrada que tenha como objetivo final práticas sustentáveis, tanto sob aspectos físicos quanto os 

econômicos. 

Com a rápida e intensa urbanização na bacia ocorreu a impermeabilização do solo, e esse 

problema acarretou diversos outros, como a alteração da dinâmica hidrológica, e com a retirada de 

vegetação houve a aceleração dos processos erosivos.   

Desse modo, muitas bacias hidrográficas da região vêm sofrendo um forte processo de 

urbanização e modificação no uso e ocupação do solo, onde não estão sendo respeitadas as leis 

ambientais, que estão em vigor atualmente, de modo que isso acabe por afetar toda a dinâmica da 

bacia hidrográfica, sendo este o caso da bacia do córrego Mandacarú, considerada uma bacia de 

ocupação mista, com a retirada de mata ciliar, despejo de esgoto, construções irregulares entre 

outros problemas. 

Diante a essa situação, o atual estudo buscou analisar a evolução da mata ciliar da bacia 

hidrográfica do córrego Mandacarú, no município de Maringá – PR, mapeando a mata ciliar do 

córrego nos anos de 1991, 2001 e 2011, buscando verificar a situação do corpo d’água nos vazios 

florestais, assim como compreender o aspecto atual da vegetação. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para executar este trabalho foi escolhida a bacia hidrográfica do córrego Mandacarú, 

afluente do ribeirão Maringá, localizada no município de Maringá – PR. E a partir da escolha, 

partiu-se para a coleta de dados e análise dos mesmos, buscando identificar os impactos e as 

vulnerabilidades ambientais ao longo da bacia.  

O plano de informação (PI) das curvas de nível eqüidistantes, de 20 em 20 m foi obtido 

através da transferência direta das isolinhas da carta planialtimétrica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, editadas em 1972, em escala 1:50.000, do município de Maringá 

(SF-22-Y-D-II-3) do Estado do Paraná, com o auxílio dos softwares Envi e ArcGIS. A carta 
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temática de localização foi gerada pelos mesmos programas. Já os mapas temporais de mata ciliar 

foram confeccionados com um buffer do ArcGIS. 

A área da bacia hidrográfica foi delimitada pelas linhas divisoras d’água que demarcam 

seu contorno, onde são os pontos mais elevados da região em torno da rede de drenagem. 

Por meio de observação direta em campo foram registrados e levantados fotograficamente 

os principais impactos ambientais gerados pela ocupação urbana na bacia hidrográfica selecionada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Localização e caracterização da área de estudo 

 

 

3.1. Características físicas  

 

O município de Maringá localiza-se no divisor de águas dos rios Pirapó e Ivaí (MAACK, 

1968). Neste espigão divisor, ocorrem diversas cabeceiras de drenagens, entre elas o córrego 

Mandacarú. 

 A bacia hidrográfica do córrego Mandacarú encontra-se na porção Norte do município de 

Maringá - PR, entre as latitudes de 23°21’08,29”S e 23°25’45,95”S, e entre as longitudes de 51° 

55’15,59”W e 51°57’49,57”W, com uma área de 16,2 km². A Figura 1 mostra a localização da área 

de estudo.   

 A montante, a área da bacia do córrego Mandacarú encontra-se dentro do perímetro urbano, 

enquanto que sua jusante está localizada na área rural do município de Maringá (BONIFÁCIO et al, 

2010). 
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. 
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O clima da região, determinado pelo método de Köeppen, é classificado como subtropical 

úmido mesotérmico (Cfa). Tem uma precipitação média anual que varia entre 1250mm a 1500mm, 

com verões quentes e chuvosos e sem estação seca definida (SALA, 2005). 

A vegetação original de Maringá era composta pela Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana, e apresentava um desenvolvimento exuberante e vigoroso. Entre as espécies 

dominantes dessa vegetação são encontradas a peroba rosa (Aspidosperma polyneuron) e o pau 

d’alho (Gallesla gorazema) (BIGARELLA, 1985). Esta vegetação apresenta dois estratos de 

árvores: arvoretas, arbustos e outro de ervas (Figura 2). Contudo foi derrubada para dar lugar às 

cidades, culturas e pastagens. 

  

Figura 2 - Perfil esquemático destacando a estrutura de um segmento de Floresta Estacional Semidecidual no 

município de Maringá – PR. 

Fonte: Roderjan et. al (2002). 

  

 

    

4. OBSERVAÇÃO TEMPORAL DA SITUAÇÃO DA MATA CILIAR NA BACIA 

HIDROGRÁFICA 
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De acordo com Otsushi (2000), a evolução da ocupação urbana na área da bacia 

hidrográfica do córrego Mandacarú, observa-se que os primeiros loteamentos surgiram 

anteriormente ao período de 1960, porém apenas na área que corresponde à cabeceira. Nas décadas 

de 1960 a 1990, surgiram de forma intensa loteamentos pelo baixo custo de se instalar na área da 

bacia, porém apenas na vertente direita do córrego. Na vertente esquerda foram poucos os 

loteamentos que surgiram antes do período de 1995. 

Com isso é possível concluir que o rápido processo de urbanização e aumento da malha 

urbana nos períodos de 1970 a 1980 ocupando áreas de antigas zonas rurais, acabou que infringiu o 

plano inicial, de forma que o plano piloto que planejava o crescimento da cidade no sentido norte 

foi completamente descaracterizado. 

 Segundo Pierobon (2003), as áreas periféricas foram sendo intensa e rapidamente 

ocupadas sem que houvesse um planejamento específico e adequado para a área em questão. 

Entretanto, os espaços que foram ocupados, em sua grande maioria não tiveram nenhum tipo de 

avaliação física específica, ou se fizeram, foram completamente negligentes no sentido de visarem 

apenas os interesses privados por parte dos seus financiadores. O que em um segundo momento, 

viria a prejudicar e interferir na vida das populações que ocupavam essas áreas. 

Com o levantamento de campo, foi possível encontrar o despejo de resíduos sólidos ao 

longo da bacia do córrego Mandacarú. A legislação que é responsável sobre o assunto é a Política 

Nacional de Saneamento, mais especificamente a lei n° 5.318 instituída em 1967, onde entre outros 

itens, abrange o controle da poluição ambiental, e, de acordo o artigo 2º, letra “C” inclui o lixo. 

O material heterogêneo gerado após a produção, utilização ou transformação de bens de 

consumo, é classificado como Resíduos Sólidos (NBR 10.004/87). De acordo com a NBR 

10.004/04 e NBR 10.004/87, os resíduos se classificam em: 

- Classe I – Perigosos: Quando oferecem risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

- Classe II a – Não Inertes: São classificados de acordo com suas propriedades, como: 

biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em meio aquoso. 

- Classe II b – Inertes: São os que não se alteram ou soludibilizam em contanto com a água. 

A maioria dos resíduos sólidos encontrados na bacia hidrográfica do córrego Mandacarú 

são pertencentes à Classe II b, advindos principalmente de restos de materiais de construção, como 
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concreto, tijolos, telhas (Figura 5). Além dos resíduos mais corriqueiros, como garrafas plásticas e 

sacolas plásticas. 

A água que escoa superficialmente e a que é drenada pelas galerias são descarregadas no 

córrego, e na maioria das vezes por dissipadores de energia ineficientes. Esse processo pode ser 

detectado através das raízes expostas das árvores que ficam na margem do córrego (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Na imagem A. é possível observar tubulações danificadas e com entulhos e sujeira em seu 

entorno. Na imagem B. se observa o desbarrancamento das margens do córrego devido à erosão. 

 

 

 
Figura 5 – Tanto na imagem A. quanto na B. se observa a ocupação irregular do terreno de 

vegetação ciliar, e a jogada de entulhos e lixo no entorno do córrego 
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No ano de 1991 (Figura 6) a bacia hidrográfica do córrego Mandacarú apresentava sua 

cabeceira parcialmente ocupada pela malha urbana. Curso médio, na margem esquerda também foi 

possível observar a presença da área urbana. Porém, do médio curso margem direita até a jusante a 

área era inteiramente ocupada pela pecuária e agricultura. Ao que se refere à vegetação ciliar, foi 

possível notar que esta apresentava diversas irregularidades, não estando no limite mínimo 

estipulado pela Lei. 
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Figura 6 – Bacia hidrográfica do córrego Mandacarú no ano de 1991. 

 

 

No ano de 2001 (Figura 07) as nascentes do córrego Mandacarú estavam densamente 

ocupadas pela malha urbana. O médio curso estava parcialmente ocupado por moradias e novos 
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loteamentos. No baixo curso também foi possível observar a expansão da área urbana. Por 

consequência as áreas de vegetação ao redor diminuíram, pela especulação imobiliária, e, 

principalmente a vegetação ciliar foi enormemente afetada. 

 

 
Figura 07 – Bacia Hidrográfica do córrego Mandacarú no ano de 2001. 

No ano de 2011(Figura 08) a expanção da malha urbana ocupou praticamente toda a área 

da bacia hidrográfica do córrego Mandacarú. No que se refere as culturas existentes em anos 
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anteriores, fica evidente sua quase que completa disimação, dando espaço para a expanção da 

cidade. Em relação à vegetação ciliar, foi possível notar inúmeras irregularidades onde a rápida e 

intensa expanção urbana ocupou áreas de preservação permanente. Porém, mesmo com tais 

irregularidades, foi possível observar que a vegetação ciliar se manteve de modo geral, todavia em 

alguns pontos houve um notável aumento. 

 

 
Figura 8 – Bacia hidrográfica do córrego Mandacarú no ano de 2011 

5. CONCLUSÕES 
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Com o passar do tempo foi possível observar a completa modificação da bacia hidrográfica 

do córrego Mandacarú, no âmbito natural, urbano, agrário e econômico. Com as imagens temporais 

foi possível observar perfeitamente o aumento da malha urbana ao longo dos anos, se tornando mais 

densa a cada intervalo de tempo. 

 No que se refere à vegetação ciliar, foi possível observar que ela se manteve no decorrer 

dos anos. Apesar de algumas exceções, as quais foram observadas em campo, como alguns vazios 

de vegetação e a presença de construções irregulares na beira do rio. Além disso, por meio de 

observação direta em campo foi possível averiguar a presença de tubulações danificadas, despejo de 

dejetos ao longo do rio e grandes erosões. 

Como os dados levantados neste trabalho, através de observação direta em campo foi 

observado intensos danos ao córrego Mandacarú, gerados principalmente pelo aumento da malha 

urbana sem que houvesse um planejamento adequado para a área em questão. A situação atual do 

corpo d’água é muito delicada e está se agravando cada dia mais, principalmente por não estar 

recebendo a atenção necessária das autoridades competentes do município de Maringá. 
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RESUMO 

O presente trabalho faz parte dos estudos realizados na pesquisa de Iniciação Tecnológica, tendo 

como objetivos a busca e aplicação de conhecimentos prévios sobre técnicas e tecnologias de 

recuperação ambiental em áreas de preservação permanente em áreas urbanas, na Bacia do Córrego 

do Limoeiro, nos municípios de Presidente Prudente e Álvares Machado, no Estado de São Paulo, 

em especial os bairros: Residencial Maré Mansa e Parque Imperial no município de Presidente 

Prudente, tendo em vista a incorporação dos recursos naturais de forma sustentável a partir da 

proposta de um modelo de parque linear. Para a caracterização da bacia, foram utilizadas imagens 

do Satélite ALOS, além de bases cartográficas da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 

sistematizados no software ArcGIS 10.1. Além disso, foi levantada uma ampla bibliografia sobre 

temas como legislação ambiental, APP e áreas urbanas, além de técnicas de bioengenharia e 

técnicas de motomecanização utilizadas pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São 

Paulo (CODASP), que permitiu o acompanhamento das obras de controle de erosão e a 

assoreamento dos mananciais realizados pelo “Programa Melhor Caminho”. 

Palavras-Chave: APP, técnicas, tecnologia, bioengenharia, motomecanização. 

ABSTRACT 

This work is part of the studies realized in the technological initiation research, having as objectives 

the seek and application of previous knowledges about techniques and technologies of ambiental 

recovery on permanent preservation areas in urban areas, at Bacia do Corrego do Limoeiro, at the 

cities of Presidente Prudente and Alvares Machado, on State of São Paulo, in particular the 

neighborhoods: Residencial Maré Mansa and Parque Imperial at the city of Presidente Prudente, in 

view of the natural resources incorporation in a sustainable way from the purpose of a model of a 

linear park. To characterize the watershed, images of the satellite ALOS were used, as well 

cartographic bases of the prefecture of Presidente Prudente, systematized in the software ArcGIS 

10.1. Furthermore, a wide bibliography was raised about themes such as environmental legislation, 

APP and urban areas, beyond bioengineering techniques and mechanization techniques used by the 

                                                           
1
 Pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto “Gestão das águas e planejamento ambiental de bacias hidrográficas: 

estudos aplicados na bacia do Rio Paranapanema”, com apoio do CNPq e FAPESP. 
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Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP), which allowed the monitoring 

of the works of control of erosion and siltation of the water sources realized by the “Programa 

Melhor Caminho” 

Keywords: APP, techniques, technology, bioengineering, mechanization. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a sociedade produz e constrói o espaço aproveitando-se dos recursos 

naturais de maneira que eles sejam incorporados em sua dinâmica. Tais recursos muitas vezes são 

avaliados como inesgotáveis e sua utilização sem preocupação com o meio ambiente pode tornar a 

situação insustentável, prejudicando a biodiversidade presente em nosso meio. 

Nas áreas urbanascada vez mais  os recursos naturais são necessários, em especial a água, 

em razão da concentração da população. Esse aumento também exige mais disponibilidade de 

terrenos e moradias, várias das quais são construídas no entorno ou diretamente nas Áreas de 

Preservação Permanente (APP), desrespeitando o limite estabelecido por lei, prejudicando a 

vegetação nativa e os mananciais. 

A expansão imobiliária de condomínios e residências no entorno e nas APP é um fator que 

cabe uma análise coesa, pois grande parte das empresas do ramo imobiliário constroem seus 

condomínios utilizando as APP com o intuito de comercializar o “verde”, ou seja, incorporando 

essas áreas como áreas verdes urbanas e em bairros mais afastados do centro da cidade, divulgando 

que os moradores poderão ter mais tranquilidade, além de interagirem com a natureza em sua 

proximidade. 

Todavia, é importante fomentar a preocupação com a  conservação dessas APP, 

principalmente com relação aos cursos d’água. Depósitos de lixo, presença de animais, 

desmatamentos e queimadas são alguns fatores que emergem com a urbanização próxima a essas 

áreas.  
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Nesse contexto, considerando-se as áreas de preservação permanente e os recursos hídricos 

disponíveis na Bacia do Córrego do Limoeiro, localizada entre os municípios de Presidente 

Prudente e Álvares Machado, no estado de São Paulo, Brasil, nesta pesquisa buscou-se apresentar 

propostas com o intuito de mitigar os problemas presentes na área da bacia, uma vez que esta é 

importante para o abastecimento desses municípios, sendo uma fonte alternativa para captação de 

águas. Além disso, na pesquisa foram avaliadas as áreas urbanas presentes na bacia, em especial os 

bairros Residencial Maré Mansa e Parque Imperial, no município de Presidente Prudente, com o 

intuito de propor ações em conjunto com a comunidade para a preservação do manancial, tendo em 

vista a criação de um parque linear na área da bacia. 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Bacia do Córrego do Limoeiro  está localizada entre os limites municipais de Álvares 

Machado e Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, Brasil. Nesta mesma área, está inserido o 

Balneário da Amizade, um reservatório artificial criado no final da década de 1980 com o intuito de 

lazer e paisagismo. Entretanto, como descreve Ikuta (2003), com o aumento da demanda de água 

para o município de Presidente Prudente, o Balneário da Amizade se tornou uma fonte de captação 

alternativa nos casos emergenciais, principalmente nos períodos de estiagem, complementando a 

captação para  abastecimento da cidade no Rio do Peixe e no Rio Santo Anastácio, fator este que 

destaca a importância do Córrego do Limoeiro, um dos principais afluentes que foram represados 

para a construção do Balneário. 

Devido ao processo de avanço da malha urbana entre os dois municípios, a partir do final da 

década de 1970 e o inicio da década de 1980, surgiram novos loteamentos como o Jardim Panorama 

e Parque Pinheiros, bairros distantes da sede municipal de Álvares Machado (MIYAZAKI e 

WHITACKER, 2005). Seguindo a tendência de um crescimento horizontal, Presidente Prudente 

também teve a criação de novos bairros próximos ao limite com o município de Álvares Machado, 

como no caso do Parque Imperial (1983) e o Residencial Maré Mansa (2000), bairros estes que 

estão inseridos na bacia do Córrego do Limoeiro. 
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Tal expansão foi impulsionada em razão da construção da Rodovia Arthur Boigues Filho, 

que liga Presidente Prudente a Álvares Machado. Em meados do ano 2000, a rodovia passou por 

melhorias em sua infraestrutura como iluminação e ocorreu a criação de novos bairros como no 

caso do Residencial Maré Mansa, além de novos estabelecimentos comerciais e também 

condomínios fechados, como no caso do Residencial Portinari.   

A localização de uma das nascentes do Córrego do Limoeiro é justamente na divisa entre os 

dois bairros, entre as ruas: Mauro Meloni no Parque Imperial e Natalina Cordeiro Fonseca e Maria 

Godoy Canholi no Residencial Maré Mansa. Neste ponto temos localizado a E.M.E.I.F. Rosana 

Negrão Freitas dos Santos, como mostra o mapa a seguir: 

Figura 1. Bacia de Nascentes do Córrego do Limoeiro 

Elaboração: Diogo Laercio Gonçalves, 2013. 
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2.1. Parque Imperial 

O Parque Imperial foi construído no ano de 1983, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento da malha urbana do município de Presidente Prudente, além de atender as 

necessidades da população de baixa renda, com relação à moradia. Com uma área de 363.000 m² 

sendo 57,95% destinada aos lotes, 20,07% àss ruas, 13,58% às áreas de lazer e 8,39% à área 

institucional, o bairro enfrenta frequentes problemas com relação a sua infraestrutura precária. 

De acordo com o presidente da associação de moradores do bairro, em conversa informal, o 

bairro não conta com aparelhos de lazer para a população, apesar de possuir uma área de 

aproximadamente 50.000 m², para a construção desses equipamentos. Segundo ele, apesar do bairro 

ser mais antigo do que o Residencial Maré Mansa, construído ao lado do Parque Imperial, os 

problemas encontrados com relação à infraestrutura do bairro são maiores do que o bairro vizinho.  

Outro fator mencionado pelo presidente é a ausência de postos de saúde e creches no bairro. 

Segundo consta na planta do bairro existe uma área institucional de aproximadamente 30.000 m², 

que serviria para a construção de creches, postos de saúde entre outros equipamentos de utilidade 

pública. Como foi possível identificar em campo, nas duas áreas mencionadas, tanto para lazer 

quanto a institucional, não consta nenhuma construção sendo utilizada indevidamente como área de 

pastagem e de criação de animais. 

Outro problema encontrado no bairro é com relação aos pontos de entulho. Com a crescente 

demanda da população, o bairro apresenta um número frequente de construções de novas moradias 

no local.  Com relação a este tipo, a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, a partir da Lei 

Municipal Nº 72/1999, no capítulo III, fornece subsídios pra a coleta dos materiais a partir dos 

pontos de coletas cujos quais são citados no Art.13. 

Art.13. Fica criado no município de Presidente Prudente, o Depósito de Entulhos, visando 

disciplinar e regular a localização e utilização destes. 

 § 1º - A Prefeitura através de sua Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Social e 

Habitação, ouvida a Secretaria do Meio Ambiente, estabelecerá os locais, para a colocação 

de entulhos selecionados nos critérios técnicos, levando em consideração as condições 

geológicas e geomorfológicas assim como a necessidade do bairro. 
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 § 2º - Os locais serão definidos e Decreto e divulgados previamente pela Prefeitura, através 

de folhetos, campanhas educativas e pelos meios de comunicação da cidade. 

 

 Entretanto, tanto no Parque Imperial, quanto no Residencial Maré Mansa, não foram 

detectados um local específico para a descarga de entulhos, o que dificulta para que a população dê 

um destino correto para o entulho, o que faz com que estes materiais sejam jogados nas áreas 

adjacentes a APP do Córrego do Limoeiro, como pode ser visto na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Residencial Maré Mansa 

 

O Residencial Maré Mansa surgiu em meados do ano 2000 as margens da Estrada 

Intermunicipal Arthur Boigues Filho, ao lado do Parque Imperial, entre a Bacia do Córrego do 

Figura 2. Pontos de entulho (irregular) nos bairros: Residencial Maré Mansa e Parque Imperial. 
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Limoeiro e do Córrego da Malandra. A empresa responsável pelo empreendimento foi a SAT 

Engenharia e Comércio LTDA, para a instalação dos lotes e ruas foram necessárias seguir algumas 

exigências de acordo com o Código Florestal Brasileiro vigente na época para a delimitação das  

Áreas de Preservação Permanente, tanto na bacia do Córrego do Limoeiro, como na área do 

Córrego da Malandra. 

Além disso, na data de entrega do loteamento foram plantadas 10.000 mudas em toda a área 

de extensão dos afluentes do Córrego do Limoeiro, tendo em visa a proteção do manancial 

(MIYAZAKI e WHITAKER, 2005). Foram destinadas duas áreas institucionais uma de 2.917.84 

m² localizada próxima a APP do Córrego da Malandra e uma de 14.379.25 m² próximo a APP do 

Córrego do Limoeiro. Além disso, foi destinada mais uma área de 7.167.21 m² para a construção de 

escola - a E.M.E.I.F. Rosana Negrão Freitas dos Santos. 

Na área destinada a lazer próximo ao Córrego do Limoeiro, encontra-se a Praça Pública 

Valmir Lúcio da Silva, a qual conta com quiosques, pista de cooper, brinquedos infantis (gangorra, 

gira-gira e escorregador), quadra de futebol, campo de areia e dois vestiários. A área passou por 

reformas no ano de 2011, quando foram solicitados a retirada dos vestiários devido aos transtornos 

causados à população, entretanto, os mesmo continuam no local como foi apurado no trabalho de 

campo. Esta configura-se como a única área de lazer em condições de uso para a população tanto do 

Residencial Maré Mansa, quanto do Parque Imperial. 

Com relação às APP, o principal problema é devido à ausência de manutenção no local, em 

especial nas áreas adjacentes, como no caso da ala esquerda do Residencial Maré Mansa, onde está 

cercada uma das nascentes do Córrego do Limoeiro. De acordo com a população o local apresenta 

falhas no cercamento, tendo a entrada na APP facilitada. Além disso, como não há calçamento no 

entorno da APP, o local apresenta grande fragilidade à erosão tendo em vista a ausência de 

cobertura vegetal. Foi possível observar que muitos pontos não possuem mais o cercamento e as 

placas de aviso de proibição de entrada, deterioradas com o tempo. 

 Em outros locais, o mato se encontra tão alto que acaba chegando aos quintais de algumas 

casas, em especial na Rua Mauro Meloni,  no Parque Imperial. Alguns pontos de entulho no entorno 

da APP foram observados e o grande problema nesse caso se durante as chuvas, que acabam por 
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levar esses entulhos para a área do manancial. Há também relatos dos moradores com relação a 

animais como cobras e lagartos. Na Rua Mauro Meloni não existe cercamento da APP, tendo os 

quintais das casas como limite. Sobre essa situação vale ressaltar o Item 4 (fl.1507) proposto no 

TAC, no qual a empresa SAT Engenharia e Comércio LTDA se comprometia: 

“[...] continuar fazendo a manutenção das áreas de preservação permanente, 

devidamente identificadas na planta e memorial descritivo do Residencial Maré Mansa, 

até que a Prefeitura Municipal receba definitivamente o empreendimento”. 

 

Todavia,  essa área não conta com nenhum tipo de manutenção na área de APP, conforme 

afirmado pelos moradores. 

3. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO. 

 

Dentre os vários problemas encontrados nos bairros, temos como fator mais agravante a má 

conservação das áreas adjacentes da APP, que por sua vez vem acelerando o processo de 

assoreamento no Córrego do Limoeiro. Além disso, a falta de manutenção nos arredores da APP 

acarretam a presença de animais peçonhentos prejudicando a saúde da população dos bairros. 

Soma-se a isso a falta de espaços de lazer, em especial no Parque Imperial.  

Avaliando os estudos feitos sobre a área até o presente momento, podemos identificar os 

problemas supracitados  e as possíveis propostas de intervenção na área, neste caso 

complementando com levantamento bibliográfico das técnicas e tecnologias de recuperação 

ambiental e, principalmente, a caracterização da área de estudo por meio de trabalhos de campo.  

Desta forma, as propostas avaliadas para este projeto visam à melhoria de vida da população 

local por meio da proteção das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Córrego do Limoeiro 

e a implantação e manutenção de espaços destinados a lazer nos bairros estudados. A partir das 

técnicas de bioengenharia, técnicas de motomecanização utilizadas pela Companhia de 

Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP), além do uso de Parques Lineares em áreas 

urbanas, as proposta buscam uma alternativa viável para a melhoria de vida da população. 
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3.1. Áreas Adjacentes da APP: 

 Desde os estudos anteriores foram identificados problemas com relação às áreas adjacentes 

da APP. A partir disso, foram buscadas informações frente ao Ministério Público do Estado de São 

Paulo, sobre o acordo firmado entre a empresa SAT Engenharia e Comércio LTDA a Prefeitura 

Municipal de Presidente Prudente, sobre a construção do empreendimento  na área da bacia do 

Córrego do Limoeiro, o Residencial Maré Mansa.  

 Como destacado, caberia à empresa fazer a manutenção na área da APP incluindo suas 

adjacências, mas esta encontra-se sem manutenção. A solução proposta para esta área seria um 

redimensionamento da captação e direcionamento da água da chuva a partir de trabalhos de 

motomecanização a exemplo das técnicas utilizadas no Programa Melhor Caminho, executado pela 

CODASP. Neste contexto, conforme Zoccal (2007) 

“[...] o controle da erosão em toda a bacia de contribuição da água da voçoroca é necessário 

para evitar que a enxurrada tenha na voçoroca um canal escoadouro. Isso pode ser obtido 

com sistemas de terraceamento, canais escoadouros ou divergentes, plantio em nível, 

cobertura vegetal ou outras práticas que deverão ser implantadas em todas as áreas, à 

montante e laterais, da bacia de contribuição da voçoroca”. (ZOCCAL, 2007). 

 

Além do redimensionamento da água da chuva, é necessário que haja manutenção nas áreas 

adjacentes a partir da construção de calçadas ecológicas, evitanto que o solo seja erodido. Existem 

vários modelos de calçadas ecológicas ou pisograma, sua aplicação é feita juntamente com o plantio 

de grama e pode manter desde 60% a 75% de permeabilidade do solo na área aplicada. Dentre os 

modelos temos: Pavi-Verde, Pavi-Tela, Pavi-Sextavado e Pavi-Grade.A aplicação desse tipo de 

calçamento além de contribuir para melhor infiltração da água da chuva, também contribui para a 

estética do local. 
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3.2. Área do Córrego 

Como pode ser visto a partir dos trabalhos de campo, a área do manancial encontra-se 

erodida em boa parte. Isto se torna um fator de extrema importância no que diz respeito à qualidade 

da água da bacia. Tendo em vista a melhoria do local a partir da retenção dos sedimentos, propomos 

o uso do solo envelopado verde. 

 A técnica de solo envelopado verde congrega o uso de vários modelos de recomposição que 

fazem parte da bioengenharia. De acordo com Couto, et. al (2010),  ela é utilizada para recompor 

taludes, erosões além de envelopar aterros. A aplicação se dá de maneira prática a partir da 

aplicação da biomanta antierosiva estendida desde a saída do curso d’água. Para evitar o escape do 

solo são utilizados vários retentores de sedimentos (bermalongas) em camadas de 50 cm fazendo a 

compactação. Entre as camadas do envelopamento são colocadas estacas vivas de plantas para fixa-

lo. Após esta etapa, é feito o processo de plantio de espécies nativas para que estas se desenvolvam 

no local recompondo a área. 

 

Figura 3. Os bigodes (terraços de escoamento) 

servem como estrutura de absorção e contenção 

da água da chuva, presentes nas áreas 

marginais. 

Foto: Diogo Laercio Gonçalves 

Figura 4. Modelo de instalação de um Pisograma.  

Fonte: http://www.rhinopisos.com.br/site/instrucoes_de_colocacao/ 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os bairros Residencial Maré Mansa e Parque Imperial contam com poucos atrativos no que 

diz respeito ao lazer. Com o intuito de incorporar as áreas verdes presentes na Bacia do Córrego do 

Limoeiro com os bairros, além do ensejo da população por equipamentos de lazer, tem-se a 

proposta de criação de um Parque Linear na Bacia do Córrego do Limoeiro, respeitando-se as áreas 

de preservação permanente, para que essas cumpram suas funções ambientais, como definido no 

Código Florestal. 

 De acordo com Garabini (2004) apud Friedrich (2007), o conceito de parque linear 

apresenta-se como um espaço aberto, livre e de pouca manutenção, sempre agregado a áreas de 

fundos de vale, onde os subespaços recreativos são de outra natureza, seja por playgrounds ou 

outros jogos lúdicos, caminhadas ou exercícios, nos quais são preteridos pela preservação 

ambiental. Ainda de acordo com Friedrich (2007) ressaltamos:  

O Parque Linear tem como um dos princípios fundamentais garantir a 

permeabilidade do solo das margens dos cursos d’água, permitindo a infiltração e a vazão 

mais lenta da água durante as inundações. Estes são apresentados como alternativa e tão 

combatida canalização, que consiste em retificar, tornar impermeável e muitas vezes tampar 

o leito de um curso d’água, embora seja possível existir um parque linear em um rio 

canalizado. (Friedrich, 2007) 

Figura 5.  Modelo de Aplicação do envelopamento com a 

biomanta antierosiva, as bermalongas e estacas vivas. 

Fonte: Deflor Bioengenharia  

Figura 6. Proteção das margens do curso d´água a partir do 

solo envelopado verde. 

Fonte: Deflor Bioengenharia  
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A alternativa de criação de um parque linear, no local, incorporaria não só os equipamentos 

de lazer como também a criação de um Centro Comunitário em anexo no local conforme fora 

identificada nas áreas institucionais na planta do bairro Parque Imperial. Além disso, os 

equipamentos beneficiariam a população de ambos os bairros já que o parque linear seria integrado 

desde a Praça Pública Valmir Lúcio da Silva no Residencial Maré Mansa, até as áreas destinadas a 

lazer no Parque Imperial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Figura 13 - Proposta de Parque Linear no Córrego do Limoero 

Elaboração: Diogo Laercio Gonçalves, 2013. 
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________________________________________________________________________________

  

RESUMO 

A descontinuidade dos projetos de gestão ambiental, falta de um método sistêmico de avaliação e 

monitoramento das condições ambientais do local estudado e a posterior sobreposição de utilidade 

do lugar, marcam definitivamente um cenário de intensa degradação ambiental. Frente a este 

panorama e a partir dos procedimentos metodológicos adequados os objetivos a serem alcançados 

por deste trabalho são: a. descrever o território do município nova-andradinense a partir de 

perspectivas geográficas; b. seguir a campo a fim de qualificar e registrar os impactos antrópicos 

presentes na bacia estudada; c. estabelecer perspectivas e reflexões acerca dos problemas e soluções 

cabíveis ao cenário local. 

Palavras-chave: Geografia; Gestão Ambiental; Cidade Sustentável. 

 

ABSTRACT 

The discontinuity of environmental management projects, the lack of a systemic method of 

evaluation and monitoring of the environmental conditions of the studied area and the subsequent 

overlay utility of the place, definitely mark a scenario of environmental degradation. Facing this 

scenario, and from the methodological procedures appropriate goals to be achieved by this work 

are: a. describe the territory of the new county-andradinense from geographical perspectives b. 
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follow the field to qualify and register the human impacts present in the studied basin, c. lay 

perspectives and reflections on the problems and solutions applicable to the local setting. 

Key-words: Geography, Environmental Management, Sustainable City. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O atual modelo de organização para produção e consumo mundial induz de modo acelerado 

e crescente a geração de resíduos de todo tipo e, com a busca pela elevação nas taxas de 

crescimento e desenvolvimento econômico a tendência é o agravamento dos problemas 

socioambientais associados negativamente a esta situação não apenas em escala local, mas mundial. 

Nesse sentido, é preciso observar que os espaços urbanos são por excelência o lócus para 

manifestação dos termos da produção, do consumo e dos problemas decorrentes.  

Assim, de modo geral há o acirramento nos processos de degradação ambiental - tanto 

enquanto fator de produção, quanto cenário socioambiental -, uma vez que ao mesmo tempo em que 

os países buscam alavancar suas indústrias e os ordenamentos de seus processos de urbanização, 

têm de enfrentar os desafios impostos pela difícil gestão de seus subprodutos (TORLONI, 1978). 

Por conseguinte, tornasse imperativa a demanda pela elaboração de planos públicos de 

gestão dos recursos naturais comuns, em todas as escalas de atuação da política brasileira (Federal, 

Estadual e Municipal), que deem conta de superlativas complexidades que envolvem assuntos 

relacionados às esferas social, ambiental e política (IMASUL et. al., 2013). De tal modo que, 

especificamente, neste trabalho buscaremos construir panoramas que apontem caminhos teórico-

metodológicos à fundamentação da acepção e aplicação local de um plano de administração dos 

recursos hídricos do município de Nova Andradina/MS, a priori, com foco na micro bacia do 

Córrego Manolo Baracá. Assim, a partir dos procedimentos metodológicos adequados os objetivos 

a serem alcançados por deste trabalho são: a. descrever o território do município nova-andradinense 

a partir de perspectivas geográficas; b. seguir a campo a fim de qualificar e registrar os impactos 

antrópicos presentes na bacia estudada; c. estabelecer perspectivas e reflexões acerca dos problemas 

e soluções cabíveis ao cenário local. 

 

2. MATERIAL E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Ao estabelecimento e confecção dos instrumentos cartográficos, neste trabalho fora utilizada 

uma imagem SRTM proveniente e ajustada a partir da Folha SF-22-Y-A da Carta topográfica Nova 

Andradina-MS, seu tratamento fora feito através do Software Spring 5.2, ainda, estão indicados em 

coordenadas UTM (GPS Garmin eTrex 10) os principais pontos de observação; o processo de 

investigação bibliográfica compreendeu bases de dados governamentais, de organizações 

internacionais e ONGs, além de livros, teses, dissertações e artigos científicos sobre o tema 

proposto; em campo observamos o contexto socioambiental do local à distância, sem interação 

social com os habitantes do local ou com as organizações privadas e governamentais que 

desenvolvem suas atividades no lugar - a fim de não passarmos por atos de coação ideológica, 

política ou econômica que pudessem alterar o controle, a validade e confiabilidade dos resultados 

alcançados por esta pesquisa. Ainda, as anotações do caderno de campo foram acrescidas de 

registros fotográficos, que ilustram os argumentos e os conceitos abordados neste artigo. 

Cabe destacar, desde já, que este é um esforço intelectual pautado sobre o julgamento dos 

seguintes pontos de observação: a. aspectos fisiográficos, históricos e socioeconômicos; b. 

identificação e análise da degradação ambiental; c. aplicação da legislação ambiental 

(MENDONÇA, 1999).  

 

3. RESULTADOS 

 

Contemporaneamente o município de Nova Andradina em Mato Grosso do Sul possui 

45.585 habitantes, sendo 50.14% do sexo feminino e 49.86% do sexo masculino, distribuídos em 

4.776,002 Km
2
 de território, conferindo uma densidade populacional de 9,54 hab/Km

2
, com 9.172 

pessoas com ativa ocupação laboral, detém uma média mensal de rendimentos R$ 1.556,23 em 

ambiente rural e R$ 2.267,67 em ambiente urbano, totalizando um PIB per capita de R$ 16.911,16 

anuais (IBGE, 2013). Ocupa a 918ª posição no ranking de IDH municipal brasileiro entre 5.507 

analisadas (PNUD, 2003).      

Por conseguinte, Nova Andradina possui em suas terras o predomínio de Latossolo 

Vermelho-Escuro de textura média e, ao longo dos principais cursos de água, Planossolo de textura 

arenosa média e arenosa argilosa, ambos com caráter álico e, portanto, baixa fertilidade natural, 
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todavia, com fraca susceptibilidade à processos erosivos (SEMAC, 2013b). Em relação à vegetação 

constata-se quase que equitativamente há pastagens plantadas, em menores proporções vegetação 

natural, representada pelo Cerrado e, também, lavouras, reflorestamentos comerciais e várzeas 

(SEMAC, 2013a; SEMAC, 2013c). Sobre o clima é preciso indicar que, devido à vastidão do 

território, ocorrem de modo diferente na mesma unidade político-administrativa, visto que a 

Noroeste e ao Sul este se apresenta como sendo úmido a sub-úmido, com índices de umidade 

variando de 20 a 40%, a precipitação anual varia entre 1.500 e 1.750mm. Por sua vez, na parte 

central, o clima é caracterizado como úmido, com valores anuais variando de 40 a 60% e com 

precipitação pluviométrica entre 1.750 e 2.000mm anuais. Acerca da geologia de Nova Andradina, 

é possível destacar que esta apresenta rochas do período Cretáceo, Grupo Bauru (Formação Santo 

Anastácio), período Quaternário Holoceno, Aluviões Atuais e Período Jurássico, Grupo São Bento 

(Formação Serra Geral). Sobre a geomorfologia do município, é possível inferir que este possui 

superfícies planas, entremeadas por modelados de dissecação tabulares que apresentam suaves 

ondulações, encontra-se na região dos Planaltos Arenítico-Basálticos Interiores (GODOY et. al., 

2011).  

Frente à análise dos dados supracitados e a partir das observações obtidas em campo, é 

possível estabelecer que o uso e ocupação do solo na sub-bacia hidrográfica do Córrego Manolo 

Baracá em Nova Andradina/MS têm sido intenso desde os idos da formação e conquista do 

território brasileiro e, até então do mato-grossense. Pois, desde o início da campanha de colonização 

do município pelo pecuarista Joaquim de Moura Andrade em 1958, o entorno da bacia hidrográfica 

estudada têm sido alvo de intensa exploração e manejo econômico. Palavras do historiador nascido 

na cidade, Claudinei Araújo dos Santos indicam que: “havia cerca de setenta madeireiras em pleno 

funcionamento na região de Nova Andradina, destas, algumas dezenas estavam alocadas na Vila 

Operária, local de maior densidade populacional da cidade na época”. 

Destarte, contemporaneamente com a intensificação das atividades agropecuárias 

subsequentes na região e o correspondente avanço na urbanização da Vila Operária e da cidade 

como um todo, temos igualmente um processo acelerado de degradação ambiental da bacia 

estudada, com destaque negativo as ações do poder público (pretéritas e atuais), que na tentativa de 

mitigar os impactos existentes, por sua vez, com ações desmedidas e pontuais, alavancam ainda 

mais o grave estado de desequilíbrio ambiental do lugar (Fotos: 3, 4, 5 e 8), além da inércia da 
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iniciativa privada instalada no local, que tão pouco se move em direção ao estabelecimento de um 

ambiente livre de sujidades ao desenvolvimento pleno de suas ações produtivas e, dos munícipes, 

que corroboram inadvertidamente com a condição de deterioração socioambiental da bacia, 

reproduzindo incessantemente práticas inadequadas de ocupação do território (Foto: 9), a partir de 

construções fora dos padrões de sustentabilidade, que são intensivas no uso de recursos naturais e, 

igualmente intensivas na geração de resíduos sólidos, que, por sua vez são depositados ao largo do 

Córrego Manolo Baracá (UTM 2599099 7535545) . 

A seguir a hipsometria da sub-bacia do ponto focal (Mapa 1) e, alguns dos registros 

fotográficos que ratificam os argumentos utilizados neste trabalho: 

 

 
Mapa 1: Hipsometria: sub-bacia Manolo Baracá em Nova Andradina-MS. 

                       Edição: ALMEIDA, R. B. (2013). 
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Foto 6: matéria orgânica excessiva e 

formação de bancos de areia e detritos 

(2013). 

 

Foto 1: leito do Córrego Manolo Baracá, 

destaque à erosão da margem e sedimentação do 

leito (2006). 

 

 

Foto 2: solapamento das margens (2006). 

 

 

Foto 3: edificação de infraestrutura para 

canalização de parte do Córrego (2009) 

Foto 4: leito do Córrego, recomposição das 

margens através de resíduos sólidos (2013). 

Foto 5: margem esquerda do Córrego, 

disposição de resíduos sólidos urbanos (2013). 
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Foto 8: canal para escoamento de águas 

pluviais no Córrego (2013). 

Foto 9: queima de resíduos sólidos urbanos na 

bacia do Córrego (2013). 

Foto 7: formação de bancos de areia e detritos 

(2013). 

Foto 10: leito anostomozado do Córrego 

(20013). 

Foto 11: desvio no curso e fluidez do Córrego 

(2013). 

Foto 12: Detritos no leito do Córrego (2013). 
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Tal qual mencionado previamente, o uso e ocupação predatórios da sub-bacia estudada, 

aceleram de modo voraz e impetuoso a aluição das margens e a subsequente deposição dos detritos 

resultantes em seu leito (Fotos: 1 e 2), por sua vez este cenário fora induzido a partir alterações 

introduzidas no revestimento florestal nativo, onde foram extraídas terras que jamais deveriam ter 

sido agricultadas e ocupadas, a fim de manter as matas ciliares no entorno do Córrego e, por 

conseguinte, seu equilíbrio ambiental (Foto: 6). 

Uma vez removida a proteção natural do solo e tendo em vista a conversão deste ambiente 

em vastas áreas de pastoreio, onde o pisoteio do gado é excessivo e, em área  urbanizada onde se 

impermeabiliza a terra, a região de entorno teve violentamente alterada sua dinâmica sobre o regime 

das águas fluviais  de escoamento superficial. Nesse sentido, em virtude do maior escoamento 

superficial, menor é a porção que se infiltra no solo, minando a vitalidade das áreas de cultivo e 

pastagens e, também, o abastecimento de água da cidade, que é realizado imperativamente através 

de bombeamento do lençol freático. Ou seja, esse processo contínuo de exaustão do potencial 

hídrico da Bacia se transfigura sorrateiramente em um fator de corrosão e instabilidade das 

estruturas ambiental, social e econômica (Foto: 8) (UTM: 258750 7536285).   

O resultado dos solapamentos de terra é a constante sedimentação e formação de bancos de 

areia e detritos que alteram ainda mais o leito do Córrego, alargando as cotas de inundação, 

ampliando significativamente as áreas de submersão do solo em tempos de elevação dos níveis das 

águas nos períodos chuvosos. Assim, o curso de água que antes corria em sua calha, hoje se espraia 

anastomosado, sobre os aluviões que se elevam sobre o leito “original”. Isto significa que, para uma 

mesma descarga líquida, os níveis atingidos vêm sendo - e serão - cada vez maiores ao longo do 

tempo (Fotos: 7, 10, 11 e 12) (UTM: 259008 7535723).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse sentido, há de ser evidenciada a forte conexão entre os componentes naturais, sociais 

e construídos no local e, também, que qualquer alteração ou desequilíbrio em um dos elementos 

leva a mudanças - por vezes drásticas -, aos demais. Assim, a cidade é uma grande propulsora de 

impactos sobre a natureza, tanto em sua área interna, quanto externa. Portanto, ao tratarmos de 
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degradação e poluição ambiental em ambientes urbanos, devemos levar em consideração também 

seu entorno (RIBEIRO, 2008) 

Adicionalmente, os planos de gestão territorial advindos do poder público em função e em 

prol destes agrupamentos urbanos não têm alcançado a resolução e a mitigação dos problemas das 

cidades como um todo de modo definitivo e efetivo e, em largas ocasiões fomentam ainda mais as 

deficiências e tendências destes planejamentos, ampliando e fortalecendo espaços de atuação 

informal, conferindo barreiras críveis ao acesso universal da população a equipamentos de 

infraestrutura e serviços públicos, destinando a apenas alguns grupos exclusivos o direito a 

cidadania plena e, aos demais o ônus de todo este processo de descontrole, que se transfigura a 

partir processos políticos ilegíveis, falta de capacidade técnica - específica e holística - e falta de 

recursos disponíveis ao local no tempo correto da demanda e em função das especificidades 

socioambientais do lugar (ANCONA e KUBRUSLY, V, 2008).      

Ainda, quando ocorrem, os investimentos públicos determinam impactos diferenciados e 

determinantes à dinâmica territorial do município, incidindo sobre as áreas ricas, valorizando cada 

vez mais o patrimônio daqueles que já detém o capital imobiliário, entretanto, nas partes pobres -, 

quando chegam -, após anos de lutas, os investimentos alavancam os valores imobiliários e, por fim, 

acabam por expulsar os moradores para áreas ainda mais longínquas e igualmente desprovidas de 

infraestrutura e serviços, retomando um circulo vicioso humilhante que, por sua vez, estimula a 

dilatação indefinida e caótica da malha urbana (JOHN, 2008). Por conseguinte, aglutinados, estes 

fatores possuem relação direta com o modo de habitar e trabalhar o uso que se faz do solo urbano.  

O Estado e a iniciativa privada dificilmente avaliam o impacto vetorial e cumulativo de suas 

ações progressistas, agredindo, ao longo do tempo, as pessoas que pertencem a determinado lugar, 

causando a perda da relação de afeto com a própria cidade e rebaixando a autoestima de seus 

moradores. Ou seja, a falta de planejamento em longo prazo, a descontinuidade dos projetos, a má 

qualidade dos gestores públicos e a desinformação da sociedade sobre as possíveis resoluções para 

os problemas urbanos explicam em parte a perda expressiva de qualidade de vida, desesperança da 

população e percepção negativa acerca dos problemas ambientais, seus desdobramentos e impactos 

para com a coletividade (SANTOS, ULTRAMARI e DUTRA, 2002). Assim, com a finalidade de 

buscar um cenário mais sustentável às cidades é preciso que o planejamento urbano seja mais 

prestigiado e instigado a promover a adequação dos diversos interesses existentes em direção ao 
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conforto ambiental da população, sem prejuízos aos processos de crescimento e desenvolvimento 

do local (TRIGUEIRO, A, 2005; 2008 e 2012). 

Em relação à cidade de Nova Andradina/MS, mais especificamente acerca da região de 

entorno do trecho do córrego Manolo Baracá que examinamos e descrevemos previamente, é 

preciso indicar que houve iniciativas governamentais que buscaram paulatinamente incrementar 

ações de mitigação aos impactos nocivos do processo de degradação ambiental do lugar causados 

pelo inadequado uso e exploração do solo ao longo do tempo, todavia, o evidente descontrole na 

circulação - de pessoas e resíduos -, descontinuidade dos projetos de gestão ambiental, falta de um 

método sistêmico de avaliação e monitoramento das condições ambientais do local e a posterior 

sobreposição de utilidade do lugar, marcam definitivamente a aceleração dos processos de corrosão 

das potencialidades e especificidades socioambientais da região, relegando-a a sujidade, contínuo 

processo de movimentação coletiva do solo e assoreamento dos cursos de água da microbacia, 

riscos de acidentes ambientais, ruptura de infraestruturas existentes, ocupação predatória, 

subdesenvolvimento social, deterioração da paisagem, queimadas, conflitos de uso e interesses, 

falta de ações em prol de uma urbanização sustentável e efetiva ao longo do tempo.  

A elaboração de um programa multidimensional para recuperação e conservação da área 

deve perpassar interesses específicos e aglutinar esforços tanto do poder publico, quanto da 

iniciativa privada e da comunidade. Só assim, adequando o uso e ocupação deste local às 

particularidades da paisagem natural será possível alcançar um quadro de estabilidade que: a. 

reduza a quantidade e a velocidade do escoamento superficial de água proveniente tanto do entorno 

urbanizado como também de áreas agrícolas; b. reduza a erosão e a deposição de detritos nos leitos 

dos corpos hídricos, evitando o assoreamento dos rios à jusante da bacia (STERNBERG, 1949).   

Conceitualmente, os procedimentos metodológicos que se assentam como recomendação à 

resolução/mitigação dos problemas descritos são: a. aplicar instrumentação e monitoramento 

adequado na bacia-estudo para se avaliar os riscos naturais, visto que a falta de dados específicos 

acerca do local, aliado as variações climáticas e de uso do solo contribuem com a ocorrência das 

incertezas ambientais sobre o lugar; b. abordar métodos que adotam comportamentos holísticos e 

sistêmicos e não apenas concentrados e situacionais; c. encerrar as operações do “buracão” e, 

realocá-lo adequadamente em local distante da malha urbana e, igualmente, de corpos hídricos; d. 

elaborar e implementar ações de políticas públicas em prol do fomento para  pavimentações de ruas 

e calçadas com materiais permeáveis, a fim de incrementar a quantidade de água infiltrada no solo e 
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reduzir a velocidade com que estas seguem até o leito do córrego analisado; e. promover o 

desenvolvimento de ações sinérgicas entre a iniciativa privada e a população, em função da 

observação ativa das condições e manutenção ambiental do lugar; f. fomentar projetos de educação 

ambiental que estimulem ao raciocínio critico da população em função da sustentabilidade do meio 

ambiente, especificamente, do local onde habitam; g. disponibilizar este trabalho como instrumento 

base para consultas e pesquisas futuras ao poder publico e sociedade civil, visando estabelecer 

diretrizes adequadas ao planejamento urbano desta e de outras áreas. 
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RESUMO 

 

A partir da necessidade cada vez mais recorrente de se discutir e aplicar estratégias de planejamento 

ambiental em bacias hidrográficas, o presente artigo traz uma discussão teórico-metodológica sobre 

a utilização da Geoecologia das Paisagens nos estudos de bacias hidrográficas, demonstrando sua 

capacidade de aliar os condicionantes socioeconômicos, culturais e ambientais que compõem uma 

bacia e, a partir daí, gerar propostas de planejamento ambiental embasadas em suas potencialidades 

e limitações. São realizadas algumas considerações sobre a fundamentação da Geoecologia das 

Paisagens e de como a mesma demonstra-se eficaz para o estudo das bacias hidrográficas e suas 

diferentes feições. Posteriormente é realizada uma discussão sobre o planejamento ambiental tendo 

como unidade de análise a bacia hidrográfica. 

 

Palavras-chave: Geoecologia das Paisagens, Planejamento Ambiental e Bacias Hidrográficas. 

 

ABSTRACT 

 

From the increasingly recurring need of discuss and implement strategies of the environmental 

planning in watersheds, this paper brings a theoretical and methodological discussion on the use of 

the Geoecology of Landscapes in studies of watersheds, demonstrating its ability to ally the 

constraints socioeconomic, cultural and environmental factors that make up a basin and, from there, 

generating proposals for environmental planning based in your potential and limitations. Are 

performed some considerations about  of the Geoecology of Landscapes and how it demonstrates to 

be effective for the study of watersheds and their different features. Subsequently starts a discussion 

on the environmental planning taking as unit of analysis the watershed. 

 

Keywords: Geoecology of Landscapes, Environmental Planning and Watershed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, as intervenções realizadas nas bacias hidrográficas vêm aumentando 

significativamente, pois ações como barramentos de cursos d’água, projetos de irrigação, captação 

de água subterrânea, dentre outras, são efetivadas sem levar em consideração a dinâmica dos 

sistemas ambientais que compõem essas bacias, desencadeando impactos ambientais de diferentes 

magnitudes.  

A partir desse quadro, as discussões referentes à necessidade de preservação e conservação 

desse recurso cresceram nas últimas décadas, surgindo uma série de ações e conceitos que destacam 

o planejamento ambiental como uma estratégia de regrar a utilização da água de maneira 

sustentável. Para Rodriguez, Silva e Leal (2011), o planejamento das bacias hidrográficas vem se 

alterando conceitualmente, partindo de um enfoque de manejo das águas para uma concepção de 

bacia como a conjugação de fatores ambientais, até chegar à visão de planejamento ambiental 

integrado e interpretado a partir de diversos enfoques. 

 As mudanças identificadas no âmbito do planejamento em bacias hidrográficas se devem em 

grande parte as inúmeras pesquisas realizadas nas mais diversas regiões e com as mais diferentes 

tipologias de bacias, inseridas em ambientes com características físicas e ambientais diversificadas. 

Essas produções científicas proporcionaram a divulgação de diferentes aportes teóricos e 

metodológicos utilizados para os estudos em bacias hidrográficas, oferecendo propostas eficazes em 

termos de planejamento e gestão ambiental. 

Nessa perspectiva, o trabalho aqui exposto conduz uma discussão teórica referente à 

Geoecologia das Paisagens como aporte teórico-metodológico para o desenvolvimento de trabalhos 

em bacias hidrográficas, destacando como os preceitos da Geoecologia são eficazes no âmbito do 

planejamento ambiental.  
 

2. BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DA GEOECOLOGIA DAS 

PAISAGENS: APLICAÇÕES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

 

A compreensão geoecológica de determinado espaço suscita a necessidade de considerar a 

interação entre os elementos naturais e antrópicos que constituem a paisagem. Para tanto, é 

essencial a utilização de uma abordagem que não assuma uma postura determinista ou reducionista 

e que viabilize uma análise da paisagem pautada em princípios sistêmicos. 
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É a partir da necessidade de compreender o meio físico, sob uma visão sistêmica e 

integradora, que surgem uma série de abordagens ligadas à Geografia Física que buscam estabelecer 

uma conexão entre o social e o natural, elaborando propostas afins com a realidade analisada. É 

nessa perspectiva de análise que se insere a Geoecologia das Paisagens, metodologicamente eficaz 

para o desenvolvimento de pesquisas de cunho geográfico que objetivem a realização de um 

planejamento ambiental. 

A Geoecologia das Paisagens teve sua gênese em trabalhos realizados por grandes 

pesquisadores no século XIX, como Humboldt, Lomonosov e Dokuchaev, revestindo-se de 

fundamental importância no âmbito de uma nova perspectiva de multidisciplinaridade associada à 

questão ambiental (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013). O desenvolvimento da Escola 

Naturalista, alemã e russa, do século XIX a meados do século XX; da concepção geossistêmica, 

elaborada na União Soviética (1920 e 1990); dos trabalhos elaborados por Karl Troll e outros 

estudiosos alemães no século XX; e da Escola de Paisagem Cultural de Karl Sauer no século XX, 

propiciaram bases sólidas para o desenvolvimento da Geoecologia das Paisagens (RODRIGUEZ, 

2006). 

As abordagens relacionadas ao estudo da paisagem, utilizando a análise geoecológica 

tornaram-se mais frequentes a partir de 1990, assim a Geoecologia das Paisagens foi se 

enriquecendo com os aportes do pensamento dialético na análise espacial e ambiental 

(RODRIGUEZ, 2006). Sendo assim, a análise geoecológica surge como uma abordagem das 

ciências ambientais que além de estimular a realização de estudos científicos de caráter 

contemporâneo, aprofunda setores já consolidados e oferece subsídios metodológicos e técnicos de 

análise do meio natural. 

A Geoecologia da Paisagem, como concepção sistêmica da análise ambiental, fundamenta-

se em três momentos básicos: (i). como se formou e se ordenou a natureza; (ii). como, mediante as 

atividades humanas, construíram-se e impuseram-se sistemas de uso e de objetos, articulando e 

colocando a natureza em função de suas necessidades; (iii). como a sociedade concebe a natureza, 

as modificações e transformações derivadas das atividades humanas (RODRIGUEZ; SILVA; 

LEAL, 2011). A partir desses momentos, a Geoecologia das Paisagens utiliza-se de algumas 

categorias analíticas nos seus estudos, as quais estão representadas no quadro 01. 
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Quadro 01- Categorias analíticas da Geoecologia das Paisagens 

Categorias analíticas Descrição 

Espaço ou Paisagem 

Natural 

Sistema espaço-temporal, organização espacial complexa e aberta, 

formada pela interação entre os elementos e componentes biofísicos, 

vem a constituir o meio natural desde uma visão sistêmica. 

Espaço Geográfico 

Conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos 

e sistema de ações, formado por objetos naturais, fabricados, técnicos, 

mecânicos e cibernéticos (Santos, 1994). 

Paisagem Cultural 

Consiste na fisionomia, morfologia e expressão formal do espaço e dos 

territórios, estando situada no plano de contato entre os fatos naturais e 

a ocupação humana. 

Território 

Conjunto de espaços e paisagens geográficas e sistemas naturais, 

econômicos, de habitat e sociais, existentes em uma área, delimitada 

por fatores econômicos e políticos. 

Fonte: Rodriguez; Silva; Leal (2011).   

 

Assim, verifica-se que a análise geoecológica fornece subsídios fundamentais para o 

desenvolvimento de trabalhos relacionados com a dinâmica dos sistemas naturais, mais 

especificamente voltados para o estudo de bacias hidrográficas, pois é necessário pensar a bacia 

como um sistema ambiental que deve ser analisado por uma concepção que articule e integre os 

momentos fundamentais de sua formação e organização (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). 

Destaca-se também, a necessidade da utilização da visão sistêmica e integrada nos estudos 

realizados em bacias hidrográficas, aspecto esse que viabiliza a utilização da Geoecologia da 

Paisagem como aporte teórico-metodológico para as análises em bacias hidrográficas, uma vez que 

“o enfoque sistêmico comporta a base científica da analise geoecológica da paisagem” 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013). 

Tendo em vista que a bacia hidrográfica caracteriza-se como um sistema complexo que 

integra os mais diversos componentes sociais, econômicos, culturais e ambientais do território em 

que se insere, destaca-se a necessidade de se pensar e trabalhar as bacias hidrográficas e suas 

diferentes feições, a partir de fundamentos teórico-metodológicos que considerem a ação/atuação 

desses componentes. Nesse contexto, a Geoecologia das Paisagens é capaz de fornecer os subsídios 

essenciais para uma análise integrada, uma vez que sua visão sistêmica e complexa considera esses 

aspectos e os seus desdobramentos na área de influência da bacia.  

 Outra importante contribuição da utilização da análise geoecológica nos estudos realizados 

em bacias hidrográficas está utilização de uma metodologia específica e aprofundada, capaz de 
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levantar dados aprofundados da bacia hidrográfica (aspectos naturais) e relaciona-los com os mais 

diversos aspectos que a compõem (socioeconômicos e culturais), podendo assim fornecer 

diagnósticos e propostas fundadas nas condições de uso ocupação da bacia. Assim, é possível 

destacar, segundo Rodriguez, Silva e Leal (2011), as etapas necessárias para o planejamento de uma 

bacia a partir de critérios geoecológicos, descritas a seguir: 

 

- Fase de organização: (i) implementação metodológica e operativa do processo de planejamento 

ambiental; (i) coleta de dados bibliográficos e cartográficos da área e organização de um banco de 

dados; 

- Fase de inventário: caracterização geoecológica e socioeconômica e determinação das unidades 

geoecológicas, as quais servirão de base para o planejamento; 

- Fase de diagnóstico: abarca a avaliação do potencial dos recursos, do estado e da deterioração 

geoecológica, os riscos, a avaliação da eficiência de uso e impacto atual, e a identificação dos 

problemas ambientais; 

- Fase propositiva: elaboração de um modelo de organização ecológico-territorial, mediante o 

estabelecimento dos tipos fundamentais de uso, propondo medidas de aproveitamento, restauração, 

conservação e preservação dos recursos naturais, podendo serem elaborados também prognósticos e 

cenários alternativos; 

- Fase de execução: instrumentação dos mecanismos de gestão, informação e sínteses, dirigidos a 

assegurar a aplicação das propostas da fase anterior. 

 

 As fases descritas viabilizam a efetivação de um estudo detalhado tendo como base o recorte 

espacial de uma bacia hidrográfica, sendo possível ainda aliar as ferramentas do sistema de 

informação geográfica para a elaboração de mapas que forneçam dados referentes às condições de 

uso e ocupação (atual e pretéritas), cenários e prognósticos com base no quadro atual. Assim, 

trabalhar em um determinado espaço tendo como referencia a bacia hidrográfica analisada nas fases 

metodológicas da Geoecologia das Paisagens, viabiliza a produção/divulgação de ferramentas 

preciosas que fornecem subsídios essenciais para o processo de planejamento e gestão ambiental e 

socioeconômica dos setores inseridos na área de influencia da bacia hidrográfica.   

 

3 . A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

AMBIENTAL 
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A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial de análise utilizada na Geografia 

Física desde o final da década de 1960 (BOTELHO; SILVA, 2011), e de acordo com Moragas 

(2005) pode ser definida como uma área drenada por uma rede de canais influenciada por várias 

características tectônicas, topográficas, litológicas, vegetacionais e de uso e ocupação, 

representando assim um sistema integrado de inter-relações ambientais, socioeconômicas e 

políticas. 

 Concebida como célula básica de análise ambiental, a bacia hidrográfica permite conhecer e 

avaliar seus diversos componentes e os processos e interações que nela ocorrem, destacando-se 

como uma unidade de análise e planejamento ambiental que viabiliza uma avaliação integrada das 

ações humanas sobre o ambiente e seus desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico 

(BOTELHO; SILVA, 2011).  

Tundisi (2003) destaca que a bacia hidrográfica é uma importante unidade de planejamento, 

além de destacar-se como um processo descentralizado de conservação e proteção ambiental, sendo 

um estímulo para a integração da comunidade e a integração institucional. O planejamento 

ambiental elaborado a partir da escala de análise da bacia hidrográfica deve, além de classificar as 

unidades espaciais que compõem a bacia, verificar os principais usos e ocupação nos diferentes 

espaços e identificar os problemas e estado ambiental da bacia, e, a partir daí, elaborar propostas de 

uso e ocupação compatíveis com as potencialidades e limitações da área. 

 Na visão de Santos (2004), o planejamento ambiental tem o papel de estabelecer as relações 

entre os sistemas ecológicos e os processos da sociedade, a fim de manter a máxima integridade dos 

seus elementos. A referida autora destaca as fases do planejamento ambiental e sua estrutura 

organizacional, as quais podem ser utilizadas no processo de planejamento e gestão de bacias 

hidrográficas (figura 01).  
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  Figura 01- Fases do planejamento e sua estrutura organizacional 

  Fonte: Santos, 2004. 

 

 

 A partir da estrutura representada na figura é possível elaborar ações de planejamento 

ambiental para bacias hidrográficas contemplando três fases, as quais inserem em suas análises 

aspectos importantes para uma gestão ambiental sustentável, que vão desde os levantamentos dos 

aspectos naturais até o quadro socioeconômico local, fundamentais para a efetivação das propostas 

elaboradas. Destaca-se ainda que para o sucesso dessas ações, é necessário considerar também três 

vertentes, essenciais para a implantação das ações de planejamento ambiental: institucional, 

comunitária e técnico-científica. 

 Na visão de Almeida et al. (1993), o planejamento ambiental seria um conjunto de 

metodologias e procedimentos para avaliar as consequências ambientais de uma ação proposta e 

identificar possíveis alternativas a esta ação. O planejamento ambiental das bacias hidrográficas 

deve ser elaborado a partir de uma organização espacial e ambiental que seja compatível com o 

equilíbrio, estabilidade e racionalidade dos atributos fundamentais do espaço natural (PEREZ 
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FILHO, 2006), viabilizados pelo fato de a bacia hidrográfica ser considerada como uma unidade 

preferencial na análise, planejamento e gestão ambiental.  

Leal (1995), destaca que no planejamento ambiental é necessário considerar a participação 

popular como um dos aspectos mais importantes para sua implementação, e que o resultado dessa 

ação seja compartilhado com a população. A utilização de metodologias participativas são eficazes 

para a elaboração de propostas de gestão pautadas nas vocações econômicas da área e na utilização 

racional dos recursos naturais, minimizando assim os impactos ambientais que comprometem a 

disponibilidade e qualidade desses recursos naturais. 

Ressalta-se que o processo de planejamento deve ser considerado como uma etapa 

preliminar e essencial para a efetivação dos programas de gestão ambiental, entendida como o 

processo de uso, administração e aproveitamento dos diversos recursos e serviços que integram a 

bacia a partir de uma perspectiva ambiental, viabilizando a gestão ambiental da bacia de forma 

racional e ambientalmente equilibrada (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). 

 Assim, pode-se concluir que planejar o uso e ocupação de um determinado território ou 

recurso natural antes de sua utilização é mais coerente e torna-se mais aproveitável em termos 

econômicos e ambientais. Porém, no atual estágio da civilização, a maioria das ações de 

planejamento ambiental só são elaboradas e aplicadas quando já se tem danos ambientais muitas 

vezes irreversíveis estabelecidos. Mesmo diante desse quadro, é válido elaborar ações voltadas para 

o planejamento e a gestão ambiental, em especial no âmbito das bacias hidrográficas, pois alguns 

quadros de degradação podem até não serem modificados, mas as ações futuras certamente estarão 

mais direcionadas e embasadas em princípios mais sustentáveis.  

 

 

4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A água, considerando os seus usos múltiplos, enquadra-se como um dos recursos naturais 

mais importantes para garantir a sobrevivência dos seres vivos. Utilizada para o desenvolvimento de 

inúmeras atividades econômicas, como na agricultura de subsistência e para suprir as necessidades 

da população, a água destaca-se como um elemento principal na manutenção da qualidade de vida.  

Frente a esse caráter vital direcionado aos recursos hídricos, destaca-se a importância de um 

gerenciamento e planejamento voltado para os aspectos quantitativos e qualitativos da água. E, para 

viabilizar as ações voltadas para o gerenciamento e planejamento da água, a bacia hidrográfica 
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enquadra-se como uma unidade geográfica fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos 

e para o planejamento ambiental.  

Assim, aliar as ações de planejamento ambiental em bacias hidrográficas com os preceitos 

da análise geoecológica da paisagem viabiliza a implementação de propostas e ações mais voltadas 

para a resolução das problemáticas especificas da bacia, estruturadas a partir dos seus aspectos 

socioeconômicos, culturais e ambientais.  

Além da efetivação de propostas de cunho ambiental, deve-se procurar também aliar o 

planejamento ambiental com o territorial, considerando-se os produtos do planejamento ambiental 

como a etapa inicial do processo de planejamento territorial. Dessa maneira, acredita-se que todas 

ações voltadas para um planejamento e uso racional dos recursos hídricos são válidas, uma vez que 

a qualidade e quantidade desse recurso depende diretamente do tratamento e das ações que lhe são 

direcionadas  na atualidade. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho consistiu na identificação da cobertura vegetal na Bacia Hidrográfica do 

Rio Novo, localizada no sudoeste do Estado de São Paulo, numa área de 1.047,25 km
2
. Sua 

nascente se localiza no município de Ocauçu, nas coordenadas 22° 24’ 28’’ de Latitude Sul e 49° 

52’ 32’’ de Longitude Oeste e a foz localiza-se nas coordenadas 22° 53’ 30’’ de Latitude Sul e 49° 

59’ 30’’ de Longitude Oeste, no município de Salto Grande, próximo a sua área urbana, desaguando 

no Rio Paranapanema, marco divisório dos estados de São Paulo e Paraná. Encontra-se inserida na 

região do Médio Paranapanema (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Médio 

Paranapanema – UGRHI-17), no estado de São Paulo. A identificação da cobertura vegetal foi feita 

mediante o uso das técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento e o estudo se baseou na 

obtenção de dados cartográficos e da análise da imagem do satélite Landsat 8, por meio da fusão da 

banda pancromática (15 metros) com as bandas 654 (30 metros), datada de maio de 2013. Após a 

georreferência da imagem, com datum SAD 69, realizada no SIG ArcGis 9.3.1, vetorizou-se os 

vestígios de vegetação detectada na área da bacia, bem como aquela encontrada nas margens dos 

rios. Também se analisou com destaque as Áreas de Preservação Permanente, conforme 

estabelecido pela Lei 12.651/2012, por meio do operador de distância, módulo buffer, do ArcGis. 

Tais ações serviram de apoio para a produção dos mapas temáticos apresentados neste trabalho. 

Além disso, por meio da ferramenta calculator geometry, também do SIG, constatou-se que área 

com vegetação nativa em toda a bacia do Rio Novo é de apenas 67,68 km
2
 e nas APPs não chega a 

11 km
2
. Este estudo identificou que a Bacia Hidrográfica do Rio Novo encontra-se tecnicamente 

deficiente no quesito proteção do ecossistema, pois sua cobertura florestal é quase insignificante. 

 

Palavras-chave: cobertura vegetal natural, satélite Landsat 8, bacia hidrográfica, 

geoprocessamento, Áreas de Preservação Permanente. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify the plant coverage in the drainage basin of the Novo 

River, located in the southwestern part of the state of Sao Paulo, and occupying an area of 1,047.25 

sq. km. The source of the river is located in the Ocauçu municipality at 22º 24' 28'' S. and 49º 52' 

32''W. The mouth of the river is located at 22º 53'30'' S.  and 49º 59' 30'' W., near the Salto Grande 

municipality, in proximity to its urban area, and flowing into the Paranapanema River, a natural 

division between the states of Sao Paulo and Paraná. Located in the state of Sao Paulo in the Middle 

Paranapanema region, in the state of Sao Paulo (Water Resource Management Unit Middle 

Paranapanema - Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Médio Paranapanema in 

portuguese - UGRHI - 17). The identification of plant coverage was carried out with the use of 
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remote sensing techniques and geo-processing, and the study was based on the gathering of 

cartographic data and analysis of images from the Landsat 8 satellite, by fusion of the panchromatic 

band (15 meters) with bands 654 (30 meters), dated May 2013. After the geo-referencing of the 

image, with datum SAD 69, carried out by the SIG ArcGis 9.3.1, traces of vegetation detected in the 

basin region were vectorized, as well as those found on the river banks. The Permanent Preservation 

Areas were also carefully analyzed, in accordance with Law 12.651/2012, using the ArcGis buffer 

module distance operator. These procedures supported the development of thematic maps presented 

in this research. Furthermore, with the use of the calculator geometry tool, as well as the SIG, it was 

noted that the area with native vegetation throughout the Novo River basin is merely 67.68 sq.km. 

and on the APPs, it is below 11 sq.km. This study identified that the drainage basin of the Novo 

River, theoretically, is lacking substantially in terms of protection of the ecosystem, as its forest 

coverage is nearly insignificant. 

 

Key-words: natural plant coverage, Landsat 8 satellite, drainage basin, geo-processing, permanent 

preservation areas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Os problemas ambientais ocasionados nas últimas décadas fizeram crescer as discussões 

sobre a premência de se progredir com os estudos referentes à conservação do meio e de se investir 

em estratégias que visam à manutenção dos espaços geográficos destruídos. 

Contudo, a intensa degradação das florestas não é recente. Iniciada em meados do século 

XVI, contribuiu para o desaparecimento de grandes áreas florestadas em todo o território brasileiro, 

caso, por exemplo, da Mata Atlântica, área de riquíssima biodiversidade, mas que atualmente 

encontram-se poucos resquícios. 

Neste sentido o conhecimento sobre a situação da cobertura vegetal em determinados 

espaços se torna relevante para a abrangência de discussões das questões ambientais, sociais e 

econômicas a ela relacionadas. Além do mais, insere-se no cenário atual da falta de planejamento 

do uso dos ambientes terrestres que causam grandes impactos. 

A intervenção antrópica sobre os ecossistemas é um bom exemplo desta falta de 

planejamento sobre os usos dos recursos naturais que estão destruindo as florestas, gerando 

desequilíbrios no meio. 

Deste modo torna-se necessário a identificação da biodiversidade por meio da aplicação de 

levantamentos e para fazer representações da condição atual da vegetação. De acordo com Luchiari 

et.al. (2005), usa-se para isto, como instrumentos, imagens obtidas por meio de satélites que se 

situam a elevadas altitudes, das quais se obtém informações sobre a cobertura vegetal, florestas, 
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cerrados, campos, áreas de agricultura, solo exposto e até sobre a qualidade das águas dos corpos 

d’águas.  

Portanto, realizar tais análises permite o conhecimento da conjuntura destas áreas, de forma 

atualizada, constituindo importante ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de decisão 

(IBGE, 2006). Mas, não só isso, permite também, avaliar a situação ambiental de determinado 

espaço geográfico. 

Este cenário inclui também, e de forma muito importante, as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs). Essas áreas têm a finalidade de conter erosões do solo, mitigar riscos de 

deslizamentos de terra ou rocha, abrigar exemplares da fauna e/ou da flora e auxiliar na preservação 

destes, atuar na regularização dos fluxos de água, bem como na qualidade do recurso hídrico que 

flui pelos rios. Percebe-se, pois, os problemas que poderiam ser ocasionados com sua ausência. 

Isso sem contar o fato de que a existência das Áreas de Preservação Permanente é prevista 

pela Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Novo, como indicado na figura 1, está localizada a sudoeste do 

Estado de São Paulo. Esta abrange os municípios de Ocauçu/SP, Campos Novos Paulista/SP, 

Ribeirão do Sul/SP, Salto Grande/SP além de uma pequena parte dos municípios de Ibirarema/SP e 

Exaporã/SP, que estão inseridos na região administrativa do município de Marília/SP. 

A nascente do Rio Novo localiza-se no município de Ocauçu, nas coordenadas 22° 24’ 28’’ 

de Latitude Sul e 49° 52’ 32’’ de Longitude Oeste. A foz localiza-se nas coordenadas 22° 53’ 30’’ 

de Latitude Sul e 49° 59’ 30’’ de Longitude Oeste, no município de Salto Grande, próximo a sua 

área urbana, desaguando no Rio Paranapanema. A bacia abrange uma área de 1.047,25 km
2
. O seu 

rio principal possui uma extensão de 80 km e o comprimento total de todos os cursos fluviais da 

bacia equivale a 717 km de extensão. Encontra-se inserida na região do Médio Paranapanema 

(Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Médio Paranapanema – UGRHI-17), no 

estado de São Paulo (figura 1). 
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Figura 1: Localização da área da Bacia Hidrográfica do Rio Novo no estado de São Paulo e na 

UGRHI – 17. Identificação do rio, nascente principal e da rede de drenagem.  

Organização: Amanda Fabiane Peron (2013). 
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Observa-se, portanto, que a área da bacia é extensa, justificando, o estudo da região por 

meio do sensoriamento remoto e do geoprocessamento. 

O sensoriamento remoto foi desenvolvido para designar as tecnologias referentes a 

instrumentos que permitem obter imagens da superfície terrestre a distâncias remotas. Esses 

instrumentos, chamados de sensores orbitais, recobrem a superfície da Terra em diversas faixas 

espectrais, com os mais variados parâmetros de resolução espacial e temporal (MENESES; 

ALMEIDA, 2012), com o objetivo de proporcionar ao homem imagens da superfície terrestre com 

seus aspectos físicos. 

Contudo, o sensoriamento remoto, neste trabalho, está associado às técnicas de 

geoprocessamento, pois esta união, de acordo com Campos et al. (2004), é fundamental para 

adquirir registros do uso da terra, informações sobre a cobertura vegetal e ainda identificar o grau 

de deterioração dos recursos naturais. A partir de tais prospecções se torna viável chegar a modelos 

racionais e adequados de uso em determinado espaço geográfico, se beneficiando da “disciplina de 

conhecimento que denota a utilização das técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

das informações geográficas” (BACANI, 2010, p.69), o geoprocessamento. 

Este, precisa para sua execução dos Sistemas de Informações Geográficas ou SIGs, que são 

os sistemas computacionais que manipulam, processam, gerenciam as informações geográficas. 

 
[...] pode-se, então, definir SIG como um sistema constituído por um conjunto de 

programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas com o 

objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados 

espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido (FITZ, 2008, 

p.23). 

 

Este estudo está vinculado ao Projeto de pesquisa “Análise do uso e ocupação da terra na 

Bacia Hidrográfica do Rio Novo com base em sensoriamento remoto e geoprocessamento” 

financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

 

 

 

 

2. METODOGIA DE TRABALHO 

Os materiais utilizados no estudo foram: 
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 Imagem do satélite Landsat 8. Fusão da banda 8 Pancromática (resolução de 15 metros) com 

a composição RGB (falsa cor) das bandas 6 (1.57 µm - 1.65 µm) 5 (0.85 µm - 0.88 µm) e 4 

(0.64 µm - 0.67 µm) com resolução de 30 metros, de maio de 2013; 

 Cartas topográficas do IBGE, escala de 1:50.000, folhas de Alvinlândia (SF-22-Z-A-III-3), 

Campos Novos Paulista (SF-22-Z-A-V-2), Concórdia (SF-22-Z-A-VI-1), Exaporã (SF-22-Z-

A-II-4), Ourinhos (SF-22-Z-A-VI-3) e Palmital (SF-22-Z-A-V-4), todas georreferenciadas no 

aplicativo ArcGis 9.3.1; 

 Sistema de Informações Geográficas ArcGis 9.3.1: aplicativo computacional usado para 

mapeamento.  

 

O trabalho se iniciou com a composição RGB das bandas 654 e, posteriormente, se efetuou a 

fusão com a banda pancromática. A fusão de imagens de satélite pode ser empregada para melhorar 

a resolução das imagens, facilitando a identificação de alvos (PIROLI, 2010). 

 

Nesta tarefa utiliza-se normalmente o método HLS que é a sigla para: hue, 

lightness e saturation, que significam, respectivamente, matiz, brilho e saturação 

(este método também é chamado de IHS). Este é um espaço de cor mais uniforme 

que o espaço RGB e que separa a cromaticidade da luminância. A transformação 

RGB-HLS separa a informação acromática (valor) e cromática (matiz e saturação) 

de uma imagem RGB. Neste método, três bandas espectrais de menor resolução 

espacial são transformadas do espaço RGB de cores para o espaço HLS. A 

componente L é substituída pela imagem PAN, sendo na seqüência efetuada a 

operação inversa, retornando para o espaço RGB (PIROLI, 2010, p. 48). 

 

Na sequência foi feito o ajuste no georreferenciamento da imagem utilizando-se das 

coordenadas extraídas das cartas topográficas, também georreferenciadas. O sistema de referência 

adotado para georreferência foi o SAD 69 (South American Datum de 1969). 

Após, vetorizou-se o limite da bacia sobre as cartas topográficas para a posterior extração da 

área da bacia da imagem Landsat 8. 

A próxima etapa foi analisar e vetorizar todas as regiões com vegetação nativa ou com 

pequenos vestígios. Vetorizou-se também a vegetação encontrada próxima às margens dos rios e 

identificou-se o que sobrou de floresta nessas áreas.  

Posteriormente, utilizando o operador de distância do aplicativo ArcGis, gerou-se o buffer 

de 30 metros para a rede de drenagem da bacia, pois de acordo com a Lei 12.651/2012, para cursos 

hídricos com até 10 metros de largura, as APPs têm de possuir largura mínima de 30 metros. Deste 
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modo, tendo os polígonos de vegetação próxima as margens e tendo o buffer das APPs, foi feita a 

extração da área de mata nativa que se encontrava dentro dos limites de 30 metros. 

Usando a ferramenta calculator geometry do ArcGis 9.3.1, constatou-se a extensão, em 

Km
2
, da área com vegetação nativa em toda a bacia do Rio Novo e somente nas APPs. 

Assim, obteve-se como resultado o mapa geral de vegetação nativa da Bacia Hidrográfica do 

Rio Novo, que permitiu identificar a distribuição espacial das florestas na região para servir de 

suporte à caracterização da qualidade ambiental desta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio do diagnóstico da imagem do satélite Landsat 8, os resultados da vetorização e do 

cálculo de áreas tiveram como produto final o mapeamento temático da distribuição da vegetação 

nativa na Bacia Hidrográfica do Rio Novo, como mostra a figura 2. 

Tal mapeamento visa contribuir com as discussões sobre a premência de se progredir com as 

temáticas referentes à conservação do meio e de estratégias que visam à recuperação dos espaços 

geográficos destruídos. Tais pressupostos foram analisados a partir dos mapas temáticos elaborados 

com o material coletado, utilizando o sensoriamento remoto e o geoprocessamento como as técnicas 

e auxiliadores imprescindíveis nesta pesquisa. 

A análise da figura 2 permitiu a constatação da intensa devastação da vegetação natural 

nessa área, pois a Bacia Hidrográfica do Rio Novo possui a extensão de 1.047,25 km
2
 e, de acordo 

com os cálculos feitos no aplicativo ArcGis, baseados no mapeamento, restam somente 67,68 km
2
 

de cobertura vegetal. 

Entende-se, portanto que é algo a ser questionado, pois a intervenção antrópica sobre os 

ecossistemas vem causando desequilíbrios e impactos sobre os recursos naturais, provocando a 

extinção da flora e da fauna de diversas regiões. Neste sentido, cresce a necessidade de se indagar a 

respeito da “participação do homem, enquanto agente modelador e transformador do sistema 

ambiental” (ZACHARIAS, 2006, p.11), que almeja apenas a conquista e satisfação de suas 

necessidades pessoais momentâneas. A busca pelo conforto humano conquistado pelo intenso 

processo de industrialização, nas últimas décadas, desrespeitou a dinâmica dos elementos 

componentes da natureza e provocou grande degradação do meio ambiente (MENDONÇA, 2005), 

fato este que pode ser constatado observando-se a figura 2, onde nota-se os poucos resquícios de 

florestas. 
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É de suma importância o entendimento acerca da questão de que a proteção ou, pelo menos, 

a recuperação do meio ambiente é questão fundamental para a plena sobrevivência e bem-estar 

presente e futuro das sociedades. Mas, é de suma importância também, o homem compreender que 

é possível sim se relacionar com a natureza sem precisar destruí-la. Seria apenas o primeiro passo 

para a criação da harmonia entre os diferentes povos e entre todos os seres vivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14Identificação espacial da vegetação natural na Bacia Hidrográfica do Rio Novo 

Organização: Amanda Fabiane Peron, 2013. 
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Neste sentido, pensando também na importância das APPs e por serem, estas, asseguradas 

pela Lei 12.651/2012 elaborou-se o mapeamento de tais regiões. 

Entretanto, como pode ser constatado na figura 3, as APPs estão bem devastadas, restando 

quase nada de vegetação. No detalhe da figura identifica-se a área da nascente do Rio Novo, região 

de extrema importância ambiental para o equilíbrio da bacia, totalmente desprotegida de vegetação 

natural. A falta de mata ciliar no entorno das nascentes e nas margens dos rios prejudica o bem-estar 

do manancial e de toda a rede hídrica da bacia. Contudo, tal problema estende o prejuízo para todo 

o ecossistema, pois podem ocorrer erosões, o esgotamento do solo e até a perda da biodiversidade 

local. 

Segundo os cálculos feitos no aplicativo computacional, a vegetação natural encontrada em 

área pertencente à APP não chega a 11 km
2
. 

De um modo geral, portanto, ao considerar a existência de mata nativa percebe-se pouca 

presença desta e, no que se refere às margens dos rios, nos termos definidos no artigo 4° da Lei 

12.651, que considera as faixas marginais dos cursos d’água naturais e artificiais Área de 

Preservação Permanente, ou seja, obrigatória a presença, ela encontra-se restrita. 
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Figura 3: Identificação da vegetação natural nas Áreas de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica 

do Rio Novo. 

Organização: Amanda Fabiane Peron, 2013. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- O sensoriamento remoto, através do uso da imagem do novo satélite Landsat 8, tornou o 

presente trabalho enriquecedor, do ponto de vista científico, e de suma importância para os estudos 

relacionados, devido à imagem utilizada ser atual e também pela disponibilidade da banda 

pancromática com resolução espacial de 15 metros. O procedimento de fusão das bandas realizado 

foi essencial para a realização da pesquisa. 

- As técnicas de geoprocessamento utilizadas para a análise dos dados coletados nessa 

pesquisa foram imprescindíveis para a caracterização e interpretação das informações geográficas 

espaciais. 

- O SIG escolhido permitiu a realização do trabalho, possibilitando a identificação da 

extensão da cobertura vegetal, tanto nas APPs, quanto no território total da bacia.  

- Após a conclusão do trabalho, verificou-se que a Bacia Hidrográfica do Rio Novo 

encontra-se tecnicamente deficiente no quesito proteção do ecossistema, pois sua cobertura florestal 

é quase insignificante.  
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA À BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

BIGUAÇU EM SANTA CATARINA 

 

ENVIRONMENTAL LEGISLATION APPLIED TO BASIN OF BIGUAÇU RIVER IN 

SANTA CATARINA 

 

Vicente Rocha SILVA 

Av. Colombo, n 5790, Zona 7, Maringá – PR. 

E-mail: vicenters61@ig.com.br 

 

RESUMO 

A bacia do rio Biguaçu localiza-se no litoral central do Estado de Santa Catarina, inserida nos 

municípios de Antônio Carlos e Biguaçu. A bacia possui 389,7 km², disposta no sentido oeste-leste. 

Com o objetivo de discutir alguns aspectos da legislação ambiental e a aplicação do Código 

Florestal (1965) e suas alterações (1989) na definição de áreas de preservação permanente (APP), 

realizou-se levantamento bibliográfico e cartográfico, este digitalizado, no Auto CAD 14 e 

exportados para o programa Ilwis. Através de técnicas de analise de distâncias foram mapeadas as 

áreas de preservação permanente (APP) nas cabeceiras e ao longo dos canais fluviais. O Código 

Florestal do Brasil - Lei 4771 (1965) e as modificações da Lei 7.803 (1989) serviram de parâmetro 

na definição de áreas de APP de 30m, 50m, 100m e em canais de cabeceiras (com diâmetro de 

50m). Foram realizados trabalhos de campo na referida bacia. Com isso foi elaborado um mapa de 

legislação ambiental da bacia do rio Biguaçu. Como resultado, consta que, em relação às áreas de 

APP predominou-se a faixa de APP de 30m em ambas as margens, para canais fluviais com menos 

de 10m de largura. Somente na área urbana de Biguaçu (após a ponte da BR-101), o rio Biguaçu 

apresentou largura de 57m, definindo a APP de 100m para cada margem. Foi observado em 

trabalhos de campo que no médio e baixo curso do rio Biguaçu e em alguns trechos de tributários há 

ausência de vegetação ciliar. Essas áreas possuem um uso intensivo da terra com pastagens, 

horticultura e plantio de grama.  

 

Palavras-chave: Código Florestal, Rio Biguaçu, Área de Preservação Permanente, Mapa de 

legislação ambiental. 

 

ABSTRACT 

The basin of Biguaçu river located in the central coastal region of the State of Santa Catarina, 

inserted in the municipalities of Antônio Carlos and Biguaçu. The basin has 389.7 km ², arranged 

from west to east. In order to discuss some aspects of environmental legislation and implementation 

of the Forest Code (1965) and its amendments (1989) in the definition of permanent preservation 

areas (APP), achieved bibliographic and cartographic, this scanned through Auto CAD 14 and 

exported to the program Ilwis. Through technical analysis of distances were mapped permanent 

preservation areas (APP) in the headwaters and along the river channels. The Forest Code in Brazil 

- Law 4771 (1965) and modifications of Law 7803 (1989) served as a parameter in the definition of 

areas of APP 30 meters, 50 meters, 100 meters and headwater channels (with a diameter of 50 

meters). Were conducted fieldwork in the basin. Thus was produced a map of environmental 

legislation of basin Biguaçu river. As a result, it says that, in relation to the areas of APP 

predominated band to APP with range of 30 meters on both banks to river, to channels with less 
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than 10 meters wide. Only in urban area from Biguaçu (after the bridge BR-101), the Biguaçu river 

showed wide of 57 meters, setting the APP 100 meters either side. Was observed in fieldwork that 

the middle and lower course of the Biguaçu river and in some sections of tributaries there is no 

riparian vegetation. These areas have an intensive use of the land with pastures, horticulture and 

planting grass. 

 

Keywords: Forest Code, Biguaçu River, Permanent Preservation Area, Map environmental 

legislation. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

A bacia hidrográfica do rio Biguaçu localiza-se no litoral central de Santa Catarina nas 

coordenadas geográficas 27º 22’ e 27º 34’ de latitude sul e 48º 56’ e 48º 38’ de longitude oeste de 

Greenwich (figura 1). A bacia possui 389,7 km² (FORTES, 1996, p. 2) e ocupa todo o território do 

município de Antônio Carlos e grande parte do município de Biguaçu na região da Grande 

Florianópolis. A drenagem é disposta no sentido oeste-leste com foz na Baía Norte.  

O presente artigo é parte integrante de uma tese de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Geografia Física - USP de 2007. Foram analisados alguns aspectos do Código 

Florestal do Brasil (lei 4771) de 1965 e as alterações do artigo 2º da lei 7.803 de 1989. Também foi 

objeto de análise a lei 11.428 de 2006, aplicada ao contexto da referida bacia. O mapa de legislação 

ambiental da bacia do rio Biguaçu teve como base o mapa de ocupação e uso da terra. 

A bacia do rio Biguaçu, em função de sua localização geográfica no litoral catarinense 

possui uma ocupação antiga, formada no início, por imigrantes açorianos. No século XIX recebeu 

colonos alemães, que se instalaram na localidade Alto Biguaçu. O rio Biguaçu foi, no passado, 

utilizados como via de navegação fluvial entre o interior e o litoral catarinense com apogeu no 

período de 1895 a 1916. Uma enchente em 1916 causou assoreamento e interrompeu a navegação 

no rio Biguaçu, fato atribuído em parte ao intenso desmatamento promovido na bacia hidrográfica. 

(REITZ, 1988, p. 74-77). 
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Figura 1 – Localização geográfica da área de estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Após levantamento bibliográfico, cartográfico e a digitalização da base cartográfica das 

folhas: Biguaçu, Florianópolis, São João Batista e Santo Amaro da Imperatriz, do IBGE (escala 1: 

50.000). No Auto CAD R-14, foram gerados Planos de Informações (PI): limites da bacia, 

drenagem, curvas de nível, estradas e pontos cotados. Os PI foram exportados para o programa 

ILWIS e editados para a categoria de classe.  

 As áreas de APP (cabeceiras e canais fluviais) foram mapeadas com auxílio da técnica de 

análise de distância. O arquivo de drenagem digitalizado da base cartográfica (PI drenagem) foi 
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utilizado como PI de entrada para a delimitação das faixas de proteção. Para a delimitação do 

entorno das cabeceiras foi elaborado um arquivo contendo para cada cabeceira um ponto. Em 

seguida, foi calculada a distância que corresponde à zona de proteção. 

As classes do mapa de legislação ambiental foram: capoeirões, capoeiras, manguezal, 

RPPN, agricultura, pastagem e área urbana. O Código Florestal (1965) e as modificações de 1989 

serviram de parâmetro na definição das áreas de APP da bacia hidrográfica. As áreas de APPs 

utilizadas foram: 30 metros, 50m, 100m e canais de cabeceiras com 50m (SILVA, 2007, p. 35).     

 

3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

A legislação ambiental do Brasil já define “um zoneamento não demarcado em mapas”, mas 

aplicável ao território do país. Portanto, na realização de estudos visando o ordenamento territorial, 

os mapas são indispensáveis para “uma melhor dimensão de suas áreas de abrangência”. (ROSS, 

2006, p. 204). A legislação ambiental é formada por um grande “número de leis, decretos, portarias, 

resoluções e normas que definem, de um modo mais específico, os mecanismos e procedimentos 

para a proteção, preservação e uso de meio natural”. (BUCCI et al., 1992, p. 89). 

A Lei 4771 de 15/09/1965 (BRASIL, 1965) que institui o Código Florestal Brasileiro é 

considerada um marco na legislação ambiental. Porém, alguns artigos foram alterados, como o 

artigo 2º, com destaque para a vegetação de margens de rios, dada pela lei 7.803 de 15/07/1989 

(BRASIL, 1989). O artigo 2º caracteriza as áreas de preservação permanente (APP), como as 

florestas e demais formas de vegetação natural e diz textualmente no item A: 

A) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja: 1: de 30m para os cursos d’água de menos de 10m de largura; 2: 

de 50m para os cursos d’água que tenham de 10 a 50m de largura; 3: de 100m para os cursos d’água 

que tenham de 50 a 200m de largura; 4: de 200m para os cursos d’água que tenham de 200 a 600m 

de largura; 5: de 500m para os cursos d’água que tenham largura superior a 600m [...]. 

Através do artigo 2º da lei 4.771 de 1965 (BRASIL, 1965), que inside sobre toda a bacia do 

rio Biguaçu, predominam canais fluviais (em número e extensão), com largura inferior a 10m. 

Assim, de acordo com legislação em vigor, corresponde ao item 1 da letra A, ou seja, a faixa 

marginal de vegetação natural é de 30m para cada margem. No médio curso rio Biguaçu se verifica, 

um exemplo, de um trecho com canais fluviais com largura inferior a 10m, conforme figura 2.  
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Figura 2 – Foz do rio Farias (direita) no rio Biguaçu (esquerda), em área da planície fluvial. 

Uso da terra com pastagens e ausência de vegetação ciliar, no município de Antônio Carlos – 

SC.  

Foto: Ivanete Nardi, maio/2003.              

  

Recentemente, sancionou a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), que 

dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação de Mata Atlântica. Essa lei define no seu artigo 2º, 

o domínio de Mata Atlântica, segundo as formações florestais nativas e ecossistemas denominados: 

Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 

Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações 

de restinga, campos de altitude, brejos interioranos e enclaves florestais do Nordeste. 

Localmente no rio Biguaçu ocorre os seguintes tipos de vegetação: Floresta Ombrófila 

Densa, Floresta Ombrófila Mista, Manguezal e Campos de Altitude. A área de estudo possui 

algumas áreas limitadas de remanescentes de floresta primária de mata atlântica com fragmentos de 

diferentes dimensões, em geral, com inserções de vegetação secundária e reflorestamentos (LEITE, 

2003, p. 12).  

No capítulo II da Lei nº 11.428 (BRASIL, 2006), define como objetivos específicos: 

“salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, 

do regime hídrico e da estabilidade social”. Ainda no capítulo II descreve que a proteção e a 

utilização da mata atlântica devem ser de acordo com o artigo 7º, inciso IV, que diz: “o 
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disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com a 

manutenção do equilíbrio ecológico.”  

Através do artigo 11 da lei 11.428 (BRASIL, 2006), onde reforça o caráter restritivo em 

relação ao corte e supressão da vegetação primária e de vegetação secundária, definindo a 

proibição: a) “abrigar espécies de flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território 

nacional ou em âmbito estadual, [...]”; b) “exercer a função de proteção de mananciais ou de 

prevenção e controle de erosão”; c) “formar corredores entre remanescentes de vegetação primária 

ou secundária em estágio avançado de regeneração”; d) “proteger o entorno de unidades de 

conservação”. 

No contexto da bacia do rio Biguaçu, o artigo 11 é pertinente, para todas as quatro condições 

citadas acima.  Além da mata atlântica ser dominante, há também, a presença da Araucária (Floresta 

Ombrófila Mista). Há condições favoráveis a exercer a função de corredores ecológicos nas áreas 

de matas de alguns municípios limítrofes com Antônio Carlos e Biguaçu. (SILVA, 2007, p. 165). 

No artigo 14, no parágrafo 2º, diz: “A supressão de vegetação no estágio médio de 

regeneração situada em áreas urbanas dependerá de autorização do órgão ambiental municipal 

competente, desde que o município possua Conselho Municipal de Meio Ambiente, com caráter 

deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente, 

fundamentada em parecer técnico”. 

Em Biguaçu, o plano diretor está sendo revisado. O último foi elaborado em 1995. No 

município de Antônio Carlos o Plano Diretor está em elaboração e existe Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, sendo denominado de Comama, criado em 2005. Segundo o secretário municipal 

de agricultura de Antônio Carlos, o conselho é atuante (inf. verbal, abril/2007). 

O artigo 20, que evidência a proteção da vegetação secundária, de forma complementar ao 

dispositivo da redação do artigo 14, diz: “O corte e supressão da vegetação primária de mata 

atlântica somente será autorizado em caráter excepcional, quando necessária a utilização de obras, 

projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisa científica e práticas preservacionistas.” 

Na lei nº 11.428 (BRASIL, 2006), através do artigo 30 é definido restrições à supressão de 

mata atlântica em áreas urbanas e regiões metropolitanas, conforme incisos I e II, descrevendo as 

situações: I- nos perímetros urbanos aprovados até o início de vigência desta lei, a supressão de 

vegetação secundária (capoeirões), dependerá de autorização prévia de órgão estadual, para fins de 

loteamento ou edificação, se for garantida no mínimo 50 % da área total coberta por essa vegetação.  
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Além disso, deve estar de acordo com dispositivos do Plano Diretor do Município. II- nos 

perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta lei, é vedada a supressão da 

vegetação secundária (capoeirões) de mata atlântica, destinado a loteamentos e edificações. 

No artigo 31, há uma complementação dessas restrições, citadas acima, que diz: o 

parcelamento do solo para loteamento ou edificação em área de vegetação secundária (estágio 

médio de regeneração), da mata atlântica, deve seguir as normas previstas no Plano Diretor do 

Município. No parágrafo 1º, está estabelecido que nos perímetros urbanos aprovados até a data de 

início da vigência dessa lei, que o empreendimento deve garantir a manutenção de no mínimo 30% 

da área total de vegetação. No parágrafo 2º, diz que nos perímetros urbanos delimitados após a data 

de início de vigência dessa lei, a supressão de vegetação secundária (estágio médio de regeneração) 

deve garantir a manutenção de no mínimo 50% da área total de vegetação. Essa lei apresenta a 

possibilidade de incentivos econômicos a proprietários e posseiros, visando à proteção e uso 

sustentável de mata atlântica. Foram definidas algumas condições, sendo assim, destacamos os 

incisos do artigo 33: 

I- a importância e representatividade ambientais do ecossistema e da gleba; II- a existência 

de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção; III- a relevância dos recursos hídricos; IV- o 

valor paisagístico, estético e turístico; V- o respeito às obrigações impostas pela legislação 

ambiental; VI- a capacidade de uso real e sua produtividade atual. 

Desde a criação do Código Florestal em 1965, através do artigo 2º, já era permitido aos 

“proprietários de florestas não preservadas, poderá gravá-la com perpetuidade”. O vínculo será 

“averbado à margem da inscrição no registro público”. No entanto, o artigo 6º foi revogado pela Lei 

9985 de 18/07/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

As RPPNs são áreas destinadas à conservação da natureza em propriedades particulares. O objetivo 

é de legitimar as intenções conservacionistas de proprietários rurais. Elas podem funcionar como 

corredores ecológicos, conforme seu artigo 2º, inciso nº XIX. Os corredores ecológicos são: 

“porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que 

possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies 

e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para 

sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. 

As RPPNs se enquadram na categoria de UC do tipo II – Unidades de Uso Sustentável. 

Segundo o artigo 7º, parágrafo 2º “o objetivo básico das unidades de uso sustentável é 
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compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais”. No artigo 21 da Lei 9.985 (2000), define a Reserva Particular do Patrimônio Natural 

como “uma área privada, gravada com perpetuidade, com objetivo de conservar a diversidade 

biológica”. Nesse tipo de UC só é permitida a pesquisa científica, a visitação com objetivos 

turísticos, recreativos e educacionais. 

 

4. RESERVA ECOLÓGICA DO CARAGUATÁ (RPPN) 

 

A reserva foi criada em 1990, com área inicial de 1.854ha, através da portaria 645/90 de 

03/05/90 do IBAMA. Posteriormente, foi ampliada para 3.313ha (01/98 e 61/98 do IBAMA). 

Atualmente a reserva possui 4.300ha. Apesar da UC Caraguatá ter sido criada em 1990, o Plano 

Básico de Utilização só foi realizado em 2003. 

A RPPN está localizada entre os municípios de Antônio Carlos, São João Batista, Major 

Gercino, Angelina e Biguaçu. No local é encontrada a Floresta Ombrófila Densa (formação 

montana), a Floresta Ombrófila Mista (formação montana) e áreas menores de formações 

campestres (campos de altitudes). 

 

5. MAPA DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

A RPPN Caraguatá é a maior área preservada de mata atlântica do Estado de Santa Catarina. 

De sua área total de 4300ha, mais de 60% fica no território do município de Antônio Carlos. Lá é o 

local onde estão às nascentes dos rios Farias e Rachadel, que integram o rio Biguaçu. O rio Farias é 

usado como manancial pela CASAN, desde 1992, sendo que abastece com água tratada o distrito-

sede de Antônio Carlos e a localidade de Guiomar.  

No mapa de legislação ambiental estão delimitados os polígonos do ecossistema manguezal 

do rio Biguaçu, cujo Código Florestal (1965) prevê como área de preservação permanente, 

conforme o artigo 2º, letra f. Em trabalhos de campo no local, se verificou os principais tensores: 

desmatamentos, aterros e instalação de moradias sobre o manguezal e deposição de lixo. Nos locais 

mais favoráveis às atividades, com relevo plano e baixa declividade, ocorreu o desmatamento e 

implantação da prática agropecuária. Os locais de uso intensivo estão nas planícies fluviais dos rios: 

Três Riachos, Saudade, Louro, Guiomar, Farias, Rachadel, Biguaçu e ribeirão Vermelho. Aspecto 

de área de pastagem e ausência de vegetação ciliar no baixo curso do rio Biguaçu, próximo à cidade 

de Biguaçu – SC, figura 3. 
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Figura 3 – Planície fluvial do rio Biguaçu, com pastagens na margem esquerda. Bairro 

Prado, município de Biguaçu – SC. Foto: Vicente R. Silva, julho 2006. 

 

Em relação à legislação ambiental que prevê a preservação da mata ciliar nas áreas de 

preservação permanente, foram definidas quatro classes: cabeceiras dos canais fluviais (50m), faixa 

de APP de 30m, faixa de APP de 50m e faixa de APP de 100m. Todos os principais canais fluviais 

na zona de cabeceiras foram representados no mapa, por meio de um pequeno círculo. Já com 

relação à faixa de APP de 30m foi a dominante em número de canais e extensão, para os rios com 

menos de 10m de largura. Para a faixa de 50m, definido apenas para um trecho do rio Biguaçu, na 

altura da cidade de Antônio Carlos até a ponte sobre a rodovia. E por último, a menor extensão do 

rio Biguaçu que vai da ponte da BR-101 sobre rio até a foz na Baía Norte, com faixa de APP de 

100m para cada margem, pois o rio tem mais de 50m de largura (figura 4). 
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Figura 4 – Mapa de legislação ambiental da bacia do rio Biguaçu - SC.  

Fonte: Vicente Rocha Silva (2007) 

 

A pesquisa sobre a legislação ambiental aplicada à bacia do rio Biguaçu teve como 

referência o Código Florestal brasileiro de 1965 e as modificações de 1989. O estudo foi concluído 

em 2007, portanto anterior ao novo Código Florestal aprovado em 2012.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos maiores desafios do poder público refere-se à falta de infra-estrutura dos órgãos 

ambientais estaduais (FATMA) e federais (IBAMA) em Santa Catarina. A ausência de vegetação 

ciliar na maioria dos rios da área de estudo foi constatada desde 1993. O mapa de legislação 

ambiental da bacia do rio Biguaçu torna-se um instrumento de grande utilidade no ordenamento 

territorial. 

 Fatores de ordem histórica e econômica, aliado ao tipo de estrutura fundiária vigente nos 

municípios de Antônio Carlos e Biguaçu, onde predomina as pequenas propriedades rurais, 
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contribuem no desrespeito à legislação ambiental.  Em relação ao mapa de legislação ambiental as 

áreas de APP predominaram a faixa de APP de 30m em ambas as margens, para canais fluviais com 

menos de 10m de largura. As áreas de planície fluvial possuem relevo plano, baixa declividade e 

solo adequado, favorecem o uso intensivo da terra com horticultura, cultivo de grama, bem como 

pastagens que ocupam vastas áreas e geralmente, não respeitam os limites das APP nas margens dos 

rios da bacia.  
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RESUMO 

O uso de sistemas de informação geográfica integrado com as geotecnologias se tornou uma 

ferramenta essencial para determinar o uso e ocupação do solo e analisar a degradação do meio 

ambiente. Esta pesquisa objetivou analisar e comparar as mudanças no ambiente com relação ao uso 

e ocupação do solo nos anos de 1990, 2001 e 2012, buscando entender qual área ocorreu uma 

mudança maior no ambiente. Para isso, utilizou as imagens de satélite LANDSAT 5 TM e 

ResourceSat 1 LISS 3, trabalhadas em ambiente SIG, no software Spring 5.2.3, na analise da 

evolução do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Rio Taquaruçu-MS. Nos dados 

analisados a pastagem se mostrou dominante nos 3 anos, tendo a economia voltada para o plantio de 

cana de açúcar e em 2001 passou a ter silvicultura na área da bacia. Conclui-se que na bacia do Rio 

Taquaruçu grande parte das áreas destinadas às pastagens, não vem tendo um manejo adequado, 

devido à pecuária, o que mostra a falta de planejamento pelos fazendeiros, como também se 

mostrou que suas áreas destinadas ao plantio de cana de açúcar não são bem planejadas, sem curvas 

de níveis ou manejo, fazendo com que se torne uma área mais vulnerável aos processos erosivos. 

 

Palavras-chave: bacia hidrográfica; uso e ocupação do solo; geotecnologias; processos erosivos. 

ABSTRACT 

The use of geographic information systems integrated with the geo has become an essential tool for 

determining the use and occupation of land and analyzing environmental degradation. This research 

aims to analyze and compare the changes in the environment with respect to the use and occupation 

of land in 1990, 2001 and 2012, seeking to understand which area was a major change in the 

environment. For this, we used satellite images LANDSAT 5 TM and ResourceSat 1 LISS 3, 

worked in a GIS environment, in Spring 5.2.3 software, the analysis of the evolution of the use and 

occupation of the river basin Taquaruçu-MS. In the data analyzed grazing proved dominant in three 

years, with the economy facing the planting of sugar cane in 2001 and now has forestry in the 

watershed area. We conclude that in the Rio Taquaruçu large part of the area used to pasture, is not 

having a proper management due to livestock, which shows a lack of planning by farmers, but also 

proved that their sites for planting sugarcane sugar are not well planned, with no curves or 

management levels, causing an area becomes more vulnerable to erosion. 

 

Keywords: watershed, use and occupation of land; geotechnology; erosive processes. 

1. INTRODUÇÃO   
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O meio ambiente em que vivemos, apresenta uma considerável competência de regeneração 

e recuperação contra eventuais impactos, muitos dos quais gerados pela própria natureza, mas a 

constante intervenção do homem não permite que se recupere, pois o mesmo necessita de tempo 

para regeneração. 

Devido ao intenso uso dos recursos naturais sem um planejamento apropriado, eleva as 

preocupações com o meio ambiente no Brasil, como em todo o mundo, buscando um melhor 

aproveitamento das potencialidades de determinadas bacias hidrográficas sem prejudicar o ambiente 

como um todo.  

Estes estudos são utilizados como formas de planejamento das bacias hidrográficas e gestão 

dos recursos naturais, visando o desaparecimento ou a diminuição dessa mudança na paisagem.  

Bacia hidrográfica, segundo Santana, 2003, p.6 consiste em: 

[...] é uma porção geográfica delimitada por divisores de água, englobando toda a 

área de drenagem de um curso d’água. É uma unidade geográfica natural e seus 

limites foram estabelecidos pelo escoamento das águas sobre a superfície, ao longo 

do tempo. É, portanto, o resultado da interação da água com outros recursos 

naturais.  

A necessidade dos estudos voltados para a bacia hidrográfica tende a ser de grande 

importância, para um manejo adequado no uso do solo, gerando um planejamento que busque 

fornecer técnicas avançadas sobre a superfície da Terra. 

Conforme Sokolonski (1999), a classificação do uso da terra leva em conta o tipo de uso de 

terra da data do mapeamento, o manejo e a estrutura de produção, procurando com isso caracterizar 

da melhor forma possível as classes de uso definidas. 

Para entender a evolução do uso do solo, de uma localidade, inicialmente é preciso delimitar 

sua área geográfica e esta certamente está inserida em bacias hidrográficas, que constitui a principal 

forma de abordagem espacial para estudos ambientais que evoluem e se intensificam com o tempo. 

Almeida (1997), o uso do solo é definido como as diferentes formas de intervenção do 

homem no meio, com o objetivo de obter dele o atendimento de suas necessidades, querem sejam 

agrícolas, industriais, urbanas etc., através de técnicas e costume. Com o crescimento e aumento de 

produções para atender as necessidades humanas, novas formas de plantio, criação e produção 

industrial foram estabelecidas, ocasionando o aumento crescente de poluentes, modificação da 

paisagem e a fragmentação de ecossistemas. 

A escolha da bacia do Rio Taquaruçu, localizada na divisa dos municípios de 

Brasilândia/MS e Santa Rita do Pardo/MS entre as coordenadas geográficas 52° 57’ 12.19” e 52° 
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04’ 32.11” W a 20° 49’ 34.10” e 21° 40’ 34.13” S, ocupando uma área de 2572,61 km
2
 (Figura 1), 

se deu devido às alterações ambientais encontradas durante o período analisado, tendo em vista que 

vem ocorrendo uma alteração na paisagem, devido à instalação da empresa Companhia Brasileira 

de Açúcar e Álcool (CBAA) instalada no território de Brasilândia/MS e da empresa do Grupo 

Brochmann Polis S/A instalada na fazenda Santa Vergínia no território de Santa Rita do Pardo/MS, 

ambas tem como principal cultivo a cana de açúcar e outras atividades como mudas clonais de 

eucalipto e criação de gado geneticamente modificado, são duas empresas que exercem influência 

direta na mudança da paisagem na bacia. 

Por esta razão, esta pesquisa objetivou mapear o uso e ocupação do solo nos anos de 1990, 

2001 e 2012, para elaborar uma comparação entre os períodos, a fim de destacar as mudanças 

ocorridas na paisagem visando subsidiar ações e/ou novos estudos que contribuam para o uso 

sustentável da bacia, protegendo os recursos naturais e recuperando os recursos já degradados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 

Fonte: ResourceSat-1, LISS 3, 2012.  

2. METODOLOGIA 

 Para a elaboração do uso e ocupação do solo foi feita uma interpretação de imagens de 

satélite Landsat 5, bandas 3, 4 e 5 do mês de agosto dos anos de 1990 e 2001 e do satélite Resource 
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Sat LISS 3, bandas 3,4 e 5 do ano de 2012 adquiridas gratuitamente no site do INPE – Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, para a delimitação da bacia utilizou a imagem de radar SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000. 

As imagens foram importadas e georreferenciadas por meio de pontos de controle passíveis 

de identificação na imagem, sendo utilizada uma imagem ortorretificada pancromática da área 

como base pra registrar as novas imagens de satélite, trabalhados no SIG ArcGis
®
 10. Após o 

georreferenciamento o contraste foi executado no SIG Spring
®

 5.2.3 a fim de melhorar a qualidade 

da imagem, utilizando a opção equalizar histograma. A partir deste contraste foi salva a imagem 

sintética b3g4r5 das imagens Landsat TM e Resource Liss, classificando o uso e ocupação da terra, 

por meio de classificação supervisionada por regiões, onde foi utilizado o classificador 

Bhattacharya, cuja liminar de aceitação foi de 99,9%. 

Após a classificação foi definidas classes temáticas usando as cores conforme IBGE (2006), 

(Figura 2). 

A definição das classes do uso e ocupação da terra dos três diferentes anos foi: florestal, 

água, pastagem, solo úmido, solo nu, silvicultura e lavoura temporária. Na classe temática florestal 

é referente às áreas de reserva legal, matas ciliares e florestas plantadas. Na classe temática água foi 

classificada todos os corpos d’água. Os solos sem cobertura vegetal ou aquelas terras que estão 

sendo preparadas para plantio, foram classificados como solo nu. As classes lavoura temporária 

referem-se às áreas de plantio de cana de açúcar e outras culturas. Na classe silvicultura, foi 

adquiridas amostras de plantio de eucalipto. Já a classe temática pastagem foi caracterizada pela 

presença de gramíneas destinadas a criação do gado de corte ou apenas pastagem.  

Com relação à classe de solo úmido, são áreas de várzeas ou pontos de alagamentos, sendo 

encontrada ao longo de todas as áreas próximas do rio Taquaruçu e seus afluentes.  

Por fim a imagem classificada foi importada no ArcGis
®
 10, para corrigir os erros que no 

Spring
®
 não foi possível, analisando cada região e mudando aquelas que apresentavam erros, 

alterando assim seu atributo de acordo com a realidade mostrada na imagem de satélite.  
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Figura 2: Cores e classes do uso e ocupação do solo. 

Fonte: IBGE, 2006. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

A elaboração da análise da carta do uso e ocupação do solo desta etapa, levou em 

consideração a fotointerpretação das imagens de satélite coletadas a partir das imagens LANDSAT 

5 TM do ano de 1990 e 2001 e da imagem RESOURCE SAT 1 LISS3 do ano de 2012 processadas 

no software SPRING
®
.  

Na interpretação de imagens de satélites diversos fatores devem ser levados em 

consideração como, por exemplo, o nível de experiência do analista, as características das bandas 

utilizadas pelo satélite utilizado no imageamento e principalmente, o conhecimento da área de 

estudo. Na verdade, quanto maior é o conhecimento sobre a área de estudo, maior é a qualidade de 

informações que podem obter (FLOREZANO, 2007, p.43). 
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A realização da saída de campo é um processo fundamental para a finalização da carta do 

uso e ocupação, pois nela foi possível tirar todas as dúvidas referentes à classificação da imagem, 

finalizando assim a carta temática referente à bacia do Rio Taquaruçu.  

Na (Tabela 1) e (Figura 3) mostram e representam os dados gerados pelo SIG ArcGis
®
, em 

(km
2
) e porcentagens (%) do uso e ocupação do solo no ano de 1990. 

 

Tabela 1: Uso e Ocupação do solo nos anos de 1990, 2001 e 2012. 

Classes 

1990 2001 2012 

Área 

(km
2
) 

Área (%) 
Área 

(km
2
) 

Área (%) 
Área 

(km
2
) 

Área (%) 

Água 21,39 0,83 36,53 1,45 45,41 1,79 

Florestal 619,48 24,07 490,13 19,05 513,46 19,95 

Pastagem 1507,98 58,61 1613,34 62,71 1373,87 53,40 

Silvicultura 0,00 0,00 19,42 0,75 58,73 2,28 

Lavoura Temporária 192,34 7,47 198,04 7,69 323,87 12,58 

Solo úmido 180,76 7,06 172,52 6,70 127,35 4,95 

Solo nu 50,66 1,96 42,63 1,65 129,92 5,05 

Fonte: LANDSAT 5 TM, 1990, 2012 e ResourceSat 1 LISS 3, 2012. 

Org: MIGUEL, 2013. 
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Figura 3: Uso e ocupação do solo da bacia hidrográgia do Rio Taquaruçu/MS nos anos de 1990, 2001 e 

2012. 

 

Comparando as informações descritas acima, a classe Florestal (Figura 4) apresentou no ano 

de 1990, 24,07% do total da bacia, sendo que no ano de 2001 obteve uma redução na quantidade de 

área destinada a essa classe, passando a ocupar 19,05%. No ano 2012 a mesma ocupou uma área de 

19,95% significando um aumento em relação ao ano anteriormente analisado. 

A Pastagem (Figura 5) se mostrou predominante na bacia nos 3 anos analisados, onde 

oscilando sempre acima da metade da área total, com 58,61%, 62,71% e 53,43% respectivamente. 
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Figura 4: Área Florestal. Figura 5: Pastagem, maior área de abrangencia 

de uso do solo na bacia. 
 

Fonte: MIGUEL, 2013. 

 

Em 1990 não apresentou a classe de Silvicultura (Figura 6), a mesma só foi diagnosticada no 

ano de 2001, mas em pequena área de 0,75% da bacia e passando para 2,28% no ano de 2012. A 

classe Água (Figura 6) em 1990 representava uma área de 0,83%, ao passar de 11 anos, a 

disponibilidade hídrica obteve um ligeiro aumento, passando para 1,45%, já no ano de 2012 a área 

recoberta por Água passou para 1,79%, mostrando um pequeno aumento com o passar dos anos 

estudados, mas nada muito significativo em relação ao tamanho da área da bacia. 

Por razões das instalações das empresas CBAA e do Grupo Brochmann Polis, que utilizam 

cana de açúcar (Lavoura Temporária) (Figura 7), a bacia apresentou essa classe próximas a essas 

empresas, abrangendo uma área de 7,47% da bacia em 1990, apresentando um pequeno aumento de 

0,22% da área plantada no ano de 2001, já no ano de 2012 obteve um crescimento, passando para 

12,58% da área da bacia. 
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Figura 6: Classe relacionada à Água e à canto 

superior esquerdo, a Silvicultura encontrada na 

bacia. 

Figura 7: Cultivo de cana de açúcar. 

Fonte: MIGUEL, 2013. 

Na bacia do Rio Taquaruçu por ser uma região plana a classe de Solo úmido (Figura 8) se 

mostrou presente ao longo dos recursos hídricos, pois são áreas de alagamento e apresentou no ano 

de 1990 uma área de 7,06% da bacia passando com uma pequena diminuição de 0,36% de sua área 

em 2001, como também ocorreu no ano de 2012 onde apresentou uma redução de 1,75% desta 

classe. 

A classe Solo nu (Figura 9), foi perceptível em áreas aonde o solo vinha sendo preparado 

para plantio de atividades agrícolas e locais como estradas, erosões e locais com pisoteio do gado, 

representando em 1990 uma área de 1,96% da bacia, no ano de 2001 ocupou uma área de 1,65% do 

total, já no ano de 2012 apresentou um aumento de 3,40% de sua área em relação ao ano de 2001. 

 
Figura 8: Água e Solo úmido em segundo plano. 

 
Figura 9: Solo nu 

Fonte: MIGUEL, 2013. 
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Uma das características notadas na bacia são as áreas onde os processos erosivos estão em 

estágio avançado devido principalmente à falta de vegetação como nas (Figuras 10 e 11) que 

predomina o solo nu nos locais, seja nas estradas ou na área onde ocorreu uma retirada de terra, 

principalmente para a construção da ponte próxima do local. 

Como também ocorre na (Figura 12) onde a falta da mata ciliar juntamente com o declive do 

local e o escoamento superficial, fez com que ocorresse o aumento da erosão neste local, levando 

esse solo desprendido até os recursos hídricos. 

 
Figura 10: Processos Erosivos 

 

 
Figura 12: Erosão próxima ao Rio Taquaruçu.  

Figura 11: Retirada de terra elevando a erosão 

do local. 

Fonte: MIGUEL, 2013. 
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4. CONCLUSÃO 

As técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento possibiltou a geração das cartas 

utilizadas para a elaboração deste trabalho, se tornando úteis na obtenção e geração de todos os 

dados utilizados, através dos softwaeres ArcGis 10 e Spring 5.2.3 em um Sistema de Informação 

Geográfica proporcionando um resultado satisfatório. 

Na bacia nota-se que existe uma extensa área voltada para pastagens e grande parte dessa 

área utilizada para pecuária, como também existe uma área relativamente grande de lavoura 

temporária que na bacia corresponde a cana de açúcar, devido princiapalmente à instalação das 

empresas Brochmann Polismas e Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool (CBAA) que são 

voltadas a esse cultivo. Juntamente a isso, na bacia se inicia o cultivo de eucalipto, que vem se 

tornando característico no leste do estado de Mato Grosso do Sul. 

Percebe-se que a maioria das pastagens encontradas na bacia, tem como característica a 

criação de gado de corte, que é um diferencial na questão da degradação, pois o pisoteio do gado 

interfere na perda de solo e aumento do risco de erosões. Já no médio curso apresentou grande parte 

de sua área sendo destinada ao cultivo de cana de açúcar e como afirma Morgan (1984 apud 

GUERRA, 1998), as práticas agrícolas reduzem à cobertura vegetal dos solos, deixando, certos 

tipos de solos, mais sensíveis a erosão, pois o impacto da chuva é maior quando há menor 

resistência dos agregados, consequência da diminuição da matéria orgânica no solo.  

No campo, se mostraram notáveis os processos erosivos, que em alguns locais se encontram 

em estágios avançados, devido ao escoamento superficial causado pela precipitação que aumenta a 

vulnerabilidade do local, consequentemente esse solo é levado até áreas mais baixas da bacia que 

são os fundos de vale e os recursos hídricos, alterando assim a dinâmica do ambiente. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta a discussão sobre o papel do planejamento regional e urbano como 

ordenador do território, mais especificamente, do município de Presidente Prudente, a partir da 

implantação de Distritos Industriais. Os Distritos Industriais representaram uma estratégia política 

no Brasil, nas décadas de 60 e 70, para o desenvolvimento econômico do país, com base no binômio 

urbanização e industrialização. Neste contexto, Presidente Prudente foi escolhido, a partir de uma 

política de planejamento regional, pela Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU), 

como sede de uma experiência piloto de implantação de distritos industriais, devido a sua 

localização geográfica estratégica e infraestrutura existente. O projeto foi elaborado pelo Centro de 

Pesquisa e Estudos Urbanísticos, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (CEPEU – FAU-USP) em 1968, sendo proposto na época dois distritos industriais, o 

especializado e o diversificado. Atualmente, o município conta com quatro distritos industriais, um 

deles iniciado a partir deste processo de planejamento regional. O objetivo deste trabalho é analisar 

o projeto do Distrito Industrial proposto pelo CEPEU comparando com a situação atual, tanto do 

ponto de vista urbanístico da sua instalação como em função dos tipos de indústrias instaladas, 

analisando em que medidas o projeto e as respectivas indústrias atenderam aos ideários propostos a 

mais de 40 anos. O Distrito proposto possui atualmente a denominação de Núcleo Industrial de 

Presidente Prudente Antônio Crepaldi. 

Palavras-chaves: Planejamento regional, urbanização, distritos industriais, diagnóstico ambiental,  

 

ABSTRACT 

 This paper presents a discussion about the urban and regional planning as originator of the 

territory, more specifically, in the Presidente Prudente city, from the implantation of Industrial 

Districts. The Industrial Districts represented a political strategy in Brazil, in the decades of 60 and 

70 for the country's economic development, based on the binomial urbanization and 

industrialization. In this context, Presidente Prudente was chosen from a regional planning policy, 

by the Interstate Commission Paraná Basin, Uruguay (CIBPU), to host a pilot deployment of 

industrial districts, due to its strategic geographical location and existing infrastructure. The project 

was prepared by the Research Center and the Urban Studies, Faculty of Architecture and Urbanism 

of the University of São Paulo (CEPEU - FAU-USP) in 1968, being proposed, at the time, two 

industrial districts, the specialized and diverse. Currently, the city has four industrial districts, one 

of them started from this regional planning process. The objective of this work is to analyze the 

project proposed by CEPEU about the District Industrial and compares with the current situation, 

by the urban point of view of its facility and as a function of the types of industries established, 
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analyzing to what extent the project and the industries met the ideals proposed more than 40 years. 

The proposed District currently is named Núcleo Industrial de Presidente Prudente Antônio 

Crepaldi. 

Keywords: Regional planning, urbanization, industrial districts, environmental diagnosis 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

O município de Presidente Prudente foi criado pela Lei estadual n.º 1.798, de 28 de 

novembro de 1921, localiza-se no extremo oeste do Estado de São Paulo, na 10ª Região 

Administrativa, a cerca de 560 km da capital e possui uma área territorial de 562 km² e população 

de 207.610 habitantes, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), censo de 2010. 

A sua formação e consolidação estão relacionadas à chegada da Estrada de Ferro 

Sorocabana em 1919 e retomada da expansão cafeeira em meados da década de 30. A expansão dos 

trilhos da Sorocabana para esta região representou o desenvolvimento econômico, pois os trilhos 

chegam antes da ocupação propriamente dita. As redes ferroviárias eram projetadas considerando 

também as redes fluviais; quando encontravam rios navegáveis, portanto, em determinados 

períodos, elas se complementam nas questões relacionadas ao transporte de mercadorias. Neste 

sentido, observa-se que as primeiras indústrias surgem para beneficiamento de produtos 

agropecuários e se localizaram as margens da linha férrea, sendo este o transporte e a comunicação 

com São Paulo, capital do Estado, para exportação dos produtos (ABREU, 1972).  

As propostas de ocupação territoriais na escala regional, bem como, a organização dos 

espaços dentro dos municípios passam a ser temas importantes na década de 50, sendo o 

planejamento, regional e urbano, importantes instrumentos para alavancar o desenvolvimento 

econômico. Por sua vez, o processo de industrialização trouxe questões sobre produtividade, 

potencialidades de recursos naturais, capacidade do sistema de energia, capacitação de mão de obra, 

existência de meios de comunicação e transportes, como aspectos que permeiam as questões sobre a 

concentração ou dispersão industrial pelo território. 

No Brasil, as primeiras experiências de planejamento regional, segundo Gardin (2009) 

considerando o desenvolvimento de bacias hidrográficas, foram os trabalhos elaborados pelas 

Comissões Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai – CIBPU e a do Vale do São Francisco – CVSF, 

ambas com base territorial do planejamento norte-americano do rio Tennessee (TVA). A CIBPU foi 

um organismo de planejamento regional, idealizado em setembro de 1951 na Conferência de 
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Governadores dos estados componentes da bacia do rio Paraná – Mato Grosso, Goiás, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, incorporado posteriormente o estado do Rio Grande do 

Sul, formando a Bacia Paraná-Uruguai. 

A escolha da cidade de Presidente Prudente como sede da primeira experiência para um 

programa regional de industrialização, dentro do Oeste Paulista, comparece dentro deste contexto e 

ocorreu por vários fatores, como: crescimento populacional, êxodo rural, existência de matérias-

primas, pecuária em expansão, a posição geográfica do município com diversos acessos de 

comunicações, estradas de ferro e de rodagem, além das possibilidades do transporte fluvial, que no 

período estudado aparecia como uma grande possibilidade e o potencial energético que se 

consolidava, justamente em função dos rios que configuram a região. O crescimento populacional 

abria as perspectivas de elevar a renda per capita e aumentar o mercado consumidor. (GROTH et 

al, 1968). 

Em 1968, antes da implantação do primeiro distrito industrial de Presidente Prudente, foi 

elaborado um estudo pela Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU), através do 

Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos (CEPEU–FAUUSP)) e Prefeitura Municipal de 

Presidente Prudente que culminou na publicação do livro “Projeto de um Distrito Industrial – 

Presidente Prudente”. Trata da concepção, da viabilidade e das opções de sua localização, tendo 

sido enfatizada a importância da sua implantação.  

A metodologia utilizada buscou não somente desenvolver o projeto do Distrito Industrial, 

mas também apresentar e discutir os aspectos relacionados à sua implantação, levantando as 

experiências internacionais e nacionais, situando o surgimento de distritos no interior do Estado de 

São Paulo; pesquisando e analisando a região do Oeste Paulista, bem como o Município e a Cidade 

de Presidente Prudente. Os motivos para criação dos distritos industriais tiveram como proposta o 

desenvolvimento das regiões norte e nordeste do país e, dentro do Estado de São Paulo, propuseram 

o descongestionamento da Capital e o desenvolvimento de regiões polarizadoras, das quais o Oeste 

do Estado fazia parte.  

Atualmente, existem aproximadamente 450 indústrias no município. Este número abrange 

cerca de 60% das indústrias associadas na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo/Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp) instaladas na região do Oeste Paulista. 

Destacam-se no cenário industrial da cidade, empresas de micro e pequeno porte. Os principais 

produtos exportados pelo setor industrial de Presidente Prudente são: carne, couro, eletrônicos, 
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calçados, artigos plásticos, bebidas, sal mineralizado, além de grande variedade de produtos 

alimentícios (www.prudensite.com.br).  

 O Município de Presidente Prudente conta com quatro distritos industriais, que ocupam uma 

área total de 45 alqueires, sendo eles: 

 NIPP I – Núcleo Industrial de Presidente Prudente Antônio Crepaldi, ocupa cerca de 20 

alqueires, contendo mais de 30 indústrias de vários setores como indústria de argamassa, 

indústria de bebidas, estruturas metálicas, material de limpeza, produtos agropecuários, elétricos 

e equipamentos industriais, entre outros. 

 NIPP II – Núcleo Industrial de Presidente Prudente, com uma área de 18 alqueires, está em fase 

de implantação. 

 NIPP III – Núcleo Industrial não Poluente Belmiro Maganini, possui uma área de 

aproximadamente quatro alqueires, 51 indústrias em vários setores como produtos eletrônicos, 

equipamentos rodoviários, cozinha industrial, confecções, aparelhos hospitalares, esquadrias 

metálicas, produtos farmacêuticos, cosméticos, calçados, refrigerante, serrarias e móveis. 

 NIPP IV – Distrito Industrial Não Poluente Antônio Onofre Gerbasi, que possui 

aproximadamente três alqueires, conta com 24 indústrias tais como as de pré-moldados, 

baterias, produção de sementes, lajes, argamassa, lapidação de pedras, mármore e granito, 

madeira, móveis, entre outras. 

 

2 – OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é discutir o papel do planejamento regional como 

instrumento de desenvolvimento econômico a partir da experiência do Projeto do Distrito Industrial, 

elaborado pelo CEPEU–FAUUSP para Presidente Prudente em 1968. Como objetivos específicos, 

tem-se a apresentação do projeto original do Distrito Diversificado e as condições atuais de 

ocupação, comparando-as, urbanisticamente e ambientalmente, bem como, em função dos tipos de 

indústrias instaladas, analisando em que medida o projeto e as respectivas indústrias atenderam aos 

ideários propostos a mais de 40 anos. 

 

3 – METODOLOGIA 
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 Pesquisa histórica sobre a formação do município de Presidente Prudente, surgimento do 

planejamento regional como instrumento de desenvolvimento econômico, industrialização e 

levantamento do Projeto do Distrito Industrial proposto no final da década de 60. 

Levantamento bibliográfico atual sobre a área de estudo, no qual foi possível coletar dados, 

informações, e elaborar mapas.  

Posteriormente, realizaram-se as análises comparativas do projeto proposto com a situação 

atual. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – O Projeto do Distrito Industrial – CEPEU- 1968 

No método de trabalho proposto para elaboração do Projeto do Distrito Industrial há a 

ressalva sobre a necessidade de realizar os levantamentos e estudos básicos considerando a 

inexistência de um Plano Diretor. Neste sentido, os levantamentos realizados foram: sistema 

topográfico, serviços públicos básicos (redes de água, esgoto, eletricidade), pavimentação e vias 

regionais, usos e densidades do solo urbano. 

As diretrizes de organização urbana foram trabalhadas a partir de dois grandes grupos de 

questões do planejamento, considerados os dois problemas principais da área no trabalho 

desenvolvido: o zoneamento e o sistema viário principal. Para elaborar as propostas de 

planejamento considerando essas questões, dois aspectos foram observados: as densidades 

demográficas e os usos do solo urbano.  

Para o estudo das densidades consideraram-se dois tipos de crescimento urbano, em 

extensão e pelo aumento da densidade populacional, num período de quinze anos, ou seja, para 

1980. Como proposta adotaram-se as seguintes densidades: 200 hab./ha para a área central, 120 

hab./ha para as áreas adjacentes à central e 70 hab./ha para as áreas periféricas. 

Para as áreas industriais foi proposto um dimensionamento prévio de crescimento do 

número de operários para a cidade de Presidente Prudente, considerando as atividades industriais, 

seus equipamentos e as áreas que ocupam. Segundo estudos e levantamentos do CEPEU, esses 

índices variam de 80 a 100 operários/ha.  

Estimou-se para o ano de 1980 uma população operária de 17.000 trabalhadores, 8% do total 

da população de Prudente e 12.000 a mais do que existia em 1968. As indústrias deveriam se 
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localizar em áreas próprias e deveriam ser deixadas áreas para o transporte ferroviário, áreas verdes 

e áreas estimadas para futura expansão industrial. 

Após essas considerações, chegou-se a uma proposta de 300 ha para uso industrial, dividido 

em dois: 220 ha para a área do distrito industrial diversificado e 80 ha para a área do distrito 

industrial especificado. 

Sobre os usos do solo, discutiu-se o papel da localização da cidade e sua formação a partir 

da política ferroviária da época e a implantação da linha férrea sobre o espigão, bem como da 

estação ferroviária determinando o centro do núcleo inicial. A seguir apresenta-se a figura 1, com as 

Diretrizes da Organização Urbana. 

Para a escolha das áreas de expansão da cidade e implantação dos distritos industriais foram 

selecionadas 15 áreas com mais de 100ha a partir dos seguintes critérios: direção dos ventos, 

declividade, distância, possibilidade de utilização de ferrovia, fácil conexão com o sistema 

rodoviário regional, possibilidade de expansão, redes de serviços de utilidade pública, custo, 

sobreposição e instalações existentes. 

Em relação aos distritos industriais propriamente ditos, temos, resumidamente, os fatores 

favoráveis à sua existência e aqueles considerados como retardadores ao processo de 

industrialização na região. Como favoráveis, a equipe do CEPEU destacou a existência de um 

mercado regional; a existência de matérias-primas agropecuárias suscetíveis de industrialização, o 

sistema de transportes rodo-ferro-hidroviário que poderia estar interligado; a proximidade com as 

fontes de energia elétrica e a própria política da CIBPU de dinamizar os polos de desenvolvimento 

nos sete Estados que compunham a referida Comissão. 
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Figura 1: Diretrizes da organização urbana. Fonte: CIBPU-CEPEU FAUUSP-PMPP-1968 

 

Como principais fatores que poderiam atrasar o desenvolvimento industrial e que deveriam 

ser trabalhados tem-se a inexistência de uma atividade industrial desenvolvida; ausência de mão de 

obra especializada para a indústria; reduzido número de empreendedores industriais com efetiva 

experiência no ramo industrial e distância das fontes de abastecimento de água. 

Outras possibilidades em escala regional foram consideradas, como o desenvolvimento dos 

transportes, tanto na realização de uma rede fluvial, como na melhoria do sistema ferroviário e 

realização de obras rodoviárias interligando o município de Presidente Prudente à região; 

aproveitamento e melhoria dos recursos hidrelétricos e as próprias políticas do governo estadual 

para buscar uma descentralização das indústrias. 

Os distritos foram propostos considerando, principalmente, os estudos da cidade de Hook, 

na qual se previam vários distritos, como também a distribuição deles no tecido urbano. Tivemos 

dois distritos, o Especializado e o Diversificado. O primeiro relacionado à instalação dos 

frigoríficos e das indústrias derivadas da carne, o qual se manteve em áreas onde já se verificava 

este tipo de produção. O segundo deveria permitir vários tipos de indústrias, como vocação aquelas 
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de processamento de matérias-primas da região como milho, amendoim e algodão e, 

posteriormente, indústrias mais especializadas de produção de bens de consumo e até de bens de 

produção. Na figura 2, é possível verificar a localização do Distrito Diversificado, que foi projetado 

para atender uma diversidade de indústrias, tanto em relação aos tipos quanto aos tamanhos, como 

também se considerou uma área de expansão.  

 

Figura 2: Área escolhida para o Distrito Industrial Diversificado. Fonte: CIBPU-CEPEU FAUUSP-PMPP-

1968 

 

Os dois distritos foram projetados a partir de funções pré-estabelecidas, as quais abrangiam 

além das funções industriais, as comerciais e de serviços; uma setorização que levou em 

consideração as condições do terreno e distribui os setores das industriais centrais e ferroviários. A 

distribuição das indústrias grandes, médias e pequenas foi projetada através de um parcelamento em 

módulos ao invés de terrenos. Para os sistemas viários tivemos: vias de distribuição e coleta, 

acessos às vias regionais viam de acesso e de pedestres, ferrovia e estacionamento. Observa-se que 

apesar da localização do distrito privilegiar as margens da rodovia, não há o abandono do sistema 

ferroviário, pelo contrário, propõem-se uma ampliação do sistema existente em 1968. 
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Na figura 3 é possível verificar o projeto proposto, com a destaque para a primeira fase de 

implantação. 

Para implantação dos distritos foram ainda estabelecidas responsabilidades e orientações, 

tanto na escala estadual como municipal, prevendo-se órgãos administrativos, desapropriação de 

áreas, diretrizes urbanísticas, políticas de propriedade dos terrenos, normas e programação das 

respectivas obras. 

 

 

Figura 3: Distrito Industrial Diversificado – primeira fase. Fonte: CIBPU-CEPEU FAUUSP-PMPP-1968 

 

4.2 – O Distrito Industrial na Atualidade 

 A área do NIPP I – Núcleo Industrial de Presidente Prudente Antônio Crepaldi, localizada 

na zona sudeste da malha urbana do Município é a área projetada em 1968 para o Distrito 

Diversificado. Tal distrito ocupa uma área de cerca de 20 alqueires, medindo 445.385,50 m² de 

extensão. Neste distrito encontram-se algumas das principais indústrias de Presidente Prudente. 

A ocupação do Distrito Industrial Antônio Crepaldi é caracterizada por indústrias, áreas de 

lazer e áreas de preservação permanente, como mostra a figura 4. 
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Figura 4: Mapa de localização dos empreendimentos industriais do NIPP I 

 

De acordo com Silva (1999), o ambiente do Distrito Industrial de Presidente Prudente vem 

sendo comprometido em suas características pelas ações antrópicas. Além da impermeabilização do 

terreno e da orientação da drenagem pluvial pelas vias pavimentadas, a área sofreu impactos pelas 

obras de instalação e do funcionamento Distrito Industrial. É nítida a característica de desproteção e 

vulnerabilidade que repercutem a jusante de encostas, bem como a presença de erosões e voçorocas 

no entorno. Constata-se que os aspectos econômicos imediatistas prevaleceram sobre os aspectos de 

respeito ao meio ambiente, uma vez que sulcos e cabeceiras de erosão e voçoroca aparentemente 

estabilizados já eram presentes em 1962. 

A partir da realização de levantamentos de campo, pôde-se observar que grande parte das 

áreas de lazer tem sido indevidamente ocupadas por empresas e outras se encontram abandonadas.  

No ano 2010, o Núcleo Industrial Poluente Antônio Crepaldi passou a ter uma Área de 

Preservação Permanente (APP) por conta de um acordo entre o Ministério Público Estadual e a 

administração municipal. A área contará com 50 mil metros quadrados de APP, de acordo com 

Dominato (2010) e por meio do levantamento de dados cadastrais dos empreendimentos pôde-se 

conhecer a área de atuação de cada unidade industrial.  

 A região do distrito industrial é ocupada preponderantemente por uma área com vegetação 

do tipo gramínea e arbórea; pelo córrego do Gramado; pelo lixão e por residências do Bairro José 
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Reis. A vegetação gramínea ocupa a maior parte da área. De acordo com as visitas de campo 

realizadas, constatou-se que praticamente toda a vegetação gramínea encontra-se seca e destruída. 

Uma das possíveis causas para isso, além de fatores meteorológicos, seriam as queimadas que 

ocorrerem na área, principalmente na região próxima ao lixão. Este fato pode interferir na função 

protetora de tal vegetação. Já a vegetação arbórea é encontrada em pequena quantidade e um tanto 

dispersa. O lixão, instalado em abril de 1997, caracteriza-se pela forma inadequada de disposição 

dos resíduos sólidos urbanos, sem nenhuma medida de proteção ambiental. Com isso, o chorume 

proveniente deste depósito pode ser escoado até o corpo d’água da área, alterando sua qualidade. 

Além disso, nota-se a presença de resíduos sólidos às margens do curso d’água, podendo ser 

provenientes do lixão.  

 O Conjunto Habitacional José Reis se localiza no prolongamento do Jardim Sumaré. Seu 

projeto foi aprovado em 2002 e previu a construção de cerca de 150 casas e de instalação de 

infraestrutura tais como asfalto, energia elétrica, água e esgoto com a construção elevatória na área. 

Entretanto parte desta infraestrutura planejada ainda não foi instalada. 

Hidrologicamente, a área de pesquisa está localizada próximo à bacia do rio Mandaguari, 

que se dirige para norte-nordeste, desembocando no Rio do Peixe; e ao córrego do Gramado. Essa 

região reúne a drenagem provinda de várias cabeceiras de recepção pluvial (SILVA, 1999). A Bacia 

do Mandaguari é um afluente do Rio do Peixe, de onde é captada a água a ser distribuída pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), para o abastecimento de 

toda a cidade. Sabendo disso, presume-se que é de fundamental importância o monitoramento de tal 

rede hidrográfica, e a conscientização por parte dos responsáveis pelos empreendimentos, uma vez 

que se os efluentes provenientes das indústrias do distrito forem lançados nesses rios, sem 

tratamento adequado, podem provocar sérios danos ambientais e problemas de saúde pública. 

Já o córrego do Gramado, um dos formadores do rio Mandaguari, tem sofrido intensos 

impactos devido ao despejo de chorume no corpo d’água, ao escoamento de efluentes industriais, e 

aos processos erosivos, dada a instabilidade da área pela ausência de vegetação e ao movimento de 

massa ocasionado pela decomposição dos resíduos ali presentes do antigo lixão (FERNANDES, 

2007; TAKENAKA, 2008). 

De acordo com o Decreto Estadual nº 10.755 de 22 de novembro de 1977 (que dispõe sobre 

o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação prevista no Decreto Estadual nº 
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8.468 de 8 de setembro de 1976) o córrego do Gramado está classificado como Classe 2. Nota-se 

assim, a necessidade de proteção de tal córrego contra estas fontes de degradação.  

Segundo o art. 23, parágrafo único, da lei complementar nº 153/2008 que dispõe sobre a Lei 

de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, da Área Urbana do Município de Presidente Prudente, 

os limites das zonas de preservação e proteção ambiental do córrego do Gramado devem ser no 

mínimo de 50 metros do leito. Analisando a figura 5, pode-se perceber o quão próximo encontram-

se essas áreas de preservação e proteção ambiental com os empreendimentos do distrito industrial 

Antônio Crepaldi, do lixão e do conjunto habitacional José Reis, havendo inclusive parte dos 

mesmos dentro desses limites.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de delimitação da Área de Preservação Permanente nas proximidades do NIPP I 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Planejamento Regional como instrumento de políticas públicas que busca outros critérios 

além dos limites dos próprios municípios para o desenvolvimento econômico necessita de 

regulamentação e um órgão próprio que privilegia os interesses da região em detrimento dos 

municípios. Em um país onde há uma diferenciação dos poderes políticos nas esferas federal, 

estadual e municipal, além de órgãos públicos específicos e programas de governos diferenciados, a 

divisão administrativa é um desafio para qualquer política de planejamento regional. As 

dificuldades comparecem no próprio planejamento urbano, pois, verifica-se que as ações no Núcleo 
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Industrial possuem características diferenciadas, envolvendo políticas habitacionais, urbanas e 

ambientais. 

Outro ponto de destaque na dimensão regional refere-se ao transporte de pessoas e 

mercadorias como um tema central nas questões relacionadas ao planejamento, em suas diversas 

escalas, pois, embora a opção pelo transporte rodoviário na década de 70 fizesse com que se 

alterasse o eixo de localização das indústrias, antes nas margens da linha férrea na área central e 

depois, as margens da rodovia, o transporte ferroviário não foi abandonado na proposta original, 

pelo contrário, foi ampliado, inclusive com proposta de terminal para passageiros. 

Embora o projeto tenha sido pensado sem a divisão de lotes e com uma área central para 

administração do complexo industrial, mesmo com a previsão de implantação em etapas, verifica-se 

que somente a proposta de indústrias de vários tamanhos é que foi executada. Este modelo proposto 

com uma administração local e funções diferenciadas para o complexo industrial, como atividades 

de serviços e comércios, têm comparecido nas propostas de Incubadoras de Empresas. 

Do ponto de vista ambiental, as indústrias do distrito industrial em questão se encontram em 

regiões de solos com textura arenosa ou arenosa/argilosa, drenados ou moderadamente drenados, o 

que facilita a infiltração, possibilitando a contaminação do solo e das águas subterrâneas, caso haja 

disposição inadequada de resíduos sólidos ou efluentes líquidos industriais. Este fator aliado à 

localização de vários empreendimentos em regiões com declividades acentuadas propicia o 

carregamento de resíduos e escoamento de efluentes para áreas baixas, e áreas susceptíveis a 

processos erosivos. Além disso, tais resíduos e efluentes podem contribuir para o assoreamento e 

contaminação dos corpos d’água visto que mais de 10% dos empreendimentos apresentam parte de 

suas áreas dentro dos limites de preservação e proteção ambiental. 
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RESUMO 
 

Os usos e apropriações dos recursos naturais se diversificam na medida em que as tecnologias 

evoluem, o que amplia a necessidade de planejamentos que subsidiem a gestão dos ambientes. No 

que se refere ao recurso hídrico essa problemática se estende à sua qualidade, distribuição e usos 

múltiplos, onde o não planejamento das atividades que subsidiam a gestão desse recurso tem 

acarretado problemas de ordem econômica e socioambiental. A ocupação irregular desses ambientes 

altera a função natural de drenagem e resiliência das águas, desencadeando impactos como 

poluição, inundações ou enchentes. Partindo dessa problemática a bacia hidrográfica apresenta um 

recorte de unidade apropriado para esses estudos, pois podem ser compreendidas como um sistema 

que totaliza e integra elementos como a geomorfologia, o clima, a vegetação e o uso e ocupação de 

sua área. São consideradas unidades para o estudo geográfico por incorporarem, sobretudo, a 

relação sociedade-natureza. Nesse estudo foi dado destaque a avaliação da vulnerabilidade 

ambiental em bacias hidrográficas, por esse conceito se inserir na perspectiva de um estudo 

dinâmico da relação socioambiental, o que pode vir a subsidiar trabalhos de planejamento 

ambiental. O estudo da vulnerabilidade ambiental de uma bacia hidrográfica proporciona uma visão 

acerca de um potencial acidente, perturbação ambiental ou catástrofe a que determinados grupos 

estão expostos. Responde à necessidade de antecipação que o planejamento ambiental possui, pois 

por meio da análise da vulnerabilidade estima o impacto da intrusão humana dentro de um 

determinado ecossistema.   

 

Palavras-chaves: Bacia hidrográfica; Planejamento ambiental; Vulnerabilidade ambiental. 

 

ABSTRACT 
 

The uses and appropriations of natural resources are diversified to the extent that technologies 

evolve, which increases the need for plans that support the management of environments. With 

regard to water resource this problem extends to their quality, distribution and multiple uses, where 

no planning activities that support the management of this resource has led to economic, social and 

environmental problems. The illegal occupation of these environments alters natural drainage 

function and resilience  
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of water, triggering impacts such as pollution or flooding. Based on this problem the watersheds 

presents a cutting unit suitable for these studies because they can be understood as a system that 

totals and integrates elements such as geomorphology, climate, vegetation, the use and occupation 

of the area. They are considered units for geographic study by incorporating, especially the 

relationship between society and nature. In this study, the emphasis was placed on evaluation of 

environmental vulnerability in watersheds, by inserting this concept from the perspective of a 

dynamic study of the socio-environmental relationship, which may come to support environmental 

planning work. The study of environmental vulnerability of a watershed provides insight about a 

potential accident, disruption or environmental catastrophe that certain groups are exposed and 

answers the need of advancement that environmental planning has, because estimates the impact of 

human intrusion into a particular ecosystem by means of vulnerability analysis.  

 

Key-words: Watershed; Environmental planning; Environmental vulnerability. 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O desconhecimento ou a desconsideração acerca da dinâmica ambiental dos diferentes 

ecossistemas são fatores que desencadeiam problemas ambientais em diferentes escalas. Ambientes 

considerados vulneráveis têm sido ocupados de forma irregular, na maioria das vezes, por uma 

população de baixa renda, incapaz de adquirir uma parcela da cidade formal ou por 

empreendimentos alheios à conservação ambiental.  

No que se refere ao recurso hídrico essa problemática se estende à sua qualidade, 

distribuição e usos múltiplos, onde o não planejamento das atividades que subsidiam a gestão desse 

recurso tem acarretado problemas de ordem econômica, social e ambiental. A ocupação irregular 

desses ambientes altera a função natural de drenagem e resiliência das águas, desencadeando 

impactos como poluição, inundações, alagamentos ou enchentes.     

 Partindo deste contexto, uma abordagem mais complexa dos recursos hídricos se torna, cada 

vez mais necessária, e parte de sua percepção envolvendo sua localização, caracterização e 

dinâmica físico-ambiental, bem como, a sociedade envolvida política, econômica e culturalmente. 

Significa setorizar a abrangência dos recursos hídricos tomando a bacia hidrográfica como unidade, 

pois esta comporta todos os aspectos supracitados.       

 As bacias hidrográficas podem ser compreendidas como um sistema que totaliza e integra 

elementos como a geomorfologia, o clima, a vegetação e o uso e ocupação de sua área. São 

consideradas unidades para o estudo geográfico por incorporarem, sobretudo, a relação sociedade-

natureza.              
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Para Coelho Neto (2001), a bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área da 

superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, em 

um determinado ponto de um canal fluvial, seja no oceano, em um lago ou em outro rio. Nessa sua 

complexa rede de relações e energias, reflete-se a apropriação do território pela população de seu 

entorno. Em uma dimensão ambiental, a bacia hidrográfica é reconhecida como elemento 

importante para a regulação microclimática, contentor de enchentes, abastecimento humano, pesca, 

lazer, produção econômica, manutenção da vida animal, irrigação, uso industrial, navegação, 

piscicultura, hidroeletricidade, turismo, entre outros.      

 Partindo da premissa da relação sociedade-bacias hidrográficas como algo indissolúvel, 

considerar as condições de vulnerabilidade ambiental existentes e aquelas potencializadas ou 

inerentes aos grupos sociais envolvidos ampliam-se as possibilidades de percepção e análise ainda 

mais completa do funcionamento dessas unidades, propiciando o planejamento integrado desses 

ambientes.  

A análise em questão objetivou realizar um levantamento e reflexão acerca do estudo de 

bacias hidrográficas com vias ao planejamento, enfocando os aspectos de vulnerabilidade ambiental 

dessas unidades. Nesse estudo deu-se ênfase a avaliação da análise da vulnerabilidade ambiental por 

esse conceito se inserir na perspectiva de uma visão que articula o social e o ambiental e por 

considerar os atores e sua relação com o meio, mostrando-se como um estudo dinâmico da relação 

socioambiental, o que atende à necessidade de estudos sistêmicos.  

     

2 - MATERIAL E MÉTODO   

 Esse trabalho se caracteriza por seu caráter descritivo, reflexivo e discursivo, pois apresenta 

o processo de avanço e revisão sobre os conceitos de Bacia hidrográfica como unidade de análise e 

planejamento, e Vulnerabilidade ambiental.         

 O levantamento de artigos, capítulos de livros, Teses e Dissertações que abordam as 

temáticas inerentes a esse estudo foi feito em consulta ao acervo da Biblioteca da Universidade 

Federal – UFC, Universidade Estadual do Ceará - UECE e Periódicos CAPES.    

      

     

3 - O PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONSIDERANDO AS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

COMO UNIDADE DE ANÁLISE  
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 O planejamento ambiental requer a identificação, reconhecimento e operação com uma 

unidade de partida, na qual sejam possíveis a compreensão da organização ambiental dos territórios 

e a realização de diagnósticos que subsidiem propostas concretas de gestão. (RODRIGUES e 

SILVA, 2013).            

 Essa demanda pode ser atendida pela utilização das bacias hidrográficas de superfície como 

unidade de análise, pois segundo Gorayeb (2008) apresentam-se como unidades geográficas 

essenciais para o gerenciamento dos recursos hídricos e para o planejamento ambiental, mostrando-

se extremamente vulneráveis às atividades antrópicas.      

 As bacias hidrográficas englobam características e dados referentes à área drenada, tanto de 

caráter social quanto ambiental, criando um amplo banco de dados. E, através da análise destes 

elementos, é possível compreender o funcionamento desse sistema, reconhecer a qualidade do 

ambiente e a que nível de vulnerabilidade ambiental a população residente na área está exposta. 

 A nível mundial, a ideia de utilização das bacias hidrográficas como unidades de estudo 

surge ainda nos anos de 1930 e 1940, porém restrito aos recursos hídricos, seus múltiplos usos e a 

avaliação custo/benefício (SANTOS, 2004). Não se visualizava a bacia hidrográfica como elemento 

aglutinador de diversos elementos sociais, ambientais, econômicos etc.     

 No Brasil a necessidade de sua utilização como célula de análise e planejamento surge das 

crescentes alterações resultantes de projetos de implantação de infraestruturas que passaram a 

modificar o leito de rios e as bacias hidrográficas, gerando impactos de ordem social e ambiental.

 Essa utilização é amparada pela Resolução CONAMA n
o
 1, de 23/01/1986, que determina 

que ao se definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do projeto, em todos os casos, deve-se estabelecer a bacia 

hidrográfica como área de estudo.         

 Já a gestão de recursos hídricos baseada no recorte territorial das bacias hidrográficas, só 

ganhou força quando os Princípios de Dublin foram acordados na reunião preparatória à Rio-92, no 

início da década de 1990, onde no Princípio n.1, ressalta-se que a gestão dos recursos hídricos, para 

ser concretizada, deve ser integrada e considerar todos os aspectos, físicos, sociais e econômicos. 

(PORTO e PORTO, 2008). 

O enfoque hidroclimático, geralmente utilizado nos estudos de bacias nos últimos anos, tem 

sido substituído por uma abordagem do tipo ambiental, “[...] no qual a bacia hidrográfica é 

considerada como o entorno em que se relaciona esse espaço físico, e este é relacionado com os 
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grupos sociais que vivem e usufruem seu espaço”. (BARRERA LOBATON, 2009).  

      

Pires e Santos (1996) avaliam que no início, o processo de gerenciamento e planejamento de 

bacias hidrográficas se deu na tentativa de solucionar problemas relacionados à água, sua prioridade 

no controle de inundações, uso para irrigação, navegação ou para o abastecimento público e 

industrial. Com o aumento da demanda por recursos hídricos, a partir da evolução técnica 

administrativa, surgiu a necessidade de incluir aspectos relacionados aos usos múltiplos da água 

para atender a estrutura de diversos usuários que, comumente, competem pelo mesmo recurso. 

 Excluir a relação sociedade-natureza das abordagens que subsidiam a gestão e o 

planejamento dos recursos hídricos significa desconsiderar a responsabilidade dos atores sociais 

diante a problemática que se desenvolve em torno do recurso, como a geração de infraestruturas e 

atividades que desarticulam os fluxos e dinâmicas naturais dos ambientes.    

 Pressupõe-se que todos os recursos ambientais da área de drenagem, não apenas o hídrico, 

devem ser incorporados. Além disso, devem-se integrar os aspectos ambientais, sociais, econômicos 

e políticos, com ênfase no primeiro, pois determina a capacidade ambiental de dar suporte ao 

desenvolvimento. (PIRES E SANTOS, 1996).        

 Não se deve desconsiderar, dentro dessas abordagens as potencialidades e limitações 

(capacidade de suporte) da bacia, partindo de suas concepções naturais e aquelas resultantes da 

relação com as sociedades, pois todo ambiente possui sempre um limite, que, quando desrespeitado, 

afeta inevitavelmente todos os outros aspectos envolvidos, desencadeando impactos de diferentes 

magnitudes.            

 Nesse contexto se ampliam os estudos e análises de bacias hidrográficas com enfoque na 

vulnerabilidade desses ambientes, como aqueles desenvolvidos por Almeida (2006), Figueiredo et 

al. (2010), Lage, Peixoto e Vieira (2008), Melo e Santos (2010), Zielinski (2002) entre outros. 

  

 

4 - A ANÁLISE INTEGRADA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS CONSIDERANDO A 

VULNERABILIDADE  

Ao se enfatizar nos estudos das bacias hidrográficas suas condições de vulnerabilidade, bem 

como dos grupos envolvidos, analisa-se a capacidade de resposta tanto dos grupos como dos 

ambientes onde se dá essa relação. 
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A definição da vulnerabilidade ambiental parte inicialmente das características naturais 

como geologia, geomorfologia, solo e vegetação, que somados definem a estabilidade do meio. 

Quando o uso e ocupação desse ambiente não são condizentes com a aptidão do mesmo, há um 

desrespeito às limitações naturais, provocando impactos negativos que acometem a própria 

população responsável por este desrespeito, bem como às áreas limítrofes. Assim, conceitua-se 

vulnerabilidade ambiental como uma maior ou menor susceptibilidade que um ambiente qualquer 

apresenta a um potencial impacto negativo provocado por ações antrópicas (TAGLIANI, 2003).

 Segundo Rebelo (2005), exprime o grau das consequências previsíveis geradas por um 

fenômeno natural e que podem afetar um alvo. Caracteriza-se, também, pelo potencial da paisagem 

em absorver impactos.          

 A análise de vulnerabilidade ambiental permite avaliar a fragilidade de sistemas ambientais 

frente a determinadas pressões (FIGUEIREDO et al, 2002). Essa informação é útil ao planejamento 

ambiental, pois possibilita identificar regiões onde a degradação ambiental resultante de uma dada 

ação tem potencial de causar maior impacto e desenvolver programas visando à redução das fontes 

de pressão.            

 A vulnerabilidade pode ser medida pela estimativa dos danos potenciais e exprime a 

capacidade de resistência das pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas diante de um perigo 

ou processo. Mas, segundo Villa e McLeod (2002) devido à complexidade e multiplicidade dos 

sistemas naturais, não se desenvolveu um modelo conceitual acerca dos indicadores gerais deste 

tipo, o que se verifica é a tomada de decisões baseada na quantificação do ambiente e suas 

propriedades, tais como vulnerabilidade, estado de conservação e capacidade de recuperação. 

 Na tentativa de suprir essa necessidade cientistas tentam medidas substitutivas calculadas 

com base disponível ou indicadores facilmente mensuráveis, que foram e estão sendo desenvolvidos 

para servir como base para a tomada de decisões críticas (VILLA e McLEOD, 2002). Portanto, os 

indicadores para a avaliação da vulnerabilidade devem ser adaptados de acordo com a dinâmica 

ambiental de cada sistema.            

 Na aplicação do estudo de vulnerabilidade em bacias deve-se: definir claramente o conceito 

de vulnerabilidade ambiental a ser utilizado, pois a complexidade desse conceito e o não consenso 

entre os estudos conduzem a diferentes abordagens de análise; e elencar os indicadores de forma 

que estes estejam em conformidade com o conceito de vulnerabilidade seguido.    
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É importante definir quais perturbações serão objeto do estudo, uma vez que um sistema 

pode ser vulnerável a um tipo de problema, enquanto a outros não. (GALLOPIN. 2006). No que se 

refere aos grupos sociais, uns grupos são mais propícios de serem associados a ambientes que 

apresentam alta vulnerabilidade ambiental, àqueles grupos ditos vulneráveis socialmente, o que 

torna a associação desse elemento imprescindível a esse tipo de análise.       

O estudo da vulnerabilidade ambiental de uma bacia hidrográfica, aliado à análise do risco
8
, 

elemento indispensável nesses estudos, proporciona uma visão acerca de um potencial acidente, 

perturbação ambiental ou catástrofe a que determinados grupos estão expostos. Responde à 

necessidade de antecipação que o planejamento ambiental possui, pois por meio da análise da 

vulnerabilidade estima o impacto da intrusão humana dentro de um determinado ecossistema.   

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A complexidade dos projetos de controle e intervenção em bacias hidrográficas 

desencadeiam mudanças nos ambientes cada vez mais agudas, o que requer pensar o 

planejamento de forma sistêmica, integral e atuante, de forma a se antecipar a possíveis desastres.  

Esse conhecimento requer um direcionamento rápido dos projetos de planejamento e 

gestão, pois a velocidade da atuação da sociedade segue a um ritmo mais acelerado que o de 

resiliência dos ambientes.  

Considerando-se a bacia hidrográfica como unidade sistêmica composta por elementos 

socioambientais, aproxima-se o planejamento de suas necessidades de execução. Ao se refletir 

acerca da avaliação da vulnerabilidade ambiental, tomando por unidade as bacias hidrográficas, 

percebe-se a diversidade de análises que podemos tomar como foco de um estudo, mas, 

sobretudo, aquelas onde se analisa a sensibilidade do ambiente às pressões sociais e sua 

capacidade de resposta frente à ocorrência de um processo degradacional.   

Em uma avaliação de vulnerabilidade ambiental, com uma definição objetiva desse termo e 

indicadores de pressão ambiental claramente definidos, é possível propor um planejamento 

                                                           
8 Para Veyret (2007), o risco é uma construção social, a percepção do perigo, da catástrofe possível, sendo os fatores de 

risco os processos naturais ou as consequências das atividades humanas; e o perigo “[...] as consequências objetivas de 

uma álea sobre um indivíduo, um grupo de indivíduos, sobre a organização do território ou sobre o meio ambiente”. 
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ambiental que se antecipe aos desastres ambientais resultantes das pressões desproporcionais da 

sociedade frente aos recursos naturais.  
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RESUMO 

Devido a um intenso processo de incremento populacional e adensamento urbano na cidade de 

Americana (SP), principalmente na em função do desenvolvimento da indústria têxtil local a partir 

de 1970, houve concomitantemente à ocupação da margem de rios e córregos, a impermeabilização 

do solo que aumentou o nível de escoamento superficial, desencadeando frequentes enchentes. Com 

base na análise desses processos investigamos as condições desta área densamente urbanizada do 

município, o Córrego do Parque, em três series temporais, 1977, 1996 e 2008.. Tomando como 

partida a caracterização e espacialização da fisiografia da paisagem confeccionamos as cartas 

temáticas e sintéticas em meio digital na escala de 1:10.000 a partir da fotointerpretação de 

aerofotogramas As cartas temáticas foram produzidas através de digitalização com posterior edição 

utilizando os softwares Auto-Cad Map. Reambulação de dados e de coordenadas geográficas 

através de GPS (Global Positioning System). Em relação às classes de uso da terra utilizamos a 

descrição do Soil Conservation Service (1975) que nos permitiu obter o parâmetro CN, que será 

utilizado na modelagem hidrológica para verificação das enchentes (Tucci, 1989). Para o processo 

de modelagemn hidrológica, utilizamos modelos baseados na Metodologia de Modelagem 

Orientada a Objetos aplicada a Sistemas de Recursos Hídricos, de Viegas Filho (1999), empregando 

o programa computacional denominado IPHS1 apresentado, o qual utiliza os modelos do Soil 

Conservation Service (SCS, 2004), para conversão de chuva-vazão e para a propagação da chuva 

excedente. 

Palavras Chave: Inundações; IPHS 01; Uso da Terra; Modelagem Hidrológica. 
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ABSTRACT 

Due to an intense process of population growth and urban density in Americana (SP), mainly due to 

the development of the local textile industry after 1970, there was, concomitant to the occupation of 

the margin of rivers and streams, soil sealing that increased the level of runoff, triggering frequent 

floods. Based on the analysis of these processes we investigate the conditions of this densely 

urbanized area of the county, the stream park, in three time series, 1977, 1996 and 2008. Taking as 

starting the characterization and spatial distribution of landscape physiography, we prepared letters 

thematic and synthetic in digital scale 1:10,000 from photointerpretation of arophotograph. The 

thematic maps were produced by scanning with subsequent editing software using Auto-Cad Map. 

The confirmation of the data and of geographic coordinates trough GPS (Global Positioning 

System). Regarding land use classes we used the description of the Soil Conservation Service 

(1975) which allowed us to get the parameter CN, which will be used in hydrologic modeling for 

verification of flooding (Tucci, 1989). For the process of hydrologic modeling, we use models 

based on Methodology Object Oriented Modeling Applied to Water Resource Systems, Viegas 

Filho (1999), using the computer program called IPHS1, which uses models of the Soil 

Conservation Service (SCS , 2004), for conversion of rainfall-runoff and the spread of excess rain. 

Key Words: Floods; IPSH 01; Land Use; Hydrologic Modeling. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Boyle, na segunda metade do século XVII, afirma que a natureza era o “grande e fecundo 

autômato de Deus” a ser submetida ao poder do homem. O grande triunfo do homem consistia em 

“conhecer os meios de subjugar a Natureza e em torná-la a serva de nossos desígnios” para o 

beneficio da humanidade. (JAPIASSU, 1991, p 319) 

Essa concepção corrobora a ideia de que a mudança de paradigmas religiosos influenciou 

diretamente a dinâmica entre o homem e o meio ambiente. Em curtas palavras a mudança do 

catolicismo para o anglicanismo possibilitou o desenvolvimento da classe burguesa e em segunda 

instancia da indústria. 

Em meados do século XVIII com o advento da Revolução Industrial e o aprimoramento 

tecnológico do modo de produção a interação homem-natureza se torna mais intensa.  A velocidade 
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e a capacidade de intervenção do homem no meio natural aumentaram exponencialmente com a 

substituição parcial de mão de obra humana pelas máquinas.  

A exemplo dos demais países em desenvolvimento no Brasil o desenvolvimento industrial 

das cidades resultou em um inchaço populacional nos espaços urbanos que desencadeou um 

processo de urbanização desordenada que exerce grande pressão sobre a capacidade de suporte do 

meio. Na segunda metade do século XX o problema da superpopulação e urbanização se 

intensificou com o fluxo migratório e com o aumento da industrialização. 

Segundo Braga (2003) a taxa de urbanização no Brasil chegou a 81% em 2000, com 34% da 

população, 55 milhões de pessoas, vivendo em áreas metropolitanas (em 1991 eram apenas 29,9%). 

Ainda sobre o modelo de urbanização brasileira Braga afirma que  

 

 

 

As características da urbanização brasileira fazem com que esse processo seja, não 

só, um fator gerador de problemas ambientais, mas, um problema ambiental em si. 

A urbanização modifica todos os elementos da paisagem: o solo, a geomorfologia, 

a vegetação, a fauna, a hidrografia, o ar e, até mesmo, o clima. (BRAGA, 2003, p 

114) 

 

A crescente urbanização no território brasileiro desencadeou um processo de conurbação de 

algumas cidades, aumentando o numero de regiões metropolitanas. Infelizmente, o plano diretor 

urbano da maioria das cidades brasileiras não prevê satisfatoriamente restrições no que concerne ao 

loteamento de áreas de risco sujeitas a inundações (a sequencia de anos sem enchentes é a razão 

suficiente para que os empresários loteiem áreas inadequadas). A lei atual prevê a preservação de 30 

metros além das margens do rio para conservação da mata ciliar, desconsiderando o leito maior, 

sendo geralmente superior a esta distância legal, entretanto a pressão imobiliária pela ocupação de 

novas áreas frequentemente induz a ocupação da margem dos rios, córregos e demais áreas que de 

acordo com a resolução CONAMA 369/2006 deveriam ser perservadas. 

O Brasil é historicamente destituído da cultura de planejamento de meio e longo prazo, 

entretanto percebe-se a estreita relação entre o planejamento urbano, ou sua ausência, e os impactos 

que a urbanização desordenada possui no meio ambiente e na própria sociedade.  Dentre as formas 

de gestão territorial o planejamento urbano  integrado, segundo Colombo (2002) é o mais 
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importante, pois, todas as soluções dos problemas urbanos estão necessariamente ligadas à falta de 

planejamento que deve, obrigatoriamente, conter um plano de drenagem urbana. 

 A urbanização, segundo Tucci (2008), é um fenômeno espontâneo e pode ocorrer de 

maneira formal ou informal. No âmbito formal a urbanização ocorre assistida pelo poder público 

local, com instalação de infra-estrutura necessária. Entretanto a urbanização informal ocorre em 

áreas periféricas, desassistidas pelo poder público que por consequência permite a ocupação das 

planícies de inundação dos cursos d´água urbanos e expõe a população ao risco de impactos 

ambientais, como episódios de enchentes, agravados pelos episódios extremos de precipitação, 

deslizamentos, erosão e assoreamento dos rios dentre outros riscos ambientais. 

Sabe-se que a ocupação desordenada consiste em um elemento de ação antrópica que pode 

resultar em consequências catastróficas para o meio ambiente. Sobre como ocorre esse processo de 

ocupação e, por consequência, as transformações do sistema ambiental e da morfologia do relevo, 

pode-se elencar que a remoção e ou substituição da cobertura vegetal é um dos pontos de partida 

para o desequilíbrio de um sistema ambiental natural. A remoção da cobertura vegetal natural 

ocorre para viabilizar a implantação de atividades humanas, seja para fins de habitação, implantação 

de áreas industriais ou outros equipamentos de subsídio ao modo de vida urbano. A partir do 

momento em que se estabelecem essas modificações o sistema ambiental procura se adequar às 

novas condições do meio, se adaptando às novas características impostas e se reajustando às novas 

condições de input e output de matéria e energia. 

Nesse contexto o intenso processo de incremento populacional e adensamento urbano na 

cidade de Americana (SP), principalmente na em função do desenvolvimento da indústria têxtil 

local a partir de 1970, resultou, concomitantemente com a ocupação da margem de rios e córregos, 

a impermeabilização do solo que aumentou o nível de escoamento superficial, desencadeando 

frequentes enchentes em diversos pontos da cidade.  

Assim se faz necessária a tomada de medidas adequadas para o controle das enchentes, 

visando à minimização dos impactos à população. Muitas obras civis (diques marginais, barragens 

de contenção e canalização e aprofundamento do leito do rio), são aplicadas sem estudo prévio 

agravando ainda mais os problemas da região, gerando sérios impactos nos diferentes ecossistemas 
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existentes nestas áreas. Obras mal dimensionadas frequentemente são não resolvem os problemas, 

transferindo-os para áreas a jusante.  

A bacia do Córrego do Parque, objeto de estudo escolhido, contempla todos os problemas 

acima relacionados, pois foi vitima da falta de um planejamento que contemplasse uma visão 

sistêmica da problemática ambiental e hoje apresenta pontos com diversos estágios de erosão e 

assoreamento, com recorrentes casos de enchentes nas ultimas décadas.  Recentes obras de 

engenharia, financiadas através de um convenio do poder municipal e federal, tentam resolver os 

problemas das enchentes, entretanto deve-se investigar se o problema apenas não será apenas 

transferido para outras áreas.  

 

2 - OBJETIVO 

 

Nesse sentido os objetivos gerais do presente trabalho consistem em avaliar as condições de 

drenagem de uma área densamente urbanizada localizada no município de Americana (SP), região 

metropolitana de campinas, em três series temporais diversas, 1977, 1996 e 2008 do Córrego do 

Parque (Figura 1), que hoje se encontra em processo de recanalização. Neste trabalho, são avaliados 

os efeitos desencadeados pela ocupação urbana nas condições naturais de enchentes nesta bacia 

urbanizada. Assim, nossas investigações pretender somar reflexões para subsidiar ações que visem a 

elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDrU) para o Município de Americana, 

SP.Para atingir a este objetivo, tem-se como objetivo específico: a) Caracterização fisiográfica da 

área de estudo; b) Mapeamento do uso e ocupação da terra em diferentes cenários, dos anos de 1977 

(antes da canalização do Córrego do Parque), 1996 (ano em que o Córrego do Parque já se encontra 

canalizado) e 2008 (uso e ocupação do solo atual);  
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Figura 15: Localização da Bacia do Corrego do Parque do município de Americana - SP 

Métodos e Procedimentos 

Procedemos também com a caracterização e espacialização da fisiografia da paisagem e de 

acordo com as informações resultantes, confecção cartas temáticas e sintéticas em meio digital, 

através de aerofotogramas e documentos cartográficos obtidos junto à prefeitura municipal de 

Americana, além de controle em campo. Produção das seguintes cartas básicas: limites de bacia, 

sub-bacias e municipais, hidrografia, vias de acesso, topografia, declividade e geologia. 

Elaboramos mapas de uso da terra, de diferentes cenários temporais, para análise da evolução 

das modificações ocorridas na bacia do Córrego do Parque, quanto a intervenções antropogênicas 

na rede de drenagem fluvial e na vegetação original. O uso da terra foi mapeado através de 

fotografias aéreas do ano de 1977, 1996 e 2008, na escala 1:10.000, utilizando o software AutoCad 

Map 2004. Em relação às classes de uso da terra cartografadas, se utilizou a descrição do Soil 

Conservation Service (1975), que prevê a distinção dos solos em grupos hidrológicos, segundo sua 

granulometria.  
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As amostras de solo necessárias para a obtenção do grupo hidrológico dos tipos de solo da 

bacia foram obtidas através da análise granulométrica de amostras deformadas, as quais foram 

coletadas de acordo com a existência de terrenos não ocupados, que permitam a tradagem. Foram 

coletadas amostras em duas vertentes distintas, seguindo a topossequência de cada uma delas. Ao 

todo foram coletadas 20 amostras de 10 pontos diversos, duas amostras por pontos, das quais uma 

amostra superficial e outra de maior profundidade (Imagem 2). A análise granulométrica foi 

realizada no Laboratório de Formações Superficiais do Departamento de Planejamento Territorial e 

Geoprocessamento da UNESP de Rio Claro, através do método do densímetro do IAC, descrita por 

Camargo et. al. (1986), cujo princípio refere-se à desagregação mecânica da amostra, dispersão e 

avaliação da proporção relativa das partículas primárias por sedimentação em meio aquoso 

(Imagem 3).  

 

 

Figura 2: Coleta de amostras de solo na Bacia do 

Córrego do Parque, Americana - SP 

 

Figura 3: Análise Granulométrica pelo Método do 

Densímetro - Laboratório de Análises Superficiais. 

DEPLAN  - RC 
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Para a coleta e análise dos dados pluviométricos da bacia do Córrego do Parque, 

consideramos a disponibilidade e a frequência de dados dos postos pertencentes à região da bacia de 

interesse ou o mais próximo possível.  

Analisamos os dados pluviométricos disponíveis no site do CEPAGRI da Universidade 

Estadual de Campinas, onde conseguimos dados pluviométricos dos últimos 76 anos. O objetivo 

principal do levantamento dos dados pluviométricos é obter uma série ininterrupta e fiável de 

precipitações ao longo do maior tempo possível.  

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A bacia hidrográfica do Córrego do Parque localiza-se na cidade de Americana, setor centro-

leste do território paulista. Neste trabalho, estudamos os terrenos da alta e média bacia que se 

encontram submetidos à intensa urbanização, onde decorrem os problemas frequentes de enchentes. 

Assim, análisamos uma área de aproximadamente 8 km² da bacia em sua forma alongada de sentido 

de direção oeste leste, sendo que sua largura varia de 50 m a 4 m  e comprimento de 4,1 km,  até a 

foz de seu médio curso.  

O município de Americana possui 212 mil habitantes e localiza-se na região centro-leste do 

Estado de São Paulo a 126 km da capital do estado. Pertence a sub-bacia do Rio Piracicaba. Faz 

parte da região metropolitana de Campinas, sendo a terceira cidade mais habitada da região 

metropolitana, perdendo apenas para Campinas e Sumaré. 

Conforme Lima (1997), a cidade de Americana esta localizada geologicamente na borda da 

Bacia Sedimentar do Paraná, localizando-se dentro da Depressão Periférica do Estado de São Paulo. 

No município ocorre predominância de rochas do subgrupo Itararé (Permiano Carbonífero), 

Depósitos Cenozóicos (Jurássico- Cretáceo) e diabásios, relacionados à Formação Serra Geral.  A 

região apresenta topografia suave, predominando colinas amplas e médias, separadas por vales 

“jovens” sem planícies aluviais importantes. O relevo também é composto, em menor proporção, 

por planícies fluviais, que são desenvolvidas ao longo dos canais de drenagem mais significativos. 

São caracterizadas por apresentar pouca variação topográfica, condicionada a processos 

acumulativos e associando-se a agentes transportadores de materiais dendríticos (LIMA, 1997). 
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Pontos de Coleta Amostra Profundidade Lat Long Areia Silte Argila Grupo Hidrologico 

1 Superfície 22°46'00'' 47°21'19'' 39,069 15,931 45 D

2 1,00 m 32,603 12,397 55 D

3 Superfície 22°45'54'' 47°21'21'' 23,9395 16,0605 60 D

0,90 m 27,8815 17,1185 55 D

5 Superfície 22°45'48'' 47°21'25'' 20,907 19,093 60 D

6 1,00 m 31,378 16,122 52,5 D

7 Superfície 22°45'43'' 47°21'15'' 27,359 15,141 57,5 D

8 0,80 m 27,965 17,035 55 D

9 Superfície 22°45'36'' 47°21'10'' 32,35 17,65 50 D

10 0,90 m 35,2005 17,2995 47,5 D

11 Superfície 22°45'32'' 47°21'08'' 47,147 12,853 40 D

12 1,00 m 45,773 4,227 50 D

13 Superfície 22°44'35'' 47°20'26'' 66,712 10,788 22 C

14 0,90 m 67,2485 10,2515 22,5 C

15 Superfície 22°44'37'' 47°20'24'' 35,599 11,901 52,5 D

16 0,80 m 56,3625 8,6375 35 C

17 Superfície 22°44'39'' 47°20'22'' 70,6075 24,3925 5 B

18 0,90 m 71,3525 8,6475 20 B

19 Superfície 22°44'43'' 47°20'18'' 51,539 15,961 32,5 C

20 1,00 m 70,7005 11,7995 17,5 B

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Nas áreas onde foram coletadas as amostras de solo notamos durante o procedimento de 

tradagem uma grande heterogeneidade dos corpos pedológicos, como depósitos de areia e materiais 

de construção, tijolos, plástico, vários tipos de vegetação de pequeno porte, dentre outros tipos de 

materiais oriundos inclusive de resíduos sólidos urbanos e da construção civil. De acordo com os 

resultados obtidos através da granulometria encontramos solos predominantemente argilosos, como 

pode ser observado na tabela 1.  

A infiltração da água em um determinado tipo solo ocorre em função das características 

físicas intrínsecas do solo, estrutura, permeabilidade, porosidade e tipologia e condições do 

substrato rochoso. Deve-se observar também o grau de umidade do solo para determinarmos a 

capacidade e velocidade de infiltração da água. Segundo com Bertoni e Lombardi Neto (1990), em 

solos arenosos, com grande porosidade, espera-se maior velocidade de infiltração da água que nos 

argilosos. Esta velocidade pode diminuir dependendo da variação textural do perfil, como a 

presença de material pouco permeável como a argila, pois as camadas arenosas se saturam mais 

facilmente.A SCS (2004) classifica os grupos hidrológicos segundo suas características físicas, 

conforme exposto na tabela 2. 

Tabela 6: Granulométrica e localização dos pontos de coleta de solo, Bacia do Córrego do Parque, Americana/SP 
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A infiltração da água em um determinado tipo solo ocorre em função das características 

físicas intrínsecas do solo, estrutura, permeabilidade, porosidade e tipologia e condições do 

substrato rochoso. Deve-se observar também o grau de umidade do solo para determinarmos a 

capacidade e velocidade de infiltração da água. Segundo com Bertoni e Lombardi Neto (1990), em 

solos arenosos, com grande porosidade, espera-se maior velocidade de infiltração da água que nos 

argilosos. Esta velocidade pode diminuir dependendo da variação textural do perfil, como a 

presença de material pouco permeável como a argila, pois as camadas arenosas se saturam mais 

facilmente.A SCS (2004) classifica os grupos hidrológicos segundo suas características físicas, 

conforme exposto na tabela 2. 

Quando de um evento chuvoso, pode ocorrer a saturação da capacidade de infiltração de água 

no solo, e em segunda estância pode ocorrer de se extrapolar a capacidade de infiltração do solo, 

assim o fluxo de água escoa pela superfície, e é denominado runoff. Quando a intensidade de 

precipitação se torna maior do que a de infiltração, ou quando a capacidade de acumulação no solo 

é excedida, tem início o empoçamento e o runoff (PRUSKI, 2006). De acordo com Tucci e Bertoni 

(2003, p.45), em situações como esta, grande parte do volume escoa para o sistema de drenagem, 

superando sua capacidade natural de escoamento. O excesso do volume que não consegue ser 

drenado ocupa a várzea, inundando de acordo com a topografia das áreas próximas aos rios. 

Tabela 16: Descrição dos grupos hdrologicos segundo a classificação da SCS, 2004. 

 

A

Solos com teor de argila menor que 10% e mais que 90% de areia. Possuem baixo

 potencial de escoamento superficial quando completamente úmidos e a água transita no perfil livremente. 

Não há rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas  até a profundidade de 1,5 m;

B

Solos com teor de argila entre 10 e 20% e de 50 a 90% de areia. Possuem de baixo a moderado 

potencial de escoamento superficial quando completamente úmidos e não há impedimento de

 água nas camadas do solo. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5 m, 

mas é quase sempre presente camada mais densificada que a camada superficial

C

Solos com teor de argila entre 20 e 40% e menos que 50% de areia. Possuem de moderado a alto potencial 

de escoamento superficial quando completamente úmidos e a percolação da água no perfil é restrita. 

Nota-se a cerca de 60 cm de profundidade camada mais densificada que no Grupo B, 

mas ainda longe das condições de impermeabilidade

D

Solos com teor de argila maior que 40% e menos que 50% de areia. Possuem alto potencial 

de escoamento superficial e a transição da água no perfil é restrita ou muito restrita.

Camada densificada a uns 50 cm de profundidade ou solos arenosos como B, 

mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados.
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Além das formas do relevo e das propriedades do solo é interessante observar os usos do solo 

ao longo das ultimas décadas no município, esse é um importante elemento de analise quando 

estudamos a ocorrência de enchentes em uma determinada bacia. O uso intensivo de determinadas 

culturas agrícolas por um tempo prolongado bem como o avanço da urbanização podem ser 

responsável por promover mudanças no que tange a configuração dos solos e assim mudar as 

propriedades de permeabilidade do solo.  

Através do mapeamento do uso e ocupação do solo dos diversos cenários foi possível dar 

continuidade a identificação dos usos e ocupação do solo em cenários mais recentes, com mais 

precisão e também estabelecer a porcentagem da bacia destinada a cada um dos usos (segundo as 

classes da SCS, 2004), como exposto na figura 4.  

 

Figura 4: Evolução do uso da terra na Bacia do Córrego, Americana (SP). 

 

A bacia passou ao longo do ultimo século por diversos tipos de uso. Boa parte do seu 

território foi dedicada à produção cafeeira por algumas décadas, basicamente no inicio do século 

passado, principalmente em sua porção oeste, enquanto que a leste já apresentava áreas de ocupação 

residencial. Posteriormente a área foi dedicada ao pasto para produção de gado leiteiro e de corte, 
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passando posteriormente a produção de açúcar.  Até principio da década 1950 quase todo território 

não ocupado pela urbanização foi utilizado para produção de Cana-de-açúcar, a exemplo da 

realidade da maioria das cidades da região.  

Os atuais usos da terra podem ser observados na tabela 1, onde discriminamos o percentual do 

uso de cada uma das classes de uso da terra segundo sua representação em porcentagem. 

 Esta pesquisa foi embasada no método da Soil Conservation Service, que nos proporciona 

uma gama de variáveis uteis aos estudos de uma bacia urbanizada em situação de forte 

antropização. Assim elaboramos critérios de avaliação da dinâmica fluvial da bacia do Córrego do 

Parque que se relacionam com as características pedológicas, levantadas a partir de análise 

granulométrica das amostras coletadas em campo. Estes dados apontam na direção do aumento das 

áreas impermeáveis em relação a áreas que permitem a infiltração da água no solo. A identificação 

de um alto teor de argila nas amostras nos indicam restrições no que concerne a permeabilidade do 

solo.   

Tabela 2. Classes de uso da terra da bacia do Córrego do Parque. 

 

Fonte: O Autor 

 Deste modo podemos correlacionar a disponibilidades de áreas onde há possibilidade de 

infiltração das águas (áreas não edificadas e cobertas por algum tipo de vegetação ou ainda de solo 

exposto) com as características pedológicas das áreas descobertas e onde supostamente deveria 

ocorrer a infiltração de água. Assim, evidenciou-se que o aumento da impermeabilização 

desencadeada pelo desenvolvimento da cidade de Americana foi o responsável pelos primeiros 

eventos de inundação do município. 

km² % km² % km² %

Arboreo 0,21 2,50 0,43 5,20 0,58 6,90

Gramínea 4,11 49,20 2,99 35,79 2,36 28,31

Gramínea com solo exposto 0,41 4,93 0,39 4,63 0,37 4,48

Solo exposto 0,48 5,78 0,29 3,53 0,22 2,61

Edificação 2,11 25,30 3,03 36,24 3,52 42,21

Arruamento de Asfalto 0,38 4,55 0,81 9,66 1,02 12,22

Arruamento de Solo Exposto 0,57 6,85 0,31 3,76 0,17 2,07

Lago 0,08 0,91 0,10 1,20 0,10 1,20

Total 8,35 100,00 8,35 100,00 8,35 100,00

Classes de uso da terra

Ano

1977 1996 2008
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 Posteriormente, a Prefeitura Municipal de Americana realizou uma serie de obras de 

engenharia ao longo do córrego obras de engenharia e  não apenas não resolveu a questão das 

inundações como aumentou em grande parte os problemas relacionados com as inundações para 

áreas a jusante. A justificativa das obras é que as avenidas do entorno do Córrego do Parque 

encontram-se importantes aparelhos públicos essenciais para a cidade, como hospitais, escolas, 

delegacias e a sede da Prefeitura.   

  A implantação das obras de drenagem, recentemente concluídas, estão descontextualizadas 

da dinâmica hidráulica e hidrológica da bacia do Córrego do Parque, a obra foi encomendada no 

inicio da década de 1990 pelo então Prefeito, Valdemar Tebaldi, a uma empresa de engenharia da 

capital do estado, entretanto a falta de recursos para custear uma obra desse porte obrigou a gestão 

municipal a “engavetar” o projeto.  Duas décadas depois o atual prefeito, Diego Denadai usou o 

mesmo projeto de recanalização do córrego do parque como projeto par arrecadar fundos do PAC, 

Programa de Aceleração do Crescimento, e junto com os fundos angariar também votos para a sua 

reeleição.  A desatualização da obra, principalmente no que concerne a atual configuração do uso e 

ocupação do solo foi responsável pelos desastres que se seguiram às conclusões das obras, como se 

observa na imagem 5. As obras recém-concluídas foram responsáveis pelo agravamento da 

ocorrência de inundações mais a jusante, na área central, onde se encontra dois terminais 

rodoviários e grande parte do comercio municipal.   

Imagem 5: Erosão desencadeada pelas enchentes do dia 11/12/2012,Bacia do Córrego, Americana (SP).  
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Este trabalho dedica-se exclusivamente às questões não estruturais relacionadas a ocorrência de 

inundações, pois destas tratam as políticas publicas e o planejamento. Sob esta ótica devemos 

considerar uma postura proativa nas questões relacionadas a gestão de bacias e à drenagem urbana 

municipal, visando medidas que previnam a ocorrência de enchentes e que em muitos casos podem 

reverter casos já concretizados de inundações frequentes.  

Nesse âmbito as soluções mais indicadas e que já têm se mostrado eficazes em diversos casos são 

em sua grande maioria relacionadas ao aumento de áreas de infiltração, devido a impossibilidade de 

devolução das margens naturais aos rios. O aumento das áreas dedicadas a infiltração ocorre através 

da implantação de ferramentais institucionais, em escala federal e estadual, mas sobretudo na escala 

municipal. Cabe ao poder municipal criar uma legislação, segundo suas especificidades, que 

regulem zoneamentos municipais que contemplem a preservação de áreas naturais, ou criação de 

novas áreas verdes. É de responsabilidade da municipalidade a indicação de um percentual das 

áreas residenciais, comerciais e industriais que devem ser mantidas permeáveis e assim destinadas à 

infiltração de água da chuva. 
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RESUMO 

No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, verifica-se uma tendência cada vez maior de 

que haja a ocupação de todos os espaços circunscritos à zona urbana, devido principalmente ao 

crescimento populacional observado na quase totalidade das grandes e médias cidades brasileiras. 

Neste contexto, as áreas relativamente próximas a cursos d’água tendem a ser ocupadas, de 

maneiras irregulares ou não. O fato é que, ordenada ou desordenadamente, a ocupação das vertentes 

próximas a cursos d’água gera um aumento de pressão sobre os mesmos, expressos pelo aumento na 

demanda por estes recursos, poluição destes ou até mesmo pela geração de novas formas de relevo, 

resultantes da ação antrópica. Ademais, o processo de delimitação, denominação, estruturação, 

comunicação (redes) e transformação material que, juntamente com as relações de poder da 

sociedade, que são direcionadas ao espaço, transformam o mesmo em território, quando há, neste 

local, algum recurso que desperte interesse, seja econômico, político ou cultural. Neste sentido, a 

bacia hidrográfica do ribeirão Lindóia pode ser considerada um território, devido ao fato de passar 

pelo processo de territorialização. Assim, considera-se a territorialidade, evidenciada por meio do 

território-lugar, enquanto um fator essencial na conscientização da importância da gestão dos 

recursos hídricos – uma gestão participativa, cooperativa, que permita o desenvolvimento do e no 

território. 

Palavras- chave: Território, Desenvolvimento territorial, Bacias hidrográficas, Gestão, Ribeirão 

Lindóia.  

ABSTRACT 

Considering the current stage of capitalism’s development, every single part of the urban zone is 

being occupied by the population, mainly due to the populational growth seen in Brazilian’s 

medium and big sized cities. In regarding this, areas relatively near water courses are being 

occupied, fact that generates an additional pressure in the water resources, regarding the needs of 

the population, the pollution generated by the same population, or the generation of entirely new 

landforms by Anthropic Geomorphology. Moreover, the delimitation, denomination, structuration 

and communication process, together with society’s power relationships that are directed to the 

space, when there is at this location a resource that arouses interest, whether it is economic, politic 

or cultural, materially transforms the space, turning it into a territory. Therefore, the Lindóia’s 

stream watershed can be considered a territory, as it passes by a territorialization process. So, 

territoriality is considered to be evidenced by the territory-place, and it is an essential factor in the 

awareness of the importance of water resources management – a participatory and cooperative 

management, allowing development in and of the territory.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

 
 

Eixo Temático: Planejamento e Zoneamento de Bacias Hidrográficas                                                               P á g i n a  | 410 

Keywords: Territory, Territorial development, Watersheds, Management, Lindóia’s stream. 

 

1. INTRODUÇÃO   

A preocupação acerca da gestão dos recursos hídricos é cada vez mais evidente na sociedade 

mundial, principalmente a brasileira, pois o Brasil é um país que, atualmente, passa por um intenso 

processo de desenvolvimento econômico e crescimento populacional, o que acarreta, 

invariavelmente, uma maior demanda por diversos recursos, dentre eles a água.  

Esta preocupação inerente à sociedade como um todo se intensifica quando da expansão 

populacional das/nas cidades, o que acarreta na ocupação de locais que não as áreas preferenciais ao 

adensamento populacional – áreas de baixas declividades e preferencialmente distantes dos cursos 

d’água.  

A ocupação de qualquer área pela sociedade – territorialização – gera consequências nas 

formas de relevo, bem como impactos gerais no ambiente como um todo. Neste sentido, objetivou-

se abordar aspectos da antropogeomorfologia, foco de recentes estudos da geomorfologia, todavia 

ainda tão pouco explorada em artigos científicos e eventos da área. Apenas os aspectos 

antropogeomorfológicos são explorados neste artigo, contudo, quando da execução do projeto, não 

se limitará apenas a este: há diferentes esferas de atuação da sociedade na degradação do ambiente, 

bem como diversas esferas de atuação quando da recuperação/conservação do mesmo.  

Entende-se a bacia hidrográfica, conforme supramencionado, não apenas como uma área 

delimitada pelas cotas topográficas, linhas que podem ser traçadas por qualquer geógrafo em uma 

carta topográfica ou em um SIG. Este espaço é habitado, metamorfoseado pela população que ali 

reside, ou seja, o espaço é territorializado. Neste viés, depreende-se que o espaço circunscrito à 

bacia hidrográfica não é um local onde se efetivam apenas fenômenos naturais, mas também há uma 

população ali, potencializando e amenizando certos fenômenos, exercendo atividades inerentes às 

esferas políticas, econômicas e culturais, todas elas materializadas sobre o território, a base física de 

qualquer fenômeno na superfície terrestre (BERTRAND, 2007).  

Objetiva-se com este artigo, portanto, elucidar aspectos inerentes à urbanização na bacia do 

ribeirão Lindóia, na zona norte da cidade de Londrina – Norte do estado do Paraná. O foco deste 

trabalho é a proposição de medidas que levem o poder público a pensar conjuntamente à população, 
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a fim de realizar a gestão integrada da bacia hidrográfica. Num primeiro momento, a ação do grupo 

de pesquisa dar-se-á no bairro Alto da Boa Vista, localizado na bacia hidrográfica em questão.  

 Ao considerar as pessoas que ali residem – suas atividades econômicas, posicionamentos 

políticos e características culturais – considerar-se-á também seus posicionamentos acerca da gestão 

da bacia hidrográfica, ao passo de contribuir com a conscientização ambiental das pessoas no nível 

do lugar (território-lugar), primeiro passo na efetivação de uma consciência ambiental efetiva, não 

somente concernente à água, mas sim a todo e qualquer elemento da natureza.  

Esta é uma reflexão inicial, pautada muito mais em contributos teóricos (gestão do/no 

território, antropogeomorfologia) do que efetivamente práticos (organização de reuniões com os 

moradores do bairro em foco, etc.). Todavia, sua importância é evidenciada quando da delimitação 

dos objetivos gerais do projeto de pesquisa/extensão aqui apresentado, bem como a proposta da 

metodologia que embasará o projeto em toda sua duração.  

 

2. DESCRIÇÃO ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Lindóia ocupa uma área de 44.463,50 m² situada a norte da 

malha urbana do município de Londrina-PR (ARAÚJO; PINESE, 2013). De acordo com Barros et. 

al. (2008) a nascente do Ribeirão Lindóia encontra-se na divisa entre os municípios paranaenses de 

Londrina e Cambé, em seu trajeto percorre inúmeros conjuntos habitacionais, relativamente 

recentes; ao Sul, a bacia limita-se pelo espigão central do município.  

De acordo com classificação proposta por Strahler (1986) a bacia hidrográfica do Ribeirão 

Lindóia é considerada de terceira ordem, sendo componente em primeira instância da bacia 

hidrográfica do Rio Tibagi, que por sua vez pertence à bacia hidrográfica do Rio Paraná. Conforme 

Limberger e Corrêa (2005) a referida bacia hidrográfica não possui áreas com declividade 

acentuada, resultando num fluxo médio de 0,5m/s, em sentindo oeste-leste. 

Conforme Kishi (2003) o relevo é predominantemente do tipo suave ondulado, tendo em 

97,44% da área declividade menor ou equivalente a 20%, possibilitando e favorecendo a ocupação 

antrópica. Apenas na porção sul da bacia onde é possível verificar inclinação superior a 30°, o 

relevo representou obstáculo à expansão urbana.  
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O processo de ocupação urbana na área de abrangência da bacia hidrográfica do ribeirão 

Lindóia é relativamente recente, e se deu de maneira acelerada e desordenada a partir da década de 

1990. Segundo Kishi (2003) em 1970 apenas 1,24% da área era ocupada por residências, pois  o 

solo era amplamente utilizado por atividades agrícolas, e cerca de 70% da cobertura vegetal dos 

fundos de vale encontrava-se preservada. Na década de 1980, inicia-se uma modesta ocupação 

industrial de áreas próximas à nascente, e um aumento considerável de urbanização expressa pelo 

estabelecimento de novos bairros ao longo de toda a bacia. Em decorrência, este decênio é marcado 

pela redução de cerca de 10% da vegetação dos fundos de vale (KISHI, 2003).  

Conforme antecipado, a década de 1990 foi marcada por uma acelerada urbanização 

englobando diversas áreas do município de Londrina. Segundo Kishi (2003), neste decênio, na área 

de abrangência da bacia hidrográfica do ribeirão Lindóia, a ocupação urbana já representava 42%. 

Na região norte de Londrina como um todo, o crescimento urbano se deu de maneira desordenada e 

foi marcado por aumento significativo de ocupações irregulares. Este autor destaca que a crise 

habitacional e endividamento da COHAB, bem como os baixos custos dos lotes, explicam o 

crescimento urbano e estabelecimento de moradias irregulares nesta região. Atualmente a mata 

ciliar, encontra-se presente de modo desigual ao longo do curso do ribeirão, sendo perceptível a 

coexistência de espécies nativas e exóticas. 

O bairro jardim Alto da Boa Vista surge na década de 1990, no contexto histórico do 

desordenado crescimento urbano registrado na região norte do município de Londrina. Muitas 

marcas desse modo de ocupação ainda estão presentes no bairro, visto que é possível observar uma 

conjuntura de ocupação desordenada, expressa pela coexistência de habitações com boa 

infraestrutura e de habitações precárias, bem como ocupações irregulares situadas próximas ao leito 

do Ribeirão Lindóia. A ocupação urbana no bairro tem avançado em direção ao leito do referido 

curso d’água, sendo possível identificar a degradação da mata ciliar em diversos trechos, e 

existência de moradias marginais à lei, situadas a menos de trinta metros do ribeirão. 

Conforme Santos Filho (2011) o processo (desordenado) de ocupação humana, altera a 

drenagem e redesenha bacias hidrográficas, os resultados são os impactos ambientais e os riscos ao 

patrimônio. Esse contexto é ainda mais agravado em áreas de ocupação de baixa renda, pela falta de 

recursos para investimentos técnicos, e por serem quase sempre ocupações marginais, fora do que 
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permite as legislações municipais, como é o caso de algumas edificações identificadas no bairro 

estudado.  

A paisagem urbana encontra-se cada vez mais deteriorada, em virtude de modos de 

ocupação improvisados marcados pela falta de parâmetros técnicos, que são prejudiciais tanto para 

o ambiente quanto para os citadinos, pois não são raros os casos de desastres urbanos que possuem 

gênese diretamente associada às ocupações irregulares. Por tais motivos é que analises de 

problemas ambientais em áreas urbanas se fazem tão relevantes.  

O meio urbano é resultado de uma relação peculiar de interação entre ação antrópica e meio 

natural, criando situações singulares e evidencias especificas que devem ser analisadas de modo 

particular como temáticas urbanas, a exemplos das encostas e solos, bacias hidrográficas, 

geomorfologia e geotécnica, planejamento e antropogeomorfologia urbanos (SANTOS FILHO, 

2011). 

Tendo em vista as considerações iniciais proferidas a respeito da área de estudo, 

observando-se o modo de ocupação desordenado, a existência de ocupações irregulares e a 

possibilidade de impactos ambientais na bacia hidrográfica do ribeirão Lindóia, realizar-se-á uma 

breve análise sob o viés da antropogeomorfologia.  

 

3. ASPECTOS ANTROPOGEOMORFOLÓGICOS 

O ser humano atua de forma a modificar o meio natural em virtude de necessidades 

relacionadas à sobrevivência, bem como aquelas criadas pelo modo de vida urbano. É neste sentido 

que, conforme Rodrigues (1999) pode-se considerar o homem como um agente geomorfológico, 

tendo em vista que o processo de urbanização e o aumento da população urbana provocam 

alterações marcantes, e por vezes negativas, ao meio natural, principalmente no que concerne à 

Geomorfologia, clima, hidrologia e biosfera (CAMARGO, 2005). 

Conforme Rodrigues (2005) a antropogeomorfologia é o estudo das intervenções humanas 

no meio natural, considerando em sua análise três elementos morfológicos: formas, matérias e 

processos da superfície terrestre. Para esta autora a morfologia natural é aquela que ainda não sofreu 

intervenção direta nas formas originais, enquanto que a morfologia antropogênica é aquela que se 

origina induzida pela interferência antrópica, considerada ação geomorfológica. 
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A antropogeomorfologia, enquanto ramo científico, adquire relevância a partir do século 

XX, num contexto histórico de elevado crescimento urbano e decorrente aumento de ocorrências de 

desastres ambientais associados à alteração de processos e formas da natureza (SANTOS FILHO, 

2011). 

Conforme demonstra Santos Filho (2011) as reflexões e estudos realizados no âmbito da 

antropogeomorfologia proporcionam uma aproximação entre edificação de cidades e estudos da 

geomorfologia clássica. Visando contribuir na analise de cidades sob o viés de problemas 

geológicos-geomorfológicos, que afetam a qualidade ambiental, e como consequência traz prejuízos 

à própria qualidade de vida humana. Considerando-se que a urbanização e o crescimento urbano 

exercem interferências e modificações nas formas naturais, podendo causar desequilíbrios, como 

desestabilização de encostas e a subsidência do solo, afetando a qualidade de vida humana, 

conforme supramencionado, podendo’ ocasionar vitimas, bem como prejuízos ao patrimônio 

construído (ALMEIDA; CARNEIRO, 1998). 

Os riscos geomorfológicos constituem-se enquanto riscos naturais, pois se incluem em 

processos inerentes da dinâmica do planeta. Contudo ações antrópicas podem acelerar e intensificar 

tais processos, a exemplo da ocorrência de enchentes, deslizamentos, erosões associadas às 

alterações ambientais ocasionadas pela ocupação urbana. Para Nonato (2006) e Santos Filho (2011) 

os riscos geológicos estão associados à forma de ocupação de terrenos, seja em encostas ou 

baixadas, e as situações que indicam riscos são expressas pela presença de cortes verticais e 

subverticais em rochas ou solos; retirada da vegetação nativa e substituição por espécies 

inadequadas, acumulo de lixos e entulhos ao longo das encostas, construções edificadas sem 

acompanhamento técnico, em locais inadequados.  

Pautando-se nas considerações acerca dos riscos geológicos levantadas por Nonato (2006), 

destaca-se que por meio de reconhecimento da área de estudo, verificou-se em alguns trechos ao 

longo do ribeirão Lindóia, um comprometimento da vegetação ciliar nativa, sendo possível observar 

áreas em que esta se encontra praticamente inexistente, ou substituída por espécies exóticas. A 

degradação da mata ciliar fica evidente ao se observar o avanço de capim em detrimento das 

espécies arbóreas.  
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Em alguns pontos ao longo do leito do ribeirão, principalmente no bairro Alto da Boa Vista, 

verifica-se outro risco geológico expresso pelo acumulo considerável de lixos residenciais 

(orgânicos e inorgânicos) entulhos, detritos de construção civil, os quais se constituem enquanto 

riscos potenciais de contaminação das águas. Observa-se ainda acúmulo de resíduos de construção 

civil em terrenos vazios ou subutilizados, localizados nas partes mais elevadas da vertente, havendo 

possibilidade de serem carregados até o ribeirão por meio da ação das águas pluviais.  

Conforme mencionado coexistem no bairro edificações com boa infraestrutura, indicando 

acompanhamento técnico, bem como edificações precárias, distribuídas de modo aleatório nos lotes. 

De acordo com Santos Filho (2011) o uso de alguns materiais de construção com índice maior de 

porosidade em pavimentos de áreas externas, bem como a edificação de moradias em porções 

racionalizadas do terreno, que possibilite área livre para percolação de águas pluviais dentro do lote, 

são algumas das iniciativas indicadas para as ocupações de áreas de vertentes, visto que se adéquam 

ao escoamento superficial, e diminuem o impacto antropogeomorfológico nestas áreas. Tais atitudes 

devem partir do poder público, no caso de ocupações de baixa renda.   

 

4. O CONCEITO DE TERRITÓRIO: O DESENVOLVIMENTO DA/NA BACIA 

HIDROGRÁFICA 

Ao se considerar uma bacia hidrográfica enquanto um território, tal qual está se 

argumentando para a bacia hidrográfica do Lindóia em Londrina, há que se pensar o 

desenvolvimento do/no território; neste sentido, considera-se como sendo do território por ser um 

desenvolvimento direcionado ao território e à sua população, e no território, pois o desenvolvimento 

e o consequente planejamento do mesmo devem partir das próprias pessoas que ali residem. A bacia 

hidrográfica, portanto, pode ser considerada enquanto um território, pois foi delimitada, ocupada e 

usada, ou seja, territorializada pela ação da sociedade.  

Na abordagem que Saquet (2011, p. 92) há a construção de uma perspectiva de território que 

seja 

[...] areal e reticular, nas formas área-rede, rede-rede e rede-lugar (território-rede-lugar), 

podendo as territorialidades e as temporalidades ser potencializadas como estratégias de 

organização política e luta por desenvolvimento. Essa concepção tem um forte conteúdo 
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político, de organização societal e territorial, na busca da transformação com mais equidade 

social, tentando potencializar a autogestão, a recuperação e a preservação ambiental.  

Assim, pretendende-se utilizar esta abordagem territorial a fim de pensar uma inclusão da(s) 

territorialidade(s) construída(s) no território, nas políticas territoriais, visando promover uma 

vinculação direta entre estas territorialidades e processos de gestão democrática, tal qual Saquet 

(2011) preconizara. “É uma concepção para compreender, explicar, representar e atuar nos 

territórios e nos lugares” (SAQUET, 2011, p. 93).  

Cada território possui uma coerência interna específica, uma constituição interna específica, 

bem como uma perspectiva de futuro que varia de território para território (SAQUET, 2011). Estas 

características específicas a cada território faz com que se deva pensar o planejamento e o 

desenvolvimento territorial de uma maneira própria, levando em consideração a coerência interna e 

a constituição interna concernente a cada território, a fim de que se pense um desenvolvimento do e 

no mesmo.  

Esta coerência própria de cada território advém da historicidade. “O processo territorial 

desenvolve-se no tempo, partindo sempre de uma forma precedente, de outro estado de natureza ou 

de outro tipo de território” (RAFFESTIN, 2010, p. 21) (grifos no original). Assim, tanto as relações 

de poder como as identidades e os processos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização são relacionais e historicamente instituídos. Por isso, o tempo histórico, além de 

conceito, pode ser compreendido como uma categoria fundamental para a análise e interpretação 

dos territórios e suas derivações, como a territorialidade. O tempo histórico é aqui entendido, 

sucintamente, como movimento, duração, sequência, cronologia, periodização (SAQUET et al, 

2010).  

Desta concepção, que considera a coerência interna do território, depreende-se o território-

lugar (SAQUET, 2011). Esta concepção é deveras importante para pensar o desenvolvimento a 

nível territorial, ao incentivar a criação de novos estilos de vida e de desenvolvimento sustentável e 

autossustentável (SAQUET, 2011), ao dar importância às atitudes e valores que as pessoas possuem 

para com seu ambiente, ao nível do lugar (TUAN, 2012).  

Destarte, há a valorização das atitudes e valores das pessoas no planejamento do território, a 

fim de incentivar a “organização política de gestão e autonomia” (SAQUET, 2011, p. 97), 
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estimulando a construção de novas práxis “[...] para a relação sociedade-natureza, valorizando os 

saberes populares [...], o pequeno comércio [...], as relações de ajuda mútua, a confiança e a 

natureza exterior ao homem” (SAQUET, 2011, p. 97).  

A dimensão cultural que se tem atualmente, de massificação cultural em um âmbito de 

modernidade tardia leva a uma perda de identidade em um nível local, seja identidade de grupo 

(GIDDENS, 2002) um identidade com o lugar – topofilia (TUAN, 2012). O primeiro passo para um 

desenvolvimento do/no território seria a (re)construção da identidade territorial. Para isso, é 

necessário o emprego de uma nova práxis, a fim de valorizar atitudes e atividades locais.  

Conforme Milton Santos (1994, p. 81), “a força dos fracos é seu tempo lento”. Assim, 

pretende-se partir para uma conscientização, objetivando a (re)construção dos lugares-territórios,  

[...] valorizando as identidades, os movimentos sociais, o trabalho autônomo, os espaços 

públicos (ruas, parques, praças...), as paisagens, as pequenas cooperativas de trabalhadores 

e consumidores, a autogestão, a solidariedade, a recuperação e preservação do ambiente, a 

vida indígena, sem a racionalidade produtiva, mercantil e financeira das grandes empresas e 

bancos (SAQUET, 2011, p. 97).  

Os atores territoriais são considerados como dois sistemas dentro de um corpo sistêmico 

específico: “aquele dos atores que produzem os bens e serviços, e os que consomem, aquele dos 

diferentes tipos de trabalho, dos mediadores, dos programas e das relações” (RAFFESTIN, 2010, p. 

20). Há, assim, uma valorização da produção local e, consequentemente, uma aproximação entre os 

atores supramencionados, a fim de fortalecer os laços territoriais.  

Com esta valorização, conforme supracitado, há o estímulo à reprodução da fragmentação 

do movimento de globalização tal qual ela se apresenta, favorecendo novas formas de convivência 

territorial, bem como a participação integral da população no planejamento territorial, uma vez que 

este vem, historicamente, de cima para baixo, ou seja, de planejadores que não vivem no território. 

“Viver com qualidade de vida significa a superação do imediatismo, do individualismo, da 

degradação ambiental e da politicagem em favor de uma minoria historicamente reproduzida no 

Brasil” (SAQUET, 2011, p. 99).  

Depreende-se deste projeto, portanto, uma nova práxis por parte dos pesquisadores, para que 

estes desenvolvam suas pesquisas para o desenvolvimento do/no território, ou seja, considerando-se 

todas as práticas em nível territorial, identidades, saberes e emoções, efetivando um planejamento e 
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consequente desenvolvimento que parta do território e para o território, gerando também 

desenvolvimento em nível regional. 

 

5. PERSPECTIVAS DE PESQUISA 

Ao entender a bacia em tela enquanto um território, este item do presente artigo preocupar-

se-á em propor subsídios para o planejamento da bacia enquanto uma unidade territorial, 

considerando a vivência da população, suas atividades, sua cultura, ou seja, suas territorialidades, 

evidenciadas por meio do território. Assim, ao corroborar a Saquet (2011, p. 105), considera-se que 

“é necessário construir outra forma de organização política, identificada com os sujeitos de cada 

território-lugar, vinculada às suas necessidades, à sua autonomia e ligado a outras experiências de 

desenvolvimento [...]”. Na mesma perspectiva, segundo Machado (2009, p. 2011), 

[...] o melhor projeto de desenvolvimento é aquele que leva em consideração todos os 

aspectos de um determinado espaço, isto é, os aspectos políticos, econômicos, ambientais e 

culturais, uma vez que é a multiplicidade de relações entre os diferentes atores 

territorializadores que pode proporcionar a gestão participativa e intermunicipal de uma 

bacia hidrográfica.  

 

A primeira metodologia para se obter os resultados esperados, ou seja, um desenvolvimento 

do e no território, perpassa pela gestão participativa, ou seja, pensar uma gestão descentralizada  

(MACHADO, 2003) que envolva todos os atores sociais, sem discriminação de qualquer espécie, 

promovendo a governança do território
9
, a gestão integrada e co-participativa dos espaços públicos  

(JACOBI, 2003), buscando também a promoção do contexto territorial.  

Ao se considerar a gestão participativa do território, espera-se conhecer os desejos e limites 

da sociedade ali territorializada. Assim, ao fazer com que a pesquisa científica olhe para o 

território, pretende-se produzir conhecimento científico do e para o território da bacia hidrográfica 

do ribeirão Lindóia. Com este conhecimento, o qual será gerado para o território, pretende-se 

contribuir para o desenvolvimento do mesmo, gerando um conhecimento útil à população, baseado 

no que a população realmente necessita, isso na escala do território-lugar.  

                                                           
9
 “[...] a capacidade de integrar, de dar forma aos interesses locais, às organizações, aos grupos sociais e, por 

outro lado, de desenvolver estratégias comuns em relação ao mercado, ao Estado, à cidade e aos outros níveis de 

governo” (MACHADO, 2009, p. 213). 
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Objetiva-se, portanto, atuar em temas gerais, como o melhoramento na qualidade da água, 

seja ela superficial ou subterrânea, a gestão sustentável do ciclo da água, manutenção da rede 

hidrográfica, recuperação da paisagem, etc., bem como a atuação em outros temas, estes a serem 

levantados pela própria sociedade que vive circunscrita à bacia hidrográfica, cujo foco dar-se-á, em 

um primeiro momento, no bairro Alto da Boa Vista, conforme supramencionado.  

Espera-se, assim, promover o desenvolvimento da bacia hidrográfica enquanto um território 

(desenvolvimento territorial), além de construir contributos à outras propostas de gestão integrada e 

cooperativa de bacias hidrográficas, tão necessárias para a preservação do ambiente, aliado à maior 

relação entre as diferentes sociedades e os rios próximos à suas respectivas residências, fato distante 

da realidade brasileira.  
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RESUMO 

Existe uma demanda de incorporar a natureza na cidade, de maneira a responder aos desejos da 

população. A valorização da água, um componente fundamental da qualidade de vida e da 

paisagem, torna-se nesse contexto um elemento fundamental tanto pelo seu potencial ecológico 

como pelo seu potencial para atividades de lazer. As áreas que mais sofrem impactos são as Áreas 

de Preservação Permanentes (APP) ou também chamadas de fundos de vale. Tendo como área de 

estudo a bacia do Ribeirão Cambé na cidade de Londrina/PR, um dos mais importantes fundos de 

vale desta cidade, esta pesquisa fará uma avaliação sobre a interface urbanização e os fundos de 

vale, apontando a degradação sofrida nesta bacia. Sendo assim, esse trabalho objetiva analisar as 

áreas da bacia do Ribeirão Cambé, Londrina/PR com suscetibilidade aos processos erosivos, 

mediante a organização de mapas temáticos e por meio do conhecimento da Lógica Fuzzy teremos 

como resposta, um mapa síntese que apontará as áreas com maior propensão a sofrer o processo 

erosivo.  

Palavras-chave: Lago Igapó, Fundo de vale, Erosão, Lógica Fuzzy. 

 

ABSTRACT 

There is a demand to incorporate the nature in the city, in order to meet the wishes of the 

population. Valuing water, a key component of quality of life and landscape, becomes in this 

context a key element both for its ecological potential as its potential for recreational activities. The 

areas that suffer most are the impacts Permanent Preservation Areas (APP) or also called valley 

bottoms. Taking as study area the basin of Ribeirão Cambé in Londrina / PR, one of the most 
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important valley bottoms of the city, this research will make an assessment of the interface 

urbanization and valley bottoms, indicating the degradation suffered in this basin. Thus, this work 

aims to analyze the erosion basin Ribeirão Cambé, Londrina / PR., By making thematic maps 

through knowledge and Fuzzy Logic as we answer, a synthesis map that points the area most likely 

to suffer the erosion process. 

Keywords: Igapó Lake, valley bottom, erosion, fuzzy logic. 

1 - INTRODUÇÃO  

As áreas verdes urbanas possuem grande importância para a manutenção do equilíbrio 

ambiental das cidades. A dinâmica das urbes e os conflitos gerados pela ocupação destas áreas de 

adensamento nas áreas urbanas, a qual ocorre de forma predominantemente desordenada, culmina 

em diversos impactos ambientais (ROSSI et al. 2009). Os problemas gerados por esses fatores vêm 

se agravando ao longo dos anos e tem contribuído para um grave problema nessas regiões, que é a 

erosão.  

Um dos problemas encontrados na bacia do Ribeirão Cambé é o assoreamento deste corpo 

hídrico e que tem causado eventual transbordamento de água. Segundo Saraiva (1999), as cheias 

constituem um dos riscos naturais mais ameaçadores à sociedade, e sua ocorrência está associada à 

ocorrência de elevados valores de torrente em um curso d’água, resultantes da precipitação intensa 

que provoca o transbordamento do leito e a inundação de terrenos marginais. 

É necessário que ao se estudar os problemas de erosão e suas consequências que se trabalhe em 

âmbito multidisciplinar para equacionar as questões ligadas à ocorrência desses problemas 

ambientais e quais os processos para minimização dos seus danos, pois tais prejuízos interferem nas 

mais diversas atividades humanas (SARAIVA, 1999). 

Com isso, para uma melhor análise da problemática em questão, a ponderação da questão da 

urbanização e fundos de vale será feita por meio da integração de mapas temáticos através de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) no software ArcGIS 10, com licença para a universidade.  

Para a produção dos mapas, um banco de dados foi adquirido junto à Prefeitura de Londrina, no 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL). Com esses dados, foi possível 
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fazer os mapas necessários para apontar os locais mais suscetíveis à erosão dentro da bacia do 

Ribeirão Cambé (BRC). 

Para fazer a integração desses mapas será utilizado o princípio da lógica Fuzzy, que pondera 

entre valores definidos pelo pesquisador, dando como resultado um mapa com vários níveis de 

suscetibilidade à erosão, que é o caso do presente trabalho. 

1.1.A Bacia hidrográfica do Ribeirão Cambé 

O município de Londrina está localizado no Norte do Paraná, com altitude média de 576 

metros acima do nível do mar. A área estudada compreende a bacia do Ribeirão Cambé (BRC) 

situado no perímetro urbano da cidade de Londrina, como pode ser visto na Figura 1. Com 

aproximadamente 27 km de extensão e 52,07 km², o Ribeirão Cambé tem sua nascente a Oeste de 

Londrina, no trevo das estradas Londrina/ Cambé – São Paulo/ Curitiba – e sua foz está localizada 

no Ribeirão Três Bocas (ISHIKAWA et al., 2009). 
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Figura 17: Localização da área de Estudo – Bacia do Ribeirão Cambé. 
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2 - FUNDOS DE VALE EM ESPAÇOS URBANOS E OS PROCESSOS EROSIVOS 

A crescente urbanização, juntamente à falta de planejamento urbano e ambiental, colabora pela 

degradação ambiental em muitos municípios brasileiros. O empecilho de se conservar ou recuperar 

as APP com mata nativa, conforme dita a legislação, nas urbes, é que a população analisa esses 

terrenos como inseguros, próprios para refúgio de marginais, crimes, para o uso de drogas, etc. 

Além disso, a legislação sobre as APP apenas impõe as condições para sua existência, mas não 

estabelece nenhum vínculo com a população a respeito do que deva ser resguardado (FELICIO, 

2009). 

As bacias hidrográficas urbanizadas se tornam desafios especiais para o profissional da área de 

degradação ambiental. Como há diferença entre as bacias urbanas e as rurais, a quantidade de 

superfície impermeabilizada pode ser utilizada como um indicador para prever quão grave podem 

ser essas diferenças entre tais bacias.  

Em muitas regiões urbanas, se tiver um valor igual ou maior que 10% de cobertura 

impermeável da bacia hidrográfica já são suficientes para que ocorra a degradação, sendo que esta 

se torna mais severa quanto maior a cobertura impermeável. A impermeabilização influencia 

diretamente os cursos d’água urbanos através do aumento do escoamento superficial (runoff) 

durante os eventos de precipitação, fazendo que aumente a carga de erosão e sedimentos às águas 

superficiais (ARAUJO, ALMEIDA e GUERRA, 2009).  

Dessa forma, temos que quanto mais impermeável seja a superfície da bacia hidrográfica, maior 

será o runoff e, consequentemente, maior a degradação desta bacia. 

A erosão é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre 

pela ação dos agentes exógenos, tais como as chuvas, os ventos, as águas dos rios, entre outros. 

Essas partículas que compõem o solo são deslocadas de seu local de origem, sendo transportadas 

para as áreas mais baixas do terreno (INFANTI e FORNASARI, 1998).  

Os processos erosivos são aqueles relacionados à degradação das terras, aos fatores que 

contribuem para o processo erosivo e as consequências ambientais causadas pela erosão. É uma 

consequência da degradação ambiental. 

O avanço da erosão desencadeia uma série de problemas socioambientais: deslizamentos, 

enchentes (através do preenchimento de lagos e rios), assoreamento dos rios, morte de espécies da 
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fauna e da flora, redução da biodiversidade, perda de nutrientes do solo, redução da área de plantio, 

danos econômicos, entre tantos outros. 

 

3 - INTEGRAÇÃO TEMÁTICA E MECANISMOS DE INTEGRAÇÃO 

A integração temática dos dados constitui uma importante ferramenta de auxilio à visualização, 

o tratamento e a análise dos dados. Neste processo os dados são agrupados em layers, os chamados 

planos de informações (PIs), que é uma série de camadas que representa um tema ou uma classe de 

informação. Cada camada é um conjunto de homogêneas feições que estão relacionadas a outras 

camadas, (PINA, CARVALHO e SANTOS, 2000). 

De acordo com os temas de interesse a ser estudado é definida a organização dos layers. Para se 

estudar áreas com potencial à erosão é realizada uma análise de dados do meio físico e biótico, onde 

os PIs serão representados por dados como drenagem, clima, solo e vegetação, uso e ocupação do 

solo, entre outros fatores relevantes.  

Os mecanismos para a associação de elementos espaciais tais como os SIG permitem que a 

informação desejada seja associada e disposta em camadas, através da combinação dos elementos 

espaciais, como os contidos em mapas, com elementos não espaciais, como informações de 

densidade demográfica, tipo de espécies arbóreas existentes, entre outros (BUENO, 2003).  

Após serem elaborados os mapas temáticos dos indicadores será a vez de fazer a análise 

espacial. Esta análise depende do conhecimento de um especialista que definirá as classes dos dados 

que têm maior influência em um determinado evento. Portanto, devem ser incluídos como parte do 

banco de dados às informações e pesos estabelecidos pelos especialistas (principio da Lógica 

Fuzzy). O conhecimento destes, principalmente no processo de integração baseada em 

conhecimento, refletirá a confiabilidade e qualidade dos resultados da análise.  

Por fim, será feita a integração dos dados por meio da Lógica Fuzzy, que será utilizada para 

estimar as áreas com potencial à erosão dentro da bacia do Ribeirão Cambé. Sendo assim, serão 

estipulados pesos para os indicadores propostos. Na metodologia Fuzzy é necessário que todos os 

indicadores estejam no formato numérico (raster). Sendo assim, os mapas temáticos serão 

ponderados para valores que variam entre 0 e 1 (membros Fuzzy). 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os critérios utilizados para a escolha dos indicadores devem levar em consideração os impactos 

que estes teriam no processo erosivo de uma bacia hidrográfica considerando quaisquer fatores, 

positivos e negativos, que possam aumentar ou diminuir a possibilidade de ocorrência do processo 

erosivo.  

Então, teremos como indicadores a declividade, o mapa de uso e ocupação e a pedologia, que 

levará em consideração a textura e a estrutura do solo. 

 

4.1. Características físicas da Bacia do Ribeirão Cambé 

O solo da região é de origem basáltica, entretanto, conforme a sua localização, em topografia 

mais plana e acidentada, apresenta tipos de solos diferentes, consequentemente, de fertilidade 

variável. A camada de solo é de profundidade variável, indo de várias dezenas de metros, nos 

espigões, até menos de um metro, próximo aos ribeirões, onde, na maioria das vezes, a água flui 

sobre a superfície compacta do basalto. 

O melhor solo de Londrina está na região setentrional do município, que se caracteriza por uma 

topografia mais plana. Predominam os solos Terra Roxa Estruturada Eutrófica (TRe 3), Latossolo 

Roxo Eutrófico (LRe 2), Latossolo Roxo Distrófico (LRd 2) e, em menor quantidade, o Brunizen 

Vermelho e o Litólico Eutrófico (Re 10), como pode ser visto na Figura 2.  
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Figura 18: Pedologia da Bacia do Ribeirão Cambé 
 

Atualmente a bacia do Ribeirão Cambé encontra-se altamente ocupada principalmente no início 

do corpo hídrico até mais da metade do seu percurso. A maior parte da ocupação territorial da bacia 

se dá pela área urbana, conforme se vê na Figura 3. 

Figura 19: Uso do solo da Bacia 
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Ao longo do trecho deste corpo hídrico a declividade aumenta conforme chega à jusante. 

Quanto mais próximo a sua foz, mais íngreme é o leito fluvial (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Declividade na Bacia 

 

Sendo assim, teremos esses três mapas como os indicadores ambientais para a confecção do 

mapa síntese, que é a suscetibilidade à erosão na BRC. 

O mapa de suscetibilidade à erosão foi obtido mediante a integração dos mapas índices, feito 

sua “fuzzyficação”, que consiste em transformar os dados vetoriais em modelos raster e então fazê-

los um membro fuzzy, que é ponderar os pesos daquele atributo. Os pesos atribuídos teve como 

referência o utilizado por Spörl e Ross (2004) e Para a declividade, na sua fuzzyficação foi 

atribuído um peso de 0,7, tipos de solo 0,6 e uso do solo 0,8. Esses valores vão de acordo com 

mensurações atribuídas por aquele que está fazendo o mapeamento.  

Para a síntese do mapa foi utilizado a ferramenta “Fuzzy Overlay” do ArcToolbox, com o 

produto “gama” a 0,9.  Assim, na Figura 5 temos o mapa da suscetibilidade à erosão da BRC. 
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Figura 21: Suscetibilidade à erosão da BRC. 

  

As áreas mais propensas a sofrer a erosão se encontram na margem esquerda dos lagos, onde 

apresenta maior incidência de área impermeável com alta taxa de expansão urbana, áreas 

descobertas e uma declividade propícia à erosão. As áreas urbanizadas e sem vegetação são as mais 

propícias a esta fragilidade ambiental.  

 

5. CONCLUSÃO 

Fazer o mapeamento de uma bacia utilizando para isso softwares e modelos de integração de 

dados podem apontar as áreas mais vulneráveis à degradação ambiental, como no caso deste artigo, 

a erosão do solo. Viu-se que as áreas com maior suscetibilidade à erosão são as áreas que estão mais 

urbanizadas, com pouca vegetação e sem praticas conservacionistas efetivas. Assim sendo, com 
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esse mapa em mãos é possível elaborar um plano de manejo municipal a esta bacia, para que os 

problemas não se desenvolvam ou até mesmo se agravem ainda mais. 
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RESUMO 

O mapeamento do uso da terra tem um valor crescente no planejamento do ambiental em diferentes 

biomas. Os mapas de vegetação tanto podem ser utilizados individualmente ou combinados com 

outras variáveis, para a caracterização e análise da paisagem, a qual orientará de forma dinâmica no 

processo de planejamento de paisagem do uso do Solo. O uso de mapas de paisagem contendo 

informações combinadas de diferentes atributos da paisagem é um avanço expressivo na avaliação 

das terras. A abordagem holística possibilita uma melhor compreensão das inter-relações entre a 

vegetação e os outros atributos, melhorando significativamente as análises e avaliações resultantes. 

O enfoque paisagístico pode auxiliar ainda no próprio levantamento da vegetação, como o 

mapeamento dos diversos tipos de comunidades ou formações florestais de acordo com as 

características dominantes da ambiente físico, como o relevo. No Planejamento de paisagem o 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) vêm sendo cada vez mais utilizados como banco de 

dados ambientais, onde dados sobre os diferentes atributos da paisagem podem ser armazenados e 

Manipulados. 

 

ABSTRACT 

The mapping of land use has increasing value in environmental planning in different biomes. The 

vegetation maps can either be used individually or combined with other variables, for the 

characterization and analysis of the landscape, which dynamically guide the planning process 

landscape Land Use. The use of maps containing information landscape combined in different 

landscape attributes is a significant advance in the assessment of the land. The holistic approach 

allows a better understanding of the interrelationships between vegetation and other attributes, 

significantly improving the analyzes and resulting evaluations. The focus landscape can also assist 

in lifting himself vegetation, such as the mapping of different types of communities or forest 

formations according to dominant characteristics of the physical environment, such as signage. 

Landscape Planning in the Geographic Information System (GIS) are increasingly being used as a 

database environment, where data on different landscape attributes can be stored and Handled. 

 

Palavra chave: Sistema de informação geográfica, geoprocessamento, paisagem, restauração, 

conservação, reserva legal, área de preservação permanente. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

Os estudos em Ecologia da Paisagem vêm ajudando a entender as principais consequências 

da perda e fragmentação de habitat sobre a biodiversidade, destacada como a principal causa de 

extinção das espécies (Saunders et al., 1991). Dentre os processos associados à fragmentação, 

destacam-se a divisão de habitat em pequenas áreas, aumento da faixa de borda, e consequente 

redução das áreas núcleo, limitações nos eventos de colonização e dispersão das espécies, e divisão 

e isolamento de populações. (Primack & Rodrigues, 2001; Fahrig, 2003). 

Trabalhos com o uso de geotecnologias vêm apontando possíveis soluções para as questões 

ambientais na escala da paisagem, com a aplicação de ferramentas de geoprocessamento, essas 

análises tem se tornado cada vez mais um importante instrumento para tomadas de decisões. Tais 

aplicativos auxiliam na geração de cenários representativos das condições da dinâmica de uso e 

cobertura da terra na área de interesse, através da combinação dos principais fatores que 

influenciam diretamente ou indiretamente o destino de uso ou cobertura de uma região (Matsumoto 

et. al, 2012) 

No Brasil, os zoneamentos ambientais deveriam ser utilizados como o principal instrumento 

de planejamento e gerenciamento do território, usando como unidades de planejamento as bacias 

hidrográficas, conforme apresentado na Lei n° 6.938 de 1981, sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA).  

A Agenda 21, em seu capítulo 7, aponta a necessidade do Planejamento Ambiental. Segundo 

a Agenda, a superação da pobreza se dará mediante o uso sustentável do solo, apontando para que 

os países façam um levantamento dos seus recursos, ressaltando as áreas de fragilidade ambiental. 

A ocupação do solo no país tem ocorrido, frequentemente, de forma desordenada, com 

supressão indiscriminada da cobertura vegetal nativa, ocasionando a perda de biodiversidade, 

degradação do solo e assoreamento, além da poluição e contaminação dos recursos hídricos. 

(Baseggio et al., 2006). Diversas metodologias têm sido desenvolvidas e aplicadas nas análises dos 

recursos naturais, com a intenção de atenuar os impactos causados ao meio ambiente. 

Este processo de ocupação levou a criar um elevado passivo ambiental, principalmente 

quanto ao cumprimento das exigências legais de Reserva Legal e Áreas de Preservação Ambiental 

(APP) nas propriedades rurais. 
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Assim, o planejamento da bacia hidrográfica focado na análise da paisagem possibilita 

designar os diferentes tipos de usos que podem ser feitos para a bacia, além de identificar as áreas 

de maior importância para a conservação e também para o cumprimento das exigências legais. 

 

2. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo elaborar um diagnóstico em três microbacias hidrográficas 

com geração de cenários de implementação de Reserva Legal, a indicação das áreas de maior 

relevância para a formação de corredores ecológicos, além de avaliar se a destinação da área 

convertida está adequada considerando as características da região.  

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

3.1. Área de Estudo 

 A área de estudo compreendeu três regiões inseridas em diferentes biomas brasileiros, 

sendo a primeira área de estudo a microbacia hidrográfica Ribeirão do Cedro localizada no 

município de Lucas do Rio Verde – MT encontra-se no Bioma Cerrado, conforme os dados do 

IBGE (2013), a segunda área de estudo é a microbacia hidrográfica do Rio Ivinhema localizado no 

Figura 01 Mapa de Localização das áreas de estudo 
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Município de Angélica – MS no Bioma Mata Atlântica; e a terceira área de estudo analisada é a 

microbacia do Rio Juruena, localizada no município de Cotriguaçu – MT no Bioma Amazônico 

(Figura 01). 

3.2. Base de dados de uso do solo 

A delimitação de cada microbacia hidrográfica foi feita utilizando o modelo digital de 

elevação disponibilizada pelo INPE (TOPODATA), o qual é um refinamento do SRTM/NASA- 

Shuttle Radar Topography Mission, para todo território brasileiro. A identificação foi feita 

consultando as bases cartográficas existentes sobrepostas a camada de elevação. 

Para a vetorização das hidrografias lineares empregou-se técnicas de classificação 

automática e posteriormente com a verificação visual utilizando as imagens SpotMap5 com 2,5m de 

resolução espacial com apoio de vetores extraídos a partir do modelo de elevação digital. As feições 

mapeadas observaram a forma, posicionamento, conexão entre os trechos sentido e fluxo. As áreas 

de preservação permanente foram geradas a seguindo os parâmetros do código florestal vigente a 

partir das hidrografias mapeadas. 

O mapeamento de cobertura e uso da terra para área do município de Lucas do Rio 

Verde/MT, Cotriguaçu/MT foi realizando utilizando imagem RapidEye de 5m de resolução espacial 

do ano de 2011, para Angélica/MS as imagens utilizadas foram Alos do sensor Prism com 2,5m de 

resolução espacial do ano de 2010. As classes utilizadas para este estudo foram as seguintes: 

a) Remanentes de Vegetação Natural; 

b) Espelho d’agua Lagoa; 

c) Área de agricultura  

d) Área de Pastagem; 

e) Área de Urbanização 

O processo de classificação das imagens foi realizado aplicando algoritmos de classificação 

automática por máxima verossimilhança utilizando o software Arcgis 10.1. Neste método, segundo 

Foody, Mcculloch & Yates (1995), concebesse que as classes ou populações tenham distribuições 

normais multivariadas. 
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3.3  Priorização das áreas de relevante interesse para conservação e restauração da reserva 

legal 

Identificação dos locais potenciais para implementação, compensação e restauração das 

áreas de RL foi realizada por meio do aplicativo LegalGeo desenvolvido pela The Nature 

Conservancy-TNC (Matsumoto et al. 2012). O aplicativo automatiza o processo de análise espacial, 

que é composto por um conjunto de modelos executados sequencialmente, gerando cenários 

potenciais para cada uma das possíveis soluções para a implementação de RL. 

A ferramenta indica as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade em 

base aos dados de remanescente de vegetação natural, APP, Unidades de Conservação, onde é 

avaliado a sua importância para o estabelecimento de conexão entre os fragmentos existentes 

juntamente e também ao longo das APPs promovendo maior proteção dessas áreas de preservação. 

 

3.4 Avaliação da compatibilidade das áreas de uso da terra 

A capacidade de uso da terra pode ser conceituada como adaptabilidade da terra às diversas 

formas de utilização agrícola, sem que ocorra o depauperamento do solo pelos fatores de desgaste e 

empobrecimento, através do seu uso (Lepschet al., 1991). 

Para avaliar as características, limitações e potencialidades do uso do solo, foi necessário 

utilizar o mapa de uso do solo atual que foi agrupado em três classes: Agricultura, Áreas urbanas e 

Pecuária, e o Mapa de aptidão agrícola fornecido pela equipe do Prof.. Dr. Gerd Sparoveck (Esalq-

USP) que apresentam cinco classes para aptidão agrícola da terra para cultura anual, sendo as 

seguintes categorias: Inapta, Muito Baixa, Baixa, Media e Alta. 

- Inapta: terras que apresentam condições que excluem a produção agrícola.  

- Muito Baixa: terras que apresentam uma limitação muito baixa para a produção agricultura. 

- Baixa: terras que apresentam limitações para agricultura, o manejo da área deve ser 

considerado. 

- Média: terras que apresentam limitações moderadas para produção agrícola. 

- Alta: terras sem limitações significativas para a produção agrícola. 

A delimitação das classes de capacidade de uso da terra é recomendada para o planejamento 

de práticas de conservação do solo em propriedades ou empresas agrícolas em pequenas bacias 

hidrográficas (Lepsch et al., 1991). 
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Tabela 01 – Cruzamento das Classes de Aptidão com as Classes de Uso do Solo 

 

A ferramenta LegalGeo, para realizar as análises das áreas estratégias a conservação e 

restauração gerou três cenários, sendo o primeiro, figura 02, com foco na identificação de áreas 

prioritárias para implementação de Reserva, o aplicativo avaliou a proximidade a outros 

fragmentos, considerado os fragmentos maiores que 10 hectares num raio focal de 100 metros, 

foram levando em consideração também às conectividades com outras reservas legais já 

estabelecidas na área de estudo e os remanescente próximos de Unidade de Conservação ou Terras 

Indígenas contemplando dessa forma a lei nº 12.651 de 25 de Maio de 212, inciso III e IV.  

USO SOLO 
APTIDÃO 

0- Inapta 1 Muito Baixa 2 Baixa 3 Média 4 Alta 

1 – Agricultura 
Área 

Urbana 

Área com Menor 

Aptidão Agrícola 

Área com Menor 

Aptidão Agrícola 

Uso Compatível 

Agricultura 

Uso Compatível 

Agricultura 

2 – Áreas 

Urbanas 

Área 

Urbana 

Área com Menor 

Aptidão Agrícola 

Área com Menor 

Aptidão Agrícola 

Área com 

Menor Aptidão 

Agrícola 

Área Urbana 

3 – Pecuária 
Área 

Urbana 

Uso Compatível 

Pastagem 

Uso Compatível 

Pastagem 

Uso Compatível 

Pastagem 

Uso de 

Intensificação 

Agrícola 
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 Segundo cenário, figura 03, objetivou em identificar as áreas potenciais para compensação 

de RL seguiu os mesmos parâmetros utilizados para a implementação da RL dentro de uma 

propriedade, no entanto, algumas condições foram observadas para a indicação dos remanescentes 

preferenciais para a compensação, entre as quais, a identificação do remanescente em relação ao 

grupo ecológico pertencente e a importância do fragmento para a conservação da biodiversidade. 

Figura 02 Mapa demostrando as áreas com menor e maior relevância para alocação de Reserva Legal 

Figura 03 Mapa demostrando as áreas com menor e maior relevância para compensação de Reserva Legal 
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O Terceiro cenário, figura 04, identificou as áreas prioritárias para recomposição da 

vegetação o aplicativo avaliou os seguintes aspectos: 

- regiões sem cobertura de vegetação e situadas nas proximidades dos grandes remanescentes; 

- formação de corredores por meio de conexão entre os remanescentes existentes; 

- proximidade das APPs, ou nas áreas frágeis (alta declividade, nascentes); 

- redução do perímetro dos remanescentes, com vistas a minimizar o efeito de borda. 

 

 

O Cruzamento das classes, que pode ser observado na tabela 01, que gerou outra categoria 

de classes e um novo mapa, figura 05, definido a compatibilidade do uso da terra nas áreas de 

estudo.  

 

 

 

 

 

Figura 04 Mapa demonstrando as áreas com menor e maior relevância para restauração da Reserva Legal 
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4. CONCLUSÃO  

A metodologia empregada possibilitou dar uma visão geral da situação ambiental da área 

de estudo e ainda gerou bases fundamentais para a uma gestão mais eficiente nessas bacias. O 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) tem profunda importância no Planejamento de Bacias 

Hidrografias, pois utilizando variadas ferramentas de análise e processamento de imagens e dados 

podemos promover estudo para uma Paisagem Produtiva/Funcional, que concilia os avanços 

tecnológicos, os princípios da ecologia da paisagem e o uso dos instrumentos econômicos voltados 

ao estimulo da conservação da biodiversidade, definir as melhores opções para locação das reservas 

legais em seus diferentes formatos, disponibiliza um instrumental inovador no processo de tomada 

de decisão do governo, que garante a formação dos corredores ecológicos e aperfeiçoa os processos 

produtivos, a melhoria da produtividade e a eficiência da produção agropecuária, e ao mesmo tempo 

contribui para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. 

 

 

 

 

Figura 05 Avaliação de Compatibilidade de Uso do Solo 
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RESUMO 

Atualmente as pressões exercidas sobre o ambiente natural, vêm transformando de modo 

desordenado suas paisagens. Deste modo, o conceito de planejamento ambiental tem sido discutido, 

visando minimizar esses impactos e criando diretrizes para sua gestão continuada. O presente 

trabalho buscou analisar e diagnosticar a evolução do uso da terra na Bacia Hidrográfica do córrego 

Santa Fé, situada no município de Aparecida do Taboado/MS, através de um mapeamento multi 

temporal da área. O município encontra-se na porção leste do Estado de Mato Grosso do Sul e se 

localiza entres os paralelos 20° 05’ 12” de latitude S e os meridianos 51° 05’ 37” de longitude W. 

As principais atividades desenvolvidas na área da bacia hidrográfica estão relacionas a pecuária 

extensiva e culturas de cana de açúcar, além da influência urbana local, relacionada ao setor 

industrial. Visando diretrizes para o planejamento ambiental da bacia, utilizamos as técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto para analisar, temporalmente e espacialmente o Córrego 

Santa Fé, a fim de obter dados relacionados às transformações ocorridas na área. Para a realização 

do trabalho, foram utilizadas imagens do satélite LANDSAT5 TM (bandas 3, 4 e 5 do ano de 1984), 

e imagens do satélite ResourceSat-1 (bandas 3, 4 e 5 do ano de 2013), além do processamento 

digital e mapeamento multi-temporal do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica. Observou-se 

através da analise, entre os anos de 1984 a 2013 modificações na pastagem que diminuiu em áreas 

ocupadas, e o aumento de áreas compostas por culturas temporárias. Os resultados demonstram a 
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importância de praticas conservacionistas de modo que as áreas próximas as bacias necessitam de 

prevenção e recuperação, já que estas refletem a intensidade das alterações ambientais. 

 

Palavras - chave: Análise multi-temporal, Geoprocessamento e Bacia Hidrográfica. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the changes on the natural environment are transforming landscapes in high levels. 

Thus, the concept of environmental planning has been discussed in order to minimize these impacts 

and creating guidelines for their ongoing management. The present study tries to analyze and 

diagnosticate the evolution of land use in the watershed stream Santa Fe, situated in the city of 

Aparecida do Taboado/MS through a multi temporal mapping of the area. The city is in the eastern 

portion of the state of Mato Grosso do Sul and is located between the parallels 20°05'12"S latitude 

and meridians 51°05’37"W longitude. The main activities in the area are related to extensive cattle 

ranching and sugar cane crops, beyond the influence of the urban area, related to industry. Looking 

for guidelines for environmental planning in the basin, we use the techniques of remote sensing and 

GIS to analyze, temporally and spatially stream Santa Fe in order to obtain data related to the 

changes occurred in the area. To conduct the study, we used satellite images Landsat5 TM (bands 3, 

4 and 5 of 1984), and satellite images ResourceSat-1 (bands 3, 4 and 5 of the year 2013), and the 

digital processing multi-temporal mapping besides the use and occupation of the land in the 

watershed. Observed through the analysis, between the years 1984 to 2013 changes in grassland 

decreased in occupied areas, and the increase of areas composed of temporary crops. The results 

demonstrate the importance of conservation practices, so the areas near to the basins need 

prevention and recovery, since these reflect of the intensity of environmental change 

 

Keywords: multi-temporal analysis, GIS and Watershed. 

 

1. INTRODUÇÃO   

 O município de Aparecida do Taboado localiza-se na porção leste do Estado de Mato 

Grosso do Sul, região centro-oeste do Brasil, possuindo uma área de aproximadamente 2.757 km, 
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com uma população estimada de 22.320 habitantes (estimativa IBGE, 2011). Tem como limite os 

municípios de Paranaiba-MS, Inocencia-MS, Selviria-MS, Rubineia-SP e Ilha Solteira-SP e está 

compreendido entre as coordenadas geográficas: 20° 05’ 12” S e o 51° 05’ 37” W (Figura 1). 

 

Figura: 1 – Mapa de localização Córrego Santa Fé 

 

A bacia hidrográfica Córrego Santa Fé está localizada na porção sudoeste do município de 

Aparecida do Taboado, sendo um dos afluentes do rio Quitéria que por vez, deságua no rio Paraná. 

Para fins de planejamento ambiental, Santos (2004) ressalta a importância do estudo de 

bacias hidrográficas, onde as mesmas se caracterizam como unidades de planejamento de aceitação 

universal. É uma unidade onde os fenômenos de interação podem ser entendidos facilmente, pois 

são unidades geográficas onde os recursos naturais se integram. 

Para está análise, o sensoriamento remoto aliado ao geoprocessamento, tornar-se-á de vital 

importância, pois na coleta de dados da bacia hidrográfica é indispensável o uso da imagem de 
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satélite, que será obtida através de sensores remotos, capazes de captar e transferir as informações, 

como define Novo (1998), “Sensoriamento Remoto é a utilização de sensores para a aquisição de 

informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles”. 

No entanto as áreas próximas as bacias necessitam de planejamento para fins de prevenção 

e recuperação, já que estas refletem a intensidade das alterações ambientais. Práticas como o 

manejo do solo em áreas agricultáveis e projetos de construções adequadas de moradias nas áreas 

urbanas são fundamentais. “Em síntese, é preciso oferecer subsídios ao conhecimento sistemático 

dos sistemas naturais, procurando entendê-los sempre num processo de interação e interconexão, 

onde o homem se faz presente” (CASSETI, 1991).   

 

2. BACIA HIDROGRÁFICA 

Sobre a perspectiva de uma fundamentação do conceito de bacia hidrográfica Christofoletti 

(1999), a compreende como conjunto de unidades estruturais, destacando-se as formas de relevo 

representadas pelas vertentes e as relacionadas diretamente com os canais. 

 “Em qualquer segmento ao longo de um rio, o uso de procedimentos para 
ordenação fornece informações relacionadas com a escala de grandeza e a 

posição no conjunto de rede. Sob esta perspectiva, uma bacia de drenagem de 

grande tamanho engloba diversos conjuntos de bacias fluviais de escalas 

menores”. (p. 92) 

 

Já para Guerra (1987) bacia hidrográfica é definida como uma unidade fisiográfica 

complexa, definida topograficamente, drenada por curso d’água ou por um sistema de curso de água 

conectado, carreando sedimentos e materiais dissolvidos em conseqüência do uso e ocupação de sua 

área, bem como dos elementos do quadro sócio-ambiental que a caracteriza.  

Desta forma conforme a urbanização acontece, as mudanças na hidrologia natural de uma 

área são inevitáveis. Mudanças hidrológicas e hidráulicas ocorrem em resposta à limpeza do 

terreno, à terraplanagem e à adição de superfícies impermeáveis (SCHUELER, 1987). 

“As alterações hidrológicas na hidrografia são ampliadas após a construção da 

cidade estar completa. As superfícies impermeáveis, tais como telhados, ruas, 

estradas, estacionamentos e calçadas, diminuem a capacidade de infiltração do solo 

e resultam em um grande aumento no volume do escoamento superficial. O fluxo 

elevado também necessita da construção de uma rede de águas pluviais ou a 
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modificação dos sistemas de drenagem existentes, para se evitar a erosão das 

margens de rios e das encostas. (SCHUELER, 1987). 

 

Logo para Santana (2003), bacia hidrográfica é uma porção geográfica delimitada por 

divisores d’água, é uma unidade geográfica natural e seus limites foram estabelecidos pelo 

escoamento das águas sobre a superfície ao longo do tempo. A mesma é uma unidade de 

planejamento onde os fenômenos de interação podem ser entendidos facilmente, pois as unidades 

geográficas se integram. 

Assim a bacia hidrográfica torna-se importante elemento de estudo ligado a temática 

ambiental, e através do avanço da tecnologia espacial torna-se disponível produtos de satélites 

imageadores da terra, que ao mesmo tempo em que lhe da nova metodologia de pesquisa também 

revela a concepção teórica que orienta a apreensão espacial e temporal do uso da terra no seu 

conjunto para gestão do espaço geográfico global ou local (IBGE, 2006). 

 

3. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo, realizar análise multi temporal do Córrego Santa Fé, 

com intuito de obter dados relacionados às transformações da paisagem. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Para realização dos estudos foram utilizadas imagens de Satélite LANDSAT 5 do sensor TM 

bandas, 3, 4 e 5, do ano de 1984 órbita 223 e ponto 74, imagem de Satélite ResourceSat-1 bandas 3, 

4 e 5, do ano de 2013  órbita 326 e ponto 092 e imagens de radar SRTM (Shuttle Radar 

TopographyMission), do ano de 2000. Para a seleção das imagens utilizamos os critérios: 

disponibilidade das imagens e percentual de nuvens. 

Como base cartográfica foi utilizada a carta topográfica do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística/IBGE Folha Aparecida do Taboado-MS - SF.22-B-V-III que estão na projeção UTM 

(Universal Transversa Mercator) e na escala de 1:100.000. 

Além disso, utilizou um receptor Garmin Eletronic Map GPS (Sistema de Posicionamento 

Global) para demarcar pontos de georreferenciamento e para auxilio na classificação das imagens 
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dos sensores passivos, câmera fotográfica digital para registros in loco, softwares GLOBAL 

MAPPER 8, SPRING® 5.1.6 desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

para processar e vetorizar as imagens orbitais, Google Earth para o georreferenciamento das 

imagens de satélite e o editor Corel Draw para formatação do layout. 

Os procedimentos operacionais para os processamentos dos dados orbitais, cadastrais e 

temáticos foram realizados em um ambiente de sistemas destinados à aquisição, armazenamento, 

manipulação, análise e apresentação de dados georreferenciados, ou seja, Sistema de Informação 

Geográfica. A primeira etapa dos procedimentos operacionais foi à criação de um banco de dados, 

projeto, categoria (modelos: imagem, cadastral e temático) e planos de informações. Na 

classificação a técnica empregada foi a de segmentação, neste processo utilizou-se o método de 

crescimento de regiões, com similaridade 8 e área 10 (pixels) ou menor caso não seja detectados 

todas as feições do ambiente. Depois da segmentação foi utilizado o classificador Bhattacharya com 

liminar de aceitação de 99,9% para o mapeamento do uso solo. Bhattacharya trabalha com a 

distância denominada distância de Bhattacharya, que é utilizada para medir a separabilidade 

estatística entre um par de classes espectrais, ou seja, mede a distância média entre as distribuições 

de probabilidades dessas classes (INPE, 2004; MATHER, 2004). 

Posteriormente foi realizado o mapeamento de classes, onde foi possível quantificar o uso da 

terra e cobertura vegetal em cada classe, representada através de mapas temáticos. Antes de dar 

inicio à interpretação da imagem por meio de classificação, foram determinadas classes que seriam 

mapeadas, assim como foi realizada a foto interpretação, em seguida o levantamento de campo para 

confirmar as interpretações. 

Os procedimentos de campo foram através de pontos de análise pré-destinados, com o 

intuito de identificar objetos encontrados nas imagens de satélite sensor TM e ajustar os dados 

obtidos em laboratório.  No roteiro foram descritos, pontos, coordenadas geográficas, descrição dos 

objetos e observações. As informações coletadas foram organizadas em uma ficha de campo com as 

seguintes questões: Pontos, identificação das fotos, coordenadas geográficas e descrição do uso e 

ocupação da terra ao redor. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

 
 

Eixo Temático: Planejamento e Zoneamento de Bacias Hidrográficas                                                               P á g i n a  | 450 

 Florenzano (2002) ressalta que interpretar fotografias é identificar objetos nelas encontrados 

e dar um significado a esses objetos (através de imagem ou fotografia), a partir dessa análise 

realiza-se a interpretação das mesmas.  

 

5. RESULTADOS 

Análise Morfométrica 

O curso d’água do Córrego Santa Fé, tem aproximadamente 9 km, com sua nascente 

próximo ao perímetro urbano do município de Aparecida do Taboado-MS e sua foz  no rio Quitéria 

em área rural, o mesmo  apresenta hierarquia fluvial de 2º ondem e pode ser classificado de acordo 

com sua configuração como sendo de padrão dendrítico que segundo Christofoletti (1980), 

assemelha-se à configuração de uma árvore, onde a corrente principal corresponde ao tronco da 

árvore, os tributários aos seus ramos e as correntes de menor categoria aos raminhos e folhas 

(CRISTOFOLETTI, 1980). 

Considerando o modo com que se formou o arranjo espacial o canal é reto. “Os canais 

retos são aqueles em que o rio percorre um trajeto retilíneo, sem se desviar significadamente de sua 

trajetória normal em direção à foz” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.105). Na classificação que 

corresponde aos cursos de água foi verificado que o rio principal é perene, encontra-se água durante 

todo período do ano, e seus tributários assim como um trecho da nascente, são do tipo intermitente, 

o fluxo de água ocorre somente nos períodos de precipitações. 

Nos estudos que tinham por finalidade avaliar as classes de declividade, o resultado 

encontrado, foi o predomínio da classe de 0-3% (várzea), o que compreende segundo De Biase 

(1993), o relevo de várzea, com declive muito suave, terras planas com áreas alagadiças, em 

períodos de chuva. Apresentam geralmente solos do tipo hidromórficos, que de acordo com Lepsch 

(2002) são áreas que se apresentam geralmente impróprios para cultivos intensivos, mas aptas para 

pastagem e/ou reflorestamento e vida silvestre, em conjunto com práticas de manejo. Devem ser 

mantidas com cobertura vegetal permanente e pode apresentar algumas limitações ao cultivo, 

devido o encharcamento, o que inviabiliza o uso com lavouras e a mecanização agrícola. Também 

foi encontrada a classe com declividade de 3-6% (plano a suavemente ondulado), onde são áreas 

com relevo plano e suave ondulado, está em áreas ligeiramente inclinadas, sujeitas a erosão. 
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Por fim a topografia de uma área exerce muita influência em sua estrutura paisagística, o 

grau de inclinação é importante agente modelador do relevo, já que controla os processos de 

escoamento e arraste de material, que se processa principalmente nas áreas de vertentes. “A 

declividade, ou grau de inclinação do terreno, muito influencia na concentração, dispersão e 

velocidade da enxurrada e, em consequência, no maior ou menor arrastamento superficial das 

partículas de solos” (LEPSCH, 2002).   

Análise Hipsométrica 

 

A identificação e análise hipsométrica da Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Fé 

possibilitaram a observação e constatação da variação altimétrica do relevo, fato importante na 

análise de processos relativos à dinâmica de uso e ocupação da terra. Segundo Mendonça (1997), 

ainda nessa perspectiva, a elaboração de perfis longitudinais e transversais sobre a área torna 

possível uma melhor identificação da configuração geomorfológica da vertente e sua relação com a 

dinâmica do escoamento superficial. 

O perfil transversal traçado próximo a nascente do Córrego Santa Fé, abrange uma distância 

de 3,24 km. Neste perfil a altimetria variou de 410 a 365m (Imagem SRTM), apresentando uma 

amplitude de 45m (Perfil A).  
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Figura: 2 – Análise hipsométrica da Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Fé 

 

O perfil transversal traçado próximo à foz do Córrego Santa Fé abrange uma distância de 

1.76 km. Neste perfil a altimetria variou de 352m a 325 mapresentando uma amplitude de 27m. 

(Perfil B) 

O comprimento do curso principal do Córrego Santa Fé, é de aproximadamente 8.00 km 

com uma altimetria variando de 320 m no baixo curso à 375 m no seu alto curso, portanto com uma 

amplitude de 55 m. Sendo assim, pode-se observar que o perfil da bacia é do tipo côncavo com 

declividades maiores em direção à nascente, segundo Cunha (1998), cursos de água que apresentam 

tal morfologia são considerados em equilíbrio, assumidos quando há relação de igualdade entre a 

atuação da erosão, do transporte e da deposição.   
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Uso e ocupação da terra 

Para realização do mapa de uso e ocupação do solo da bacia do Córrego Santa Fé foram 

definidas cinco classes temáticas sendo elas: drenagem, vegetação, pastagem, culturas e área 

urbana. 

A partir da classificação da imagem notam-se transformações significativas em algumas 

classes da bacia do Córrego Santa Fé no decorrer de 29 anos, como podemos observar nos dados do 

Gráfico 01 e Gráfico 2. 

 

Gráfico: 1 - Porcentagem de ocupação da terra no Córrego Santa Fé 

 
 

 

Figura 3:–Gráfico quantitativo ocupação de terra 1984. 

Fonte: – Landsat TM, 1984. 
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Gráfico: 2 - Porcentagem de ocupação da terra no Córrego Santa Fé 

 
 

Figura 4:–Gráfico quantitativo ocupação de terra 2013. 

Fonte:–ResourceSat-1, 2013. 

A classe identificada como vegetação caracteriza-se por regiões não antro-pisadas, localiza-se 

próximo aos corpos de água, em 1984 representava aproximadamente 13%e em 2013 14% 

aproximadamente. 

A pastagem região onde pode observar gramínea, arvores dispersas, arbustos e pastos 

artificiais prontos, em 1984 era próxima de 76%, já em 2013 passa a representar aproximadamente 

62%, podemos observar nesta vegetação uma redução, devido às novas culturas. 

Na classe das culturas foram observadas consideráveis modificações, em 1984 a área 

representava aproximadamente 3%, para em 2013 atingir valores aproximados de 15%, as culturas 

aumentaram na bacia do Córrego Santa Fé consideravelmente. As culturas são identificadas como a 

plantação de cana e eucalipto, de forma que os mesmos vêm aumentando na região leste do Mato 

Grosso do Sul. 

Já a área urbana representada na área delimitada em 1984 era de 2% em 2013 é de 4%, 

significando crescimento local como podemos observar nos mapas temáticos a seguir (Figura 4 e 

5). 
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Figura 5: Mapa temático do uso e ocupação da terra de 1984. 

          

       Figura 6: Mapa temático do uso e ocupação da terra de 2013. 
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Para diretrizes conservacionistas faz-senecessários cuidados relacionados ao manejo 

adequado do solo, ou seja, se está ou não recoberta de vegetação, bem como o sistema de cultivo 

implantado na área, sendo esses fatores importantes para condicionar uma maior ou menor 

mobilidade dos solos (LEPSCH, 2002,). Destacando que “O princípio fundamental da conservação 

do solo e da água em todo o mundo é usar a terra de acordo com as classes de uso e tratar cada 

classe segundo suas necessidades particulares” (COGO & LEVIEN, 2002, p.117) 

 

6. CONCLUSÃO  

No entanto a bacia hidrográfica, como unidade de planejamento, deve considerar seus usos 

múltiplos, desde a implementação e viabilização de políticas públicas, até a interpretação dos dados 

obtidos.  

Visando elaboração de diretrizes para o planejamento ambiental da bacia, utilizamos as 

técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto para analisar, temporalmente e 

espacialmente o Córrego Santo Fé, a fim de obter dados relacionados às transformações ocorridas 

na área. 

Portanto os trabalhos de campo foram importantes para a identificação da verdade terrestre 

na elaboração dos mapas de uso e ocupação da terra, como também para o levantamento 

fitogeográfico da área de estudo. Todos os pontos de coletas foram registrados fotografias, contendo 

as informações de registro e localização, tanto no levantamento foto-descritivo como fitogeográfico. 

Na análise descritiva da bacia hidrográfica observou-se que próximo a nascente encontra-se 

área degradada devido à urbanização, também foram encontrados resquícios de vegetação e 

presença de animais utilizando a área como pastagem. No médio curso, obtiveram-se as maiores 

degradações devido o represamento em um dos braços do Córrego Santa Fé, fazendo com que 

secasse parte do mesmo. Próximo à foz, encontrou-se áreas desprovidas de mata ciliar sendo 

utilizadas para criação de gado, porem percebe-se que é realizada a manutenção de pastagem e uso 

de curvas de níveis fazendo com que a área se encontre preservada. 

Observou-se também através da análise, entre os anos de 1984 a 2013 modificações na 

pastagem que diminuiu em áreas ocupadas, e o aumento de áreas compostas por culturas 

temporárias. 
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É importante ressaltar que práticas conservacionistas devem ser adotadas, pois atualmente as 

pressões exercidas sobre o ambiente natural, vêm transformando de modo desordenado suas 

paisagens. Deste modo, o conceito de planejamento ambiental tem sido discutido, visando 

minimizar esses impactos e criando diretrizes para sua gestão continuada. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o uso e cobertura das terras e suas respectivas áreas 

conflitantes na bacia hidrográfica do Rio Capivara localizada no município de Botucatu com base 

nas imagens do Sensor HRC acoplado ao satélite CBERS 2B. Com a utilização do 

geoprocessamento e seus respectivos atributos disponíveis, foi possível mapear e classificar 14 

classes do uso da terra, bem como as áreas de preservação permanente e suas zonas conflitantes. Foi 

constatado que a principal ocorrência de uso do solo corresponde à pastagem com 46,02%, seguidos 

pela mata nativa e reflorestamento com 21,67% e 15,46% respectivamente. As áreas de preservação 

permanente dos leitos dos rios e suas referentes nascentes estão ocupadas por diversos usos 

conflitantes da terra, assim sendo considerado de grande impacto negativo, pois APPs mal 

manejadas podem causar contaminação das águas, pondo em risco o futuro da demanda hídrica da 

bacia. A ocupação imprópria das áreas de preservação permanente atinge a ordem de 1377,612 ha 

(56,44%), existindo necessidade de um plano de recomposição dessas áreas, pois dos 2440,75 ha, 

apenas 1063,138 ha (43,56%) encontra-se dentro da legislação referente ao uso da terra nas áreas de 

APPs.  

 

Palavras-Chave - Geoprocessamento, zonas conflitantes, área de preservação permanente. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to examine the use and land cover and their conflicting areas in the river basin 

Capivara located in Botucatu based on images of HRC sensor coupled to CBERS 2B. With the use 

of geoprocessing and their attributes available, it was possible to map and classify 14 classes of land 

use, as well as areas of permanent preservation areas and their conflicting. It was found that the 

main use corresponds to the occurrence of grassland with 46.02%, followed by native forest and 

reforestation with 21.67% and 15.46% respectively. The areas of permanent preservation of river 

beds and their springs are occupied by several conflicting uses of the land, therefore considering 

large negative impact because APPs poorly managed can cause water contamination, endangering 

future water demand in the basin. The improper occupation of permanent preservation areas reaches 

the order of 1377.612 ha (56.44%), there need for a plan of restoration of these areas because of 

2440.75 ha, just 1063.138 ha (43.56%) lies within the legislation concerning the use of land in areas 

of APPs. 
 

Keywords – Geoprocessing, conflicting zones, permanent preservation area.  

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Alterar a cobertura vegetal do meio pode acarretar sérios riscos de erosão e degradação do 

solo, se por ventura não for tomado nenhum tipo de medida de mitigação intensiva de prevenção 

para manter sua aptidão agrícola e semelhantes usos de produção. Na avaliação do uso do solo em 

áreas de acentuado declive e uso da terra em áreas de preservação permanente no nível de Bacia 

hidrográfica, é indispensável o planejamento e desenvolvimento sustentável de grandes áreas 

cultiváveis, com o objetivo de reduzir conflitos em limites protegidos legalmente e ao meio 

ambiente de forma geral. 

Em um cenário global, a preservação e conservação da vegetação nativa ou atividades 

prudentes no que se diz respeito à aptidão agrícola, respeitando as classes de declividade 

especialmente as áreas estabelecidas ao longo dos rios e suas respectivas nascentes, perímetros de 

topografia acidentada são prioritariamente assentadas em lugar de destaque para avaliações e 

estudos técnicos, devido seu inestimável valor para proteção dos recursos hídricos. O Código 

Florestal brasileiro deliberou em 1965 as áreas de preservação permanente, sobretudo para 

conservação e manutenção da biota considerando a flora como protetor natural dos agentes erosivos 

exógenos, bem como a preocupação com a beleza cênica. 
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A utilização do Geoprocessamento como ferramenta é bastante eficaz na espacialização e 

quantificação dos recursos naturais de uma determinada área tanto a nível regional quanto a nível 

local, abrangendo o planejamento e emprego adequado da ocupação de determinado perímetro, 

assim se tornando uma alternativa viável na restrição das possíveis falhas e lacunas referentes à 

implementação das leis em anexo as áreas de preservação permanente (APP).  Os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) tem colaborado para o mapeamento e zoneamento, atuando como 

método de fiscalização da vegetação nativa em vastas áreas de APP´s e seus respectivos espaços 

conflitantes e o uso da terra, uma vez que as mudanças ocorrem em uma pequena escala temporal.  

Segundo Pinto et al. (2005), a análise minuciosa do uso inadequado do solo é de grande 

importância, tendo em vista que boa parte das propriedades rurais apresenta algum tipo de uso 

conflitante. 

Múltiplos trabalhos utilizando diversas ferramentas SIG têm sido desenvolvidos com a 

intenção de delimitar as áreas de proteção permanente, assim, pontuando zonas de conflito do uso 

da terra nas mais variáveis áreas. Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar o uso e cobertura das terras e suas respectivas áreas conflitantes na bacia hidrográfica do 

Rio Capivara localizada no município de Botucatu, tendo em vista que a referida bacia atua como 

revés hídrico da região. 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A Bacia do Rio Capivara localiza-se na região centro sul do estado de São Paulo localizada 

entre as latitudes 22
o 

44’ a 22
o 

58’ S e longitudes 48
o 

15’ a 48
o 

28’ W (Figura 1), possuindo uma 

área de 22.218 ha, inserida unicamente no município de Botucatu.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

 
 

Eixo Temático: Planejamento e Zoneamento de Bacias Hidrográficas                                                               P á g i n a  | 462 

 
 

Figura 1 – Bacia hidrográfica do Rio Capivara localizada no Centro-Oeste do Estado de São Paulo. 

Para vetorização das curvas de nível e a rede drenagem de toda bacia foram utilizadas cartas 

planialtimétricas do IGC, em escala de 1:10.000 e equidistância vertical entre elas de 5m, 

possibilitando a construção do mapa de altimetria e posteriormente o mapa de declividade. As 

cartas foram scannerizadas e as imagens foram armazenadas no formato TIFF, posteriormente 

exportadas para o formato SHAPEFILE (shp.). 

O Modelo Numérico de Elevação (MNE) foi utilizado para modelagem de informações 

altimetricas e para análises da superfície e subsuperfície do terreno. A modelagem Triangulated 

Irregular Network (TIN) será utilizada para interpolar os valores entre as curvas. A partir do MNE 

foi gerado um mapa de declividade, em porcentagem, classificado em sete categorias, conforme 

França (1963), 0-3%; 3-6%; 6-12%; 12-20%; 20-40%; acima de 40.  
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 Para determinação do uso e cobertura do solo da bacia do Rio Capivara foi realizado o 

registro de imagens do Sensor HRC acoplado ao satélite CBERS 2B (Imagens: CB2BHRC-

156_D125_l2, CB2BHRC-156_D126_12, CB2BHRC-157_D125_L2 - DATUM WGS 84) datadas 

em 29/06/2009, sendo utilizada as bandas 3, 4 e 5, que correspondem às faixas de vermelho visível, 

infravermelho próximo e infravermelho médio, respectivamente (PIROLI & CAMPOS, 2010). 

Essas três bandas são freqüentemente utilizadas em categorização de imagens de satélite para 

análises agrícolas e estudos ambientais, por agruparem a porção mais expressiva das informações da 

resposta espectral captadas pelos satélites nos limites de interesse. Todos os dados foram 

manipulados por um SIG por meio do programa ArcGIS®, versão 10.1, como pode ser observado 

nas etapas de trabalho na Figura 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma das etapas de trabalho realizadas para a classificação do uso da terra na bacia 

hidrográfica do Rio Capivara. 

 

3 - RESULTADOS 

 

Por meio da vetorização do declive elaborado a partir das cartas planialtimétricas do IGC, 

em escala de 1:10.000 e equidistância vertical de 5m atrelados a modelagem de informações 

altimetricas junto ao Modelo Numérico de Elevação (MNE), foi possível gerar o mapa de 

declividade (Figura 3) e constatar que a classe com maior porcentagem foi a de 3-6, com 35,9% de 

toda área da bacia do Rio Capivara, seguida das classes 12-20 com 23,38% e a 20-40 com 12,93%. 
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Estas classes representam 72,21% da área total da bacia hidrográfica, onde o principal uso é 

composto por pastagens mal preservadas e com lacunas de solo exposto, representando graves 

restrições para infiltração de água no solo, assim, dificultando o abastecimento do aqüífero e 

contribuindo para erosão laminar e por splash na classe de declividade 3-6 onde o terreno é 

igualmente plano com pouca ondulação e com erosões em sulcos e de barreiras nas classes 12-20 e 

20-40, devido aos seus campos inclinados, com relevo mais acentuado e com cultivos de baixa 

fixação e retenção, ocorrendo assim, um escoamento superficial acelerado originando entalhes e 

canais estreitos (IMESON & CURFS, 2003), que ocorrem em períodos curtos de tempo, removendo 

o solo em quantidades e profundidades consideráveis.  

Em todas as classes de declividade, a mata nativa, na qual é responsável pela proteção e 

assistência as dinâmicas naturais do meio físico onde se localiza as matas ciliares e densa cobertura 

vegetal em encostas acima de 40° (essenciais na importância do controle ambiental contra 

degradação do meio) aparecem apenas em segunda ou terceira ordem.  

As áreas ocupadas com atividades agrícola, aqui apontadas na classificação de uso do solo 

como “Cultura perene” ocuparam preferencialmente as classes 3-6 (5,05%) e 6-12% (2,42%) por 

terem menores declividades, oscilando entre “plano a suave ondulado” e “suave ondulado a 

ondulado” (DE BIASE, 1993), atenuado gradualmente suas atividades conforme aumenta o declive 

do terreno nas respectivas classes superiores (12-20, 20-40 e acima de 40), onde se tem o início da 

formação da Cuesta com declives acima de 30° e 35°. Os plantios de culturas perene distribuído no 

perímetro da bacia ainda representa valores muito baixos se comparado com a área total, apontando 

assim uma probabilidade do aumento de sua área nas classes de declividade (0-3 até 20-40), no 

entanto, é recomendado que o uso da terra seja feito por culturas permanentes (PINTO et al., 2005). 
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Figura 3 – Classes de declividade da bacia hidrográfica do Rio Capivara – SP 

 

Com relação às classes mapeadas do uso da terra a partir das imagens de satélite do CBERS 

2B, como pode ser observado na Tabela 1, apresenta que a principal ocorrência de uso corresponde 

à pastagem com 46,02% seguidos pela mata nativa e reflorestamento com 21,67% e 15,46% 

respectivamente. Porem, as menores contribuições encontradas na classificação da bacia do Rio 

Capivara foram para área de lazer (0,04%) e açudes (0,12%). 
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Tabela 1 – Classes do uso da terra, área ocupada e percentual mapeada com base nas imagens CBERS 2B. 

Uso da Terra Área (ha) Porcentagem da área (%) 

Açude 30,11 0,12 

Várzea 513,15 2,31 

Mata de regeneração 401,82 1,83 

Mata nativa 4761,12 21,67 

Pastagem 10105,12 46,02 

Queimada 81,55 0,37 

Solo exposto 

 

56,31 0,26 

Lotes 

 

100,78 0,46 

Cultura Perene 

 

2226,58 10,14 

Reflorestamento 

 

3396,41 15,46 

Área urbana 

 

71,25 0,32 

Área de lazer 

 

                    9,20 0,04 

Mata degradada 

 

2009,61 0,95 

Voçoroca  11,19 0,05 

Total 21977,18 100 

  

 

Atividades relevantes do ponto de vista econômico e poderosos modeladores do meio 

ambiente, como é o caso da agricultura, pecuária e praticas de cunho agro-florestal, sempre são 

responsáveis por grande parte da paisagem em um determinado perímetro, da mesma forma que 

acontece na bacia do Rio Capivara (Figura 4), averiguando-se que as classes de cultura perene 

(10,14%), mata degradada (0,95%), mata de regeneração (1,83%), solo exposto (0,26%), queimada 

(0,37), voçoroca (0,05), reflorestamento (15,46%) e pastagem (46,02%) ocupam 75,14% de todo 

área da bacia hidrográfica, onde a significativa atuação das atividades agropecuárias e agroflorestais 

representadas nas classes acima evidencia direta ou indiretamente o intenso processo de 

deterioração a qual bacia tem sido exposta. Em alguns casos de atividades agrícolas de cultura 

perene, são desempenhados sem quaisquer métodos de conservação do solo como: plantio em nível, 
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onde se é reduzindo a velocidade de escoamento com a utilização de barreiras (curvas de nível, 

terraços e outros artifícios baseados em levantamento topográfico); adubação verde, que consiste 

basicamente em plantar uma cultura sem fins econômicos, servindo apenas para manter o solo 

coberto e diminuir a erosão entre os períodos de entre safra; Plantio direto, onde é movido o mínimo 

de solo durante o processo de plantio, dispensando aeração e gradagem, promovendo o mínimo de 

desgaste do solo e de sua atividade microbiana (BERTONI et al., 1986).    

No entanto, mesmo com porcentagens elevadas nos mais variados usos da terra e sua baixa 

densidade de práticas conservacionistas, as áreas de mata nativa se encontram na ordem de 21,67% 

da cobertura da bacia do Rio Capivara, que com tal valor encontra-se dentro das exigências do 

Código Florestal brasileiro (Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965), onde o mesmo determina 

que toda propriedade rural deve ter ao menos 20% de sua área coberta por mata nativa (e/ou 

florestas), constituindo a reserva legal, sendo assim de uso restrito e de manejado cauteloso e 

controlado, com o mínimo de influência antrópica.       
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Figura 4 – Uso da terra na bacia do Rio Capivara – SP 

 

Mesmo encontrando-se um pouco acima da cota estabelecida pelo Código Florestal 

brasileiro, onde é determinada a obrigatoriedade de no mínimo 20% de cobertura vegetal nativa da 

propriedade rural, pode ser verificado na Figura 5, que as áreas de preservação permanente dos 

leitos dos rios e suas respectivas nascentes estão ocupadas por diversos usos conflitantes da terra, 

assim sendo considerado de grande impacto negativo, pois APPs mal manejadas podem causar 

contaminação das águas, comprometendo sua qualidade, além de assoreamento dos cursos d’água 

afetando no futuro a demanda hídrica da bacia.  
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Figura 5 – Uso da terra em APPs na bacia do Rio Capivara – SP 

 

Como pode ser observado na Tabela 2, dos 100% de mata nativa contida na bacia do Rio 

Capivara, apenas 43,56% estão situadas nas APPs. A pastagem entravou boa parte das áreas de 

preservação permanente, contribuindo na ordem de 36,65%, onde a mesma se constitui como 

cobertura vegetal totalmente indevida por ser um agente degradante devido à lenta regeneração 

natural e manejo indevido. Juntamente com as pastagens, outras atividades de caráter altamente 

conflitante são encontradas ocupando as nascentes e margens dos cursos d’água, como solo exposto 

(1,27%), cultura perene (2,56%), mata degradada (0,47%), lotes e malha urbana (0,26%), áreas 
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queimadas (0,03%), mata ainda em processo de regeneração (3,01%), onde tais usos podem 

acarretar compactação e/ou degeneração do solo.  

 

Tabela 2 – Uso da terra nas APPs, área ocupada e percentual mapeada com base nas imagens CBERS 2B. 

Uso nas APPs Área (ha) Porcentagem da área (%) 

Açude 30,110 1,23 

Várzea 164,548 6,74 

Mata em Regeneração 73,512 3,01 

Mata Nativa 1063,140 43,56 

Pastagem 894,507 36,65 

Queimada 0,677 0,03 

Solo Exposto 38,245 1,57 

Lotes 5,180 0,21 

Cultura Perene 62,504 2,56 

Reflorestamento 95,413 3,91 

Urbano 1,209 0,05 

Granja 0,152 0,01 

Área de Lazer 0,049 0,00 

Mata Degradada 11,506 0,47 

Total 2.440,75 100,00 

 

Frente a esse cenário, é notório a necessidade de um projeto que possua técnicas mitigadoras 

para recomposição da vegetação natural dessas áreas de APPs, protegendo topos de morros e 

ambientes com declividade elevada como foi recomendado por Ribeiro et al. (2002) utilizando 

vegetação arbórea. Já Soares et al.(2002) adverte para conservação e reflorestamento de espécies 

herbáceas e arbustivas nas matas ciliares e nascentes dos rios.  

 

4- CONCLUSÃO 

 

A utilização do geoprocessamento na classificação do uso da terra na bacia hidrográfica do 

rio capivara mostrou-se bastante satisfatória, podendo ser uma ferramenta de caráter indispensável 

em futuros planos de recomposição. O SIG e sua capacidade de integração possibilitaram delimitar 

com exatidão as diferentes análises necessárias para as áreas de preservação permanente e as zonas 

conflitantes do uso da terra.  
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O principal uso da terra na bacia do rio Capivara é a pastagem com quase metade de toda 

área (46, 02%), seguida da mata nativa e reflorestamento, onde juntos são responsáveis por pouco 

mais de um terço da área da bacia. Apenas 1063,140 ha, que corresponde a 43,56%, das APPs estão 

resguardadas por vegetação nativa.  

Os resultados apontam que é necessário medidas mitigadoras urgentes para proteção dos 

recursos hídricos do rio Capivara, como recomposição da mata nativa, principalmente nas zonas de 

área de preservação permanente, pois a degradação de tais áreas podem por em risco o futuro 

hídrico da bacia.  
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RESUMO 

Este artigo mostra a importância do programa de coleta seletiva no município de Martinópolis 

realizado pela ACAMART e sua sustentabilidade social e financeira. Avaliaram-se através de 

trabalhos de campo o roteiro existente de coleta seletiva e sua distribuição nos seis setores que 

englobam também os distritos de Martinópolis (Teçaindá, Guachos e Balneário Represa Laranja 

Doce). A análise da estrutura atual da associação e as capacitações voltadas aos membros, bem 

como os trabalhos de educação ambiental desenvolvidos nas escolas municipais foram outros 

pontos verificados. Com isto constatou-se que mais campanhas devem ser realizadas pela 

ACAMART com apoio da prefeitura para que se aumente a renda recebida pelos catadores 

associados. Com maior divulgação e conscientização da população os associados poderão encerrar a 

triagem do resíduo orgânico.  Após os trabalhos a proposta principal é que deve haver diálogo 

maior entre: associação, prefeitura e população, pois, uma das formas para melhorias na coleta 

seletiva é estabelecer maiores esforços conjuntos e que no futuro a associação seja contratada pela 

prefeitura onde conseguirão sua sustentabilidade financeira e reciprocamente colaborarão na 

sustentabilidade ambiental do município. 

Palavras chave: Martinópolis, catadores, ACAMART, resíduos sólidos urbanos, associação. 

 

ABSTRACT  

This article shows the importance of the recycling program in the town of Martinópolis realized by 

ACAMART and its social and financial sustainability . Were also evaluated through field work the 

existing script selective collection and distribution into six sectors that encompass also the districts 

of Martinópolis  ( Teçaindá , guachos and Spa Dam Sweet Orange ) . There were questionnaires 

population and scavengers of the association in 2011 and 2012, for verification of socioeconomic 

conditions and also knowledge of the terms used in the collection. One purpose of the 

questionnaires was to obtain information on the participation of the population in the selective 

collection and his knowledge of the service provider. As a result the population has a good 

participation, but more campaigns should be carried out with the support of the city ACAMART . 

With increased publicity and awareness of the population associates may terminate the screening of 

organic waste. After the fieldwork the main proposal is that there should be more dialogue between: 

association, city population and, therefore, one of the ways for improvements in the selective 
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collection is to establish more joint efforts in the future and that the association is hired by the city 

where they will get their financial sustainability and mutually cooperate on environmental 

sustainability and the county landfill in ditches. 

Keywords: Martinópolis, scavengers, ACAMART, urban solid residues, association . 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Diante da atual geração de resíduos sólidos e das leis que aos poucos vão sendo aplicadas, 

cabe ao Poder Público, especialmente aos municípios, cumprir com as mesmas para possibilitar à 

população garantias de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como determinado na 

Constituição Federal (BRASIL, 1988).Assim é necessário que os geradores de resíduos 

conscientizem-se e assumam de sua parcela de responsabilidade no processo.  

 O tema resíduo sólidos demanda pesquisas em várias áreas do conhecimento, incluindo a 

abordagem geográfica para compreender a geração de resíduos sólidos urbano, sempre crescente, 

pelo consumismo exacerbado. A grande quantidade gerada faz com que seja necessária adoção de 

medidas para repensar atitudes, realização de campanhas de educação ambiental voltadas à 

população em geral e de forma a evitar que o material reciclável presente nos resíduos sólidos vá 

para os aterros e lixões.  

A busca por minimizar esse impacto, e por imposição das leis vigentes, como a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), vem ao encontro das tentativas de 

inserção, formação e valorização dos grupos de trabalhadores catadores de materiais recicláveis nas 

cidades brasileiras, onde os mesmos têm conhecimento de causa e histórico para lidar com a 

separação adequada dos materiais recicláveis. Portanto, há anos os mesmos vem realizando ação 

benéfica ao meio ambiente e também ao poder público e aos moradores das cidades.  

O respaldo do poder público é de suma importância para a valorização desses trabalhadores, 

principalmente quando reunidos em associações e cooperativas, onde poderão ser beneficiados com 

projetos, de acordo com sua capacidade de trabalho e situação jurídica.  

Nesse contexto, este artigo tem como foco verificar a importância do programa de coleta 

seletiva e de organização de catadores de materiais recicláveis no município de Martinópolis, 

localizado no oeste paulista, de maneira a avaliar os resultados obtidos, assim como sua 

sustentabilidade social e financeira. O município é atendido pelo serviço da coleta seletiva desde 

março de 2007, prestado pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Martinópolis – 

ACAMART – a qual, através de convênio firmado, tem apoio da prefeitura municipal. Além de 
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atender a cidade em 100% da malha urbana, a coleta seletiva também é realizada nos distritos de 

Teçaindá, Guachos e no Balneário Represa Laranja Doce.   

  

2. A ESTRUTURA ATUAL  

O município de Martinópolis, segundo o último censo 2010 do IBGE possui população de 

24.219 pessoas residentes, distribuídas por uma área territorial de 1.253 km², sendo 

20.341moradores da zona urbana e 3.878 moradores na zona rural, com uma densidade demográfica 

de 19,33 hab/km². A população estimada do município é de 25.473 pessoas (IBGE, 2013). 

Mapa 1: Localização de Martinópolis-SP 
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A coleta seletiva no município é dividida em seis setores, os quais correspondem a um dia 

por semana e  foram de fundamental importância para diagnosticar a estrutura atual da ACAMART 

e o serviço prestado para a população.  

Na pesquisa foi realizada a roteirização do trajeto da coleta seletiva em novembro de 2012, 

in loco e acompanhando o trajeto semanal da coleta seletiva, para embasar a delimitação linear dos 

setores e sua correta divisão, coincidindo ou não com o mapa de setores da coleta seletiva (Figura 

1).  

 

                    Figura 1: Roteirização da coleta seletiva. 

                    Fonte: Trabalho de Campo, 2012, base cartográfica Google Earth 

 

 O acompanhamento da coleta foi realizado somente na malha urbana da sede municipal por 

haver setores que se sobrepõe e porque as reclamações são advindas dos moradores dos setores 

atendidos às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Esse processo serviu para constatar a 

participação e frequência da população na coleta seletiva e também para verificarmos a incidência 

de catadores informais (carrinheiros) nas ruas, os quais atrapalham o recolhimento dos materiais 

recicláveis, pois “garimpam” no dia da coleta seletiva os materiais recicláveis de maior valor, os 

quais são armazenados irregularmente em suas residências.  
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Além de verificar a participação da população e a “influência” dos catadores informais, foi 

verificada: a utilização do caminhão percorrendo os setores de coleta determinados para 

levantamento de custo/km diário; custo kg/coletado através da pesagem do caminhão por setor; 

acompanhamento na ACAMART para analisar a triagem da coleta seletiva e da triagem da coleta 

convencional, prensagem e enfardamento dos resíduos e o valor de venda do material após esses 

processamentos. Com o valor obtido pela venda, podemos inferir o montante arrecadado e sua 

importância no valor pago das atividades dos trabalhadores, o que possibilitou um quadro geral do 

processo que permeia esse trabalho. Verificamos que em novembro de 2011, os associados 

catadores conseguiram perfazer um rendimento liquido de R$ 1.076,67, todos contribuindo com o 

INSS. 

 

Tabela 1: Rateio de venda dos materiais recicláveis aos associados (individual). 

Mês Referência: Novembro  

Mês Pagamento: Dezembro                                                                                          R$                  

Valor Bruto 1.136,07 

INSS (desconto) 59,40 

Total Líquido 1.076,67 

   Fonte: ACAMART, 2011 

   Org.: Moraes, 2012 

 

No ano de2012, no mês de referência de dezembro, houve um pequeno aumento no valor 

recebido por cada um deles, sendo R$ 1.127,97. Esse pequeno aumento decorre do aumento do 

material reciclável coletado em virtude do mês de dezembro (festas de fim de ano e maior geração 

de resíduos).  

 

Tabela 2: Rateio de venda dos materiais recicláveis aos associados (individual). 

Mês Referência: Dezembro  

Mês Pagamento: Janeiro                                                                                          R$                  

Valor Bruto 1.196,47 

INSS ( desconto) 68,50 

Total Líquido 1.127,97 

   Fonte: ACAMART, 2012 

   Org.: Moraes, 2013 

 

Através dos meios midiáticos, impressos, sonoros e visuais, a conscientização do cidadão 

deve ser realizada aos poucos para que ele seja sensibilizado a participar cada vez mais 
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efetivamente do processo em prol da preservação do meio ambiente e na recuperação dos recursos 

naturais. As campanhas para promoção de projetos de coleta seletiva devem abranger desde a 

compra, o consumo que o morador faz, pois quando chegar a sua casa saiba descartar seletivamente. 

Essas campanhas também devem ser direcionadas não só a população, mas aos comerciantes 

para que comecem a sensibilizar seus clientes na hora de descartarem seus produtos ou que se 

proponham através de cadastro nas prefeituras, a serem postos de entrega voluntária para alguns 

resíduos, como lâmpadas, pilhas, etc, dando-lhes o destino e tratamento corretos. As prefeituras 

devem ter uma equipe capacitada para promover palestras junto às escolas para formar as crianças a 

repensar desde o consumo diário até como evitar o desperdício dentro da própria escola.   

É essencial o apoio da prefeitura para se elaborar um planejamento para todo o programa de 

coleta seletiva e manter a equipe sempre atualizada e preparada para promover a sensibilização da 

população em seu todo. E um dos fatores principais para a coleta seletiva também obter sucesso é 

ter um mercado de compras de materiais recicláveis próximo e que seja justo e confiável.  

A coleta seletiva permite uma melhora na qualidade dos resíduos triados; estimula a 

cidadania; permite maior flexibilidade na implantação do sistema (início em pequena escala e 

ampliação gradativa); permite parcerias com catadores, empresas, associações, escolas, sucateiros 

etc. e reduz o volume de resíduos que devem ser dispostos em aterros (CARVALHO, 2002).  

O programa de coleta seletiva consiste na recolha do material separado nas residências e 

comércio. Mas para isso ocorrer é necessário todo um planejamento através de divulgação e 

campanhas que realmente façam com que a população separe o resíduo orgânico do resíduo 

reciclável.  

Após a implantação da coleta seletiva, o poder público deve manter a população 

permanentemente mobilizada através de campanhas de sensibilização e de educação ambiental 

(MONTEIRO et al, 2001), visando o aumento da coleta seletiva, os quais diminuirão os custos e 

possibilitará uma maior geração de renda aos associados e um ganho visual para a cidade. 

Atualmente, por apresentar maior praticidade e rapidez, além de economia, a separação em dois 

sacos ou recipientes diferentes são os mais utilizados. 

 No município de Martinópolis, a conscientização para a coleta seletiva ocorreu para que os 

moradores fizessem a separação dos resíduos sólidos domiciliares em dois recipientes ou sacos 
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plásticos. Em um recipiente: o resíduo orgânico e em outro recipiente os resíduos recicláveis. Desde 

o início não houve a proposta de separar em quatro recipientes (papel, plástico, vidro e metal), pois 

dificultaria para as pessoas e para a coleta essa separação (além do número de recipientes maior, e 

também a inadequação do caminhão). Colocou-se em prática a separação/descarte seletivo em dois 

recipientes para que mais pessoas aderissem a ideia desde o início. Então, a participação da 

população nessa separação, mesmo que alguns reclamassem do uso de muitos sacos plásticos para 

acondicionamento, conseguiu atingir as expectativas iniciais. A insistência para que a população 

colaborasse com o projeto de coleta seletiva também dependeria do sucesso da adesão dos catadores 

em uma organização que pudesse reuni-los.  

  

3. MARTINÓPOLIS: GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 há 6.492 domicílios particulares 

permanentes no município de Martinópolis, sendo que destes 99,4% possuem coleta de lixo. Nesses 

domicílios residem 24.219 habitantes, os quais geram diariamente 8,23 t/dia de resíduos 

domiciliares urbanos, totalizando ao final de 30 dias o valor de 246 toneladas e 900 kg e geram 

anualmente 2.962,80 toneladas (Tabela 5). A geração estimada per capita de resíduos sólidos 

domiciliares no município de Martinópolis é de 0,339 kg/hab. dia. 

 

Tabela 5 :Estimativa de geração de resíduos do município de Martinópolis (SP). 

 

Ano Habitantes 
Geração de resíduos 

domiciliares (t/dia) 

Geração de resíduos 

domiciliares (t/mês) 

Geração de resíduos 

domiciliares (t/ano) 

2010 24219 8,23 246,9 2.962,80 

Fonte: Prefeitura do Município de Martinópolis, CETESB, 2012 

Organização: Moraes,2013. 

 Essa quantidade dos resíduos sólidos é depositada no aterro controlado em valas, localizado 

na estrada MTO 253, Fazenda Barrinha e onde também esta instalada a Usina de Compostagem e 

Reciclagem do município. Todos os resíduos sólidos coletados pelos caminhões de lixo são levados 

para este aterro, como restos de podas de grama e varrição, resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais. O local funciona de segunda a sexta-feira no horário de 7h às 17h e aos sábados das 7h 
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as 13h. A área, após licença da CETESB e infraestrutura instalada, foi inaugurada em 2001, onde 

trabalhavam somente funcionários da prefeitura, no total de sete pessoas, as quais já realizavam a 

triagem de todo resíduo coletado. 

   

4. ACAMART: CURSOS E CAPACITAÇÕES 

 

As capacitações são realizadas esporadicamente e não tem surtido efeito aparentemente. As 

capacitações devem ser direcionadas realmente ao público de catadores, mas com carga horária que 

possibilite maior flexibilidade e mais dias para que realmente assimilem os conteúdos e coloquem 

em prática no seu cotidiano. É importante para os catadores que não trabalham em um ambiente 

totalmente favorável e que tem seu dia de trabalho iniciando-se às 6h30 da manhã até as 16h30 da 

tarde e tem dificuldades após todo esse labor diário de assimilar conhecimentos, mas são cursos que 

vão melhorar o funcionamento da associação.  

Através de parceria entre uma empresa privada de concessionária de rodovias e uma 

empresa júnior universitária, foram ministradas palestras/cursos de curta duração (cada módulo de 

3horas) e foram aplicados três módulos, cada um versando sobre temas diferentes: Educação 

Ambiental; Separação e Comercialização dos Resíduos ; Saúde e Segurança no trabalho. Além de 

explanação presencial por parte dos palestrantes, também foram realizadas dinâmicas de grupo e 

exibidos vídeos que mostravam a realidade de outros catadores.  

Os catadores ainda podem explorar melhor a estrutura em que estão e com isso, melhorar 

sua geração de renda, através do processo de compostagem e a venda do adubo resultante dos 

resíduos orgânicos. É necessário que a prefeitura apoie com equipamentos e manutenção dos já 

existentes (peneira rotativa e o pátio de compostagem), que estão desativados desde 2008.  Mas 

para isso, ambos, ACAMART e Prefeitura do Município de Martinópolis precisam investir mais na 

divulgação do Programa de Coleta Seletiva e no descarte correto nas residências e comércio, para 

que consigam receber na sede um resíduo menos contaminado, possibilitando um tempo menor em 

sua separação e ajudando também a decomposição do material a ser mais eficiente e com qualidade 

para atender aos produtores rurais que procuram este tipo de adubo, ou mesmo para a adubação de 

gramas e árvores nos jardins e praças do município.   
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5. MARTINÓPOLIS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

 O ensino escolar é de fundamental importância para alicerçar qualquer ação que se queira e 

que requeira mudanças, principalmente quando aborda o meio ambiente. A educação ambiental em 

Martinópolis é aplicada nas escolas municipais, as quais trabalham com crianças de 6 a 10 anos, e 

são disseminadoras dos conteúdos apreendidos em sala de aula, palestras e visitas aos locais 

municipais, os quais muitas vezes são abordados em sala de aula. 

 A Educação Ambiental já está inserida nas escolas através do tema transversal Meio 

Ambiente, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), mas em virtude do programa Município 

Verde Azul (MVA) do governo do Estado de São Paulo, que solicitou a todas as prefeituras do 

Estado que a transformasse e incluísse como lei, significa dar um aporte e valor maior a esse tema. 

E Martinópolis, por participar do MVA, instituiu e aprovou a lei ordinária municipal nº 2.598, de 1º 

de julho de 2009, que dispõe sobre a inclusão da educação ambiental de forma transversal nas 

escolas municipais. Para isso, todas seguem o calendário ecológico municipal, instituído pela lei 

ordinária nº 2.595, de 1º de julho de 2009 que dispõe sobre o calendário de datas comemorativas 

associadas a temas ambientais. Esse calendário também foi criado e aprovado para pontuação em 

uma das diretivas do MVA.  

 Cada escola procura implantar a educação ambiental da melhor forma possível e de acordo 

com seu calendário de atividades escolares. Todas as escolas municipais têm seus projetos e as 

ênfases são dadas de acordo com a escolha feita pelo grupo docente e pedagógico visando uma 

distribuição entre os quatro anos iniciais. Todo o corpo docente (diretora, coordenadores 

pedagógicos, professores, funcionários de limpeza etc.) e discente (alunos) participa e procura 

desenvolver as várias propostas que compõe a educação ambiental. As escolas tem autonomia para 

escolher algumas datas do calendário ecológico e dentro da data escolhida são escolhidos assuntos 

pertinentes e propostos a trabalhar com as salas por anos (antigas séries) e é produzido material 

referente aquele assunto escolhido. Esses trabalhos propostos (paródias de músicas ou poesias; 

confecção de cartazes, faixas, maquetes, confecção de artesanato com materiais recicláveis, plantio 

de árvores, visitas a ACAMART, a estação de captação de água, entre outras) servem para estimular 
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as crianças a participarem, pois os trabalhos após sua confecção são expostos a toda a escola e 

algumas vezes para a população em geral.  

  

6. CONCLUSÃO  

Este artigo procurou contemplar não somente uma organização de catadores de materiais 

recicláveis, mas também contemplou uma ação geral que leva a população a reconhecer o trabalho 

que essas pessoas realizam cotidianamente. Mesmo com a estrutura defasada (a qual espera em 

breve recursos para melhoria de equipamentos e barracão)  a prefeitura vem apoiando a associação  

em suas atividades para que os catadores consigam obter seus rendimentos. A parceria pode parar 

de ser ajuda e passar a ser algo de maior responsabilidade social, ou seja: contratar a ACAMART 

para prestação de serviços que anteriormente eram feito por funcionários da própria prefeitura, ou 

seja, triar os resíduos sólidos domiciliares misturados no lixo coletado. Esse serviço realizado hoje 

pela ACAMART proporciona muitos ganhos à prefeitura e à população, mas eles devem ser 

remunerados por esse trabalho que realizam atualmente quase que gratuitamente.  

As condições de trabalho deles podem melhorar, desde que comece a ser cumprido o 

convenio que se firmou em maio do ano de 2012 e que o poder publico municipal realize 

campanhas para separação na fonte geradora dos resíduos sólidos domiciliares: o material reciclável 

e o resíduo orgânico. Deve haver também uma maior fiscalização por parte do poder público com o 

armazenamento irregular nas casas de materiais recicláveis, bem como de sucateiros que "passam" 

pela cidade comprando os materiais de catadores isolados, que fazem falta no rateio ao fim do mês 

para os catadores associados.Outra dificuldade que os mesmos tem são com os próprios 

funcionários da prefeitura municipal ( os coletores do caminhão da coleta convencional) que 

separam o "material fino" (alumínio, cobre) em sacos os quais posteriormente são vendidos. Esses 

coletores estão tirando dos catadores o que há de mais valioso nos materiais recicláveis e deixando 

realmente para a ACAMART que trabalhem com o material de menor valor.  

Como resultado, não houve mudanças significativas nem por parte da ACAMART e nem 

por parte da população. Isso preocupa pois os associados ainda gastam a maior parte do tempo 

triando o material da coleta convencional, mas perdem muito material reciclável da coleta seletiva.  
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A GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO ENTORNO DE CORPOS DE ÁGUA EM 

PEQUENOS E MÉDIOS MUNICÍPIOS E A RELAÇÃO COM A GESTÃO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 
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 e Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC – Universidade Federal do ABC 

e-mail: sandra.momm@ufabc.edu.br 

 

RESUMO 

O artigo trata da gestão das áreas protegidas no entorno de corpos de água na modalidade - Área de 

Preservação Permanente – APP - no contexto dos pequenos e médios municípios, considerando a 

competência municipal do ordenamento territorial e o papel do comitê de bacia hidrográfica no 

gerenciamento dos recursos hídricos. Como estudo de caso, aborda-se a bacia hidrográfica do rio 

Itajaí (SC) em seus aspectos técnicos, normativos e de governança. A crescente participação dos 

municípios nas políticas públicas brasileiras torna fundamental a análise deste espaço institucional e 

territorial na avaliação da gestão dos recursos naturais, porém, municípios de pequeno porte 

possuem fragilidades em gerenciar seus territórios, o que pode impactar os recursos hídricos e 

representar um risco ao bem estar das populações. Nesse sentido, espaços como o comitê de bacia 

hidrográfica, pode representar uma possibilidade para ações inovadoras e complementares ao 

ordenamento territorial de base federativa.  

 

Palavras-chave: áreas protegidas, ordenamento territorial, recursos hídricos, municípios, comitê de 

bacia hidrográfica 

 

ABSTRACT 

This paper deals with protected areas in the urban environment of water bodies in the modality - 

Permanent Preservation Area – PPA – in the context of small and medium municipalities, 

considering the competence of the municipal territorial planning and the role of the river basin 

committee in water resources management. As a case study, the Itajaí River Basin (SC) is studied in 

its technical, regulatory and governance aspects. The growing participation of municipalities in the 

Brazilian public policies makes the analysis of this institutional space and territorial evaluation of 

natural resource management essential, however, small municipalities have weaknesses in 

managing their territories, which can impact water resources and be a risk the welfare of the 

population. Therefore, organs such as the river basin committee may offer an opportunity to share 

innovative and complementary actions to the territorial control based on the federation. 

 

Keywords: protected areas, planning territorial, water resources, municipalities, river basin comitee 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

O artigo trata das áreas protegidas no entorno urbano de corpos de água considerando a 

competência municipal do ordenamento territorial e o papel do comitê de bacia hidrográfica no 
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gerenciamento dos recursos hídricos. Trata assim, das escalas – local e regional – e dos níveis 

institucionais – município e organismos de bacia hidrográfica - tendo como recorte os municípios 

de pequeno e médio porte. A abordagem considera a perspectiva de integração de políticas 

relacionadas ao meio ambiente como uma evolução necessária para atingir condições de 

sustentabilidade entre sistemas sociais e ecológicos, perspectiva essa que tem recebido atenção nas 

pesquisas e no desenvolvimento das ações públicas (BERKES, 2002; CASH et al, 2006; JORDAN; 

LENSCHOW, 2010, MOMM-SCHULT et al, 2013).  

Considerando as diversas interações entre escalas e níveis institucionais relacionadas aos 

recursos naturais, é reconhecido que a proteção eficaz dos recursos hídricos não pode ser alcançada 

apenas pelas instituições de gestão da água. A qualidade e a quantidade dos recursos hídricos são 

afetadas por uma ampla gama de atividades humanas e pelos arranjos institucionais que gerenciam 

esses usos (DOUROJEANNI; JOURAVLEV, 2001; MOSS, 2004; NEWSON, 1997; TOLEDO 

SILVA; PORTO, 2003).  

Dentre as possibilidades de integração entre água e território, a implementação de espaços 

protegidos no ordenamento territorial é uma estratégia para proteção, conservação e recuperação de 

áreas com expressividade ecológica e/ou fragilidade socioambiental com impacto nos recursos 

hídricos, na biodiversidade e nas populações. No Brasil, com a Constituição Federal de 1988 – 

CF/1988 foi incumbido ao poder público o dever de definir, em todas as unidades da federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Além das Unidades de 

Conservação, os espaços protegidos incluem áreas com restrições administrativas ao uso e ocupação 

do solo em propriedades públicas e privadas.  Portanto, pode-se enquadrar a Área de Preservação 

Permanente – APP, criada por meio de legislação federal em 1965 denominada Novo Código 

Florestal (Lei Federal 4.771/65), no conjunto dos espaços territorialmente protegidos. Estas áreas 

incluem, entre outros, os espaços no entorno de corpos de água: cursos d´água, lagos e lagoas 

naturais, reservatórios e nascentes.  

O Novo Código Florestal, e outras normas que tratavam do tema, foram revogados com a 

Lei Federal 12.727/12 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Embora se tratando de uma 

questão de grande polêmica na discussão sobre o marco regulatório florestal, o instituto da APP foi 

mantido na nova legislação federal (Art.4°). No texto da lei foi ainda enfatizado o papel da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de 
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políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais 

nas áreas urbanas e rurais (Art.1°, Inciso IV). 

Apesar da reconhecida finalidade de proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade e da 

redução de vulnerabilidades das populações, a implementação da APP, em especial em áreas 

urbanizadas, não é uma questão consumada no ordenamento territorial. Para além das discussões 

envolvendo a aplicabilidade da legislação citada na área urbana, a gestão do uso e ocupação do solo 

cabe aos municípios, com base na Política Urbana definida pela CF/1988 e pelo Estatuto da Cidade 

(Lei Federal 10.257/01), e o gerenciamento dos recursos hídricos cabe aos organismos de bacia 

hidrográfica, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 9.433/97). Tornam-se 

assim, os níveis municipal e regional (bacia hidrográfica) fundamentais para a definição de 

estratégias de efetivação dos espaços protegidos no entorno dos corpos de água, sendo necessárias 

propostas que visem articular as duas escalas e seus principais instrumentos – o Plano Diretor 

Municipal e o Plano de Recursos Hídricos
1
. Para Gutiérrez (2010), a articulação política e técnico-

burocrática com os governos municipais é um dos principais desafios a ser enfrentado pelos 

organismos de bacia. 

O trabalho a seguir pretende contribuir com as discussões e pesquisas para dar suporte à 

implementação de áreas protegidas, considerando variáveis socioambientais presentes em pequenos 

e médios municípios utilizando como caso a bacia hidrográfica do rio Itajaí em Santa Catarina 

(Brasil).  

 

2.  A GESTÃO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 

 

 A crescente participação dos municípios nas políticas públicas brasileiras torna fundamental 

a análise deste espaço institucional e territorial na avaliação da gestão dos recursos naturais. Até o 

momento, o Brasil possui 5.670 municipalidades com grande diversidade socioespacial. Assim, 

para favorecer um entendimento da complexidade existente, a classificação de municípios é uma 

generalização que se faz necessária, permitindo inclusive subsidiar estudos e/ou direcionar a 

implantação de programas e políticas (IPEA; IBGE; UNICAMP, 2001).  Dentre as possíveis 

                                                           
1
 Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o 

período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo: [...] X - propostas para a 

criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. 
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categorizações, a análise das classes populacionais municipais é importante para a avaliação das 

políticas públicas, pois parcela de transferências e repasses de recursos financeiros aos municípios 

têm como critério o corte populacional
1
.  

No quadro abaixo, com base nos dados do Censo 2010, as 5.565 municipalidades 

existentes durante a pesquisa, foram classificadas em sete classes de tamanho populacional (IBGE, 

2010). Estes números apresentam a disparidade espacial brasileira, de um lado uma concentração 

populacional em grandes municípios e metrópoles (54,8% da população residia em 283 municípios 

acima de 100.000 habitantes) e de outro, uma grande extensão territorial com municípios de 

pequena população, os de porte pequeno e médio que correspondem no total 94,9% do universo dos 

municípios brasileiros com 45,2% da população brasileira. 

 

Quadro 1: População residente de municípios, total e respectiva distribuição percentual segundo as classes de tamanho 

da população dos municípios – 2010.  

Classes de tamanho da 

população dos 

municípios (habitantes) 

População residente Número de municípios 

Total % Total % 

Brasil 190.755.799 100,0 5.565 100,0 

Até 5.000 4.374.345 2,3 1.301 23,4 

De 5.001 até 10.000 8.541.935 4,5 1.212 21,8 

De 10.001 até 20.000 19.743.967 10,4 1.401 25,2 

De 20.001 até 50.000 31.344.671 16,4 1.043 18,7 

De 50.001 até 100.000 22.314.204 11,7 325 5,8 

De 100.001 até 500.000 48.565.171 25,5 245 4,4 

Mais de 500.001 55.871.506 29,3 38 0,7 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/tabelas_pdf/tab1.pdf. 

 

A ação municipal com relação às políticas públicas ambientais vem sendo acompanhada 

pelo IBGE na série Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC desde 2002 (IBGE, 

2005). Na análise do documento de 2009 (IBGE, 2010a), no quesito estrutura para gestão 

ambiental, os diferentes tipos de estrutura seguem a mesma tendência em termos de classes de 

                                                           
1
 O principal exemplo, no caso citado, é o Fundo de Participação Municipal – FPM, que transfere parte das 

arrecadações de tributos federais e estaduais. Para Araújo e Oliveira (2001) as análises sobre finanças municipais 

apontam para a existência de uma relação inversamente proporcional entre o tamanho do Município e a relevância do 

FPM na receita tributária disponível. 
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tamanho da população dos municípios, ou seja, aumenta de participação à medida que se avança de 

classes, dos menos populosos para os mais populosos. Os municípios de maior porte tendem a ter 

mais recursos e uma estrutura mais diversificada e especializada de secretarias. Da mesma forma, 

nos municípios com menos de 5.000 habitantes, a presença de legislação ambiental é de 35,6% e 

naqueles com mais de 500.000 habitantes é de 100,0% (IBGE, 2010a).  

Sobre a participação dos municípios no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos - SINGREH, especificamente nos Comitês de Bacia Hidrográfica-CBH, em 2002 o 

“Suplemento de Meio Ambiente da MUNIC” levantou pela primeira vez essa articulação (IBGE, 

2005). Naquele ano, 47,0% dos municípios participava do CBH, o que já demonstrava sua 

importância na mobilização, participação e organização dos municípios em torno do gerenciamento 

dos recursos hídricos. Em 2012 aumentou para 67,4% o percentual de municípios brasileiros que 

fazem parte deste tipo de Comitê. Segundo o MUNIC 2012: 

  O aumento de participação dos municípios nos comitês de bacia hidrográfica neste 

período de três anos (de 2009 a 2012) voltou a ocorrer em todas as faixas de tamanho populacional 

e em todas as regiões. Observa-se que, embora os municípios mais populosos continuem a 

apresentar, no conjunto, maior engajamento neste tipo de articulação institucional, também os 

municípios com população menos numerosa têm participação relevante: praticamente 60% dos que 

tem até 5.000 habitantes participam de algum comitê de bacia.  [...] Por outro lado, a MUNIC 

constatou que, apesar do processo crescente de participação dos municípios em comitês de bacia 

hidrográfica, não é comum a existência de planos de contingência ou emergência em casos de 

desastre ambiental. (IBGE, 2013, p.179). 

Apesar das deficiências na gestão ambiental municipal, as condições anteriormente citadas, 

indicam um potencial de articulação dos municípios com a plataforma regional das unidades de 

gerenciamento dos recursos hídricos. Este potencial torna-se relevante considerando a 

expressividade numérica e a extensão territorial dos municípios de pequeno porte e o consequente 

impacto das ações municipais nos recursos hídricos. Porém, para Gutiérrez (2010), para fomentar a 

participação, os governos municipais precisam ver algum ganho ou atrativo eleitoral nos projetos a 

serem executados nos organismos de bacia, além do necessário incremento técnico para que os 

municípios se qualifiquem para participarem da gestão da água. 
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2.1 A GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO ENTORNO DE CORPOS DE ÁGUA EM 

PEQUENOS E MÉDIOS MUNICÍPIOS: DESAFIOS PARA O ORDENAMENTO 

TERRITORIAL  

 

As áreas protegidas respondem por uma parte importante do ordenamento territorial 

municipal, demandando qualificação técnica e estrutura administrativa do poder público para a 

efetiva gestão destas áreas. Para Gutiérrez (2010), analisando o papel dos municípios na gestão de 

recursos hídricos, é necessário incrementar a capacidade técnica presente nas estruturas municipais 

em pequenos e médios municípios, pois o contrário dificulta o desenvolvimento de medidas e 

instrumentos mais qualificados tecnicamente. Sobre os instrumentos, para Souza (2004), estes são 

de diversas naturezas, com diversas classificações, no que tange ao seu potencial de influenciar as 

atividades dos agentes modeladores do espaço urbano. A classificação, ou tipologia, dos 

instrumentos de gestão ambiental e urbana foi abordada, entre outros, por Almeida (2007), Souza 

(2004) e Merico (2002) (ver Quadro 2).  De forma geral, podemos classificá-los em quatro grandes 

grupos: comando e controle (que inclui coercitivos, preventivos, corretivos e fiscalização e 

controle); inibidores/normativos; estimuladores/econômicos; e informativos/voluntários.  

 

Quadro 2: Tipos de instrumentos de gestão.  

Fonte: sistematização do autor com base em ALMEIDA, 2007; SOUZA, 2004; MERICO 2002). 

 

Uma análise dos tipos de instrumentos constantes da Política Nacional do Meio Ambiente - 

PNMA de 1981 (Lei Federal 6.938/81, Art. 9°, incisos de I a XIII e Art. 9°-A), observa-se que os 

instrumentos que adquiriram maior repercussão na gestão ambiental são os de comando e 

controle/coercitivos, tais como o licenciamento e a avaliação de impactos ambientais. Mesmo 

previstos na lei, instrumentos de outros grupos tiveram pouco alcance, especialmente os de estímulo 

Souza, 2004  

(Planejamento e gestão urbana) 

Almeida, 2007  

(Gestão ambiental) 

Merico, 2002  

(Gestão ambiental) 

Informativos - Voluntários 

Estimuladores - Econômicos 

Inibidores Normativos  

Coercitivos 

Fiscalização e controle 

Comando e Controle Preventivos 

Corretivos 

outros - Gastos governamentais 
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e informativos. A análise dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade de 2001
1
, já aponta para 

uma evolução, no sentido de uma maior diversidade de tipos de instrumentos, em especial aqueles 

do grupo de corretivos, tais como os ligados à regularização fundiária, e os econômicos e de 

estímulo como a outorga onerosa e a transferência do direito de construir. A mesma análise pode ser 

feita com relação à legislação florestal, apesar desta não especificar os instrumentos no corpo da lei. 

O Novo Código Florestal de 1965 caracterizou a sua estrutura de política pública em instrumentos 

de restrição ao uso dos recursos florestais, incidindo aí os tipos de comando e 

controle/coercitivos/preventivos. Apesar dos questionamentos da Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa de 2012, é preciso considerar que as possibilidades de utilização da referida política 

aumentaram na medida que foram incluídos instrumentos dos grupos corretivos, informativos e 

econômicos ou de estímulo, como é o caso das regras para áreas consolidadas, da criação do 

Cadastro Ambiental Rural – CAR e o pagamento por serviços ambientais.  

Considerando as possibilidades e a disponibilidade de instrumentos nas legislações federais 

afetas a gestão das áreas protegidas e as fragilidades apontadas no nível municipal pelo MUNIC, é 

possível afirmar que a grande maioria dos municípios brasileiros possuem dificuldades em 

desenvolver uma base técnica e de gestão, considerando ainda um cenário de participação, ou seja, 

na perspectiva da governança ambiental. Dentre as possibilidades, a ação e o apoio de governos 

federais e estaduais é fundamental, mas não há como restringir a competência municipal no 

ordenamento territorial. Cabe aqui, neste artigo, aprofundar as possibilidades junto à instância 

regional relacionada aos recursos hídricos, no caso do comitê de bacia hidrográfica. Assim, para dar 

maior realidade, será apresentado o caso da bacia hidrográfica do Rio Itajaí, resultado de um 

projeto
2
, realizado entre os anos de 2009 e 2011, e que teve como recorte os municípios na área de 

abrangência do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí – Comitê do Itajaí, e 

para o estudo sobre o planejamento territorial sobre o entorno dos corpos de água, foram 

selecionadas áreas urbanas no município de Blumenau (MOMM SCHULT, et al, 2013). 

 

                                                           
1
 Os instrumentos estão organizados no Capítulo II - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA e inclui os 

artigos de 4° a 38°. 
2
 O projeto: “Definição de Critérios para a Gestão Municipal das Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano na 

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (SC)” teve apoio do Edital MCT/CNPq - Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas e do Projeto Piava, integrante do Programa Petrobras Ambiental, realizado junto ao Núcleo de Estudos 

Urbanos e Regionais da Universidade Regional de Blumenau- NEUR/ FURB, a Universidade Federal do ABC – 

UFABC e a Fundação Agência da Água do Vale do Itajaí. 
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3. UM ESTUDO DE CASO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ (SC)  

 

A bacia hidrográfica do rio Itajaí está localizada entre as coordenadas 26°22' e 27°53' de 

latitude Sul e 48°30' e 50°22' de longitude Oeste no Estado de Santa Catarina, Brasil. Esta é a maior 

bacia da vertente atlântica do Estado de Santa Catarina, com extensão territorial de 

aproximadamente 15.500 km² (16,15% do território catarinense), distribuídos por 50 municípios, de 

pequeno e médio porte, sendo 49 com sede na bacia. Segundo dados do Censo de 2010 (IBGE, 

2010), a população destes municípios é de 1.275.014 habitantes, representando 20,40% da 

população do Estado de Santa Catarina. Cerca de 70% do seu território encontra-se sob domínio de 

municípios com menos de 80 hab/km² e/ou menores de 50.000 habitantes. Em contraponto, 40% da 

população da bacia reside nos dois centros urbanos, Itajaí e Blumenau (Figura 1a). O município de 

Blumenau possui 309.011 habitantes em um território de 519,8 km², sendo 206,9 km² (39,8%) de 

área urbana e 312,9km² (60,2%) de área rural, apresentando assim uma densidade demográfica de 

594 hab/km².  

 

Figura 1: (a) População dos municípios na bacia hidrográfica do rio Itajaí (Fonte IBGE, Censo Demográfico 2010), e 

(b) Nível de implementação de políticas públicas relativas ao meio ambiente nos municípios da bacia hidrográfica do 

rio Itajaí. Fonte: Schult et al, 2010; Frank et al, 2009. 

 

Em uma pesquisa realizada em 2006 (Schult et al, 2010; Frank et al, 2009) foi avaliado o 

nível de implementação das políticas ambientais municipais com impacto na proteção dos recursos 
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hídricos
1
 (Figura 2b). Na pesquisa constatou-se que 32% (16) dos municípios da bacia hidrográfica 

encontravam-se em uma condição precária e que 53% (26) dos municípios em um nível baixo na 

implementação, considerando os critérios avaliados. Apenas dois municípios, Blumenau e Itajaí, 

encontravam-se em uma condição alta, o que representa que atingiram maior pontuação na 

implementação dos itens levantados. Em situação intermediária estão 5 municípios ou 10% do 

universo total avaliado.  

Na pesquisa foi identificada uma fragilidade de pequenos municípios em gerenciar seus 

territórios, principalmente quanto às estruturas administrativas, o que vem sendo constatado nas 

pesquisas sobre a capacidade de gestão municipal feitas pelo IBGE – MUNIC desde 2002. 

Entretanto, ações oriundas do Comitê do Itajaí, como a Semana da Água, possuíam, na época da 

pesquisa, uma adesão quase total nos municípios, demonstrando o potencial de organização deste 

organismo na região. Como forma de comparação, tinha-se a Agenda 21 Local
2
 e o Zoneamento 

Ecológico-Econômico da Região Hidrográfica do Rio Itajaí, iniciativas do governo federal e 

estadual, com uma adesão somente dos municípios mais urbanizados. 

 

3.1. O ENTORNO DE CORPOS DE ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ

  

 No estudo de caso foi selecionada uma área capaz de atender a diversidade de situações 

urbanas encontradas na bacia hidrográfica do rio Itajaí (áreas consolidadas, áreas em expansão, 

áreas com usos diversificados, existência de vegetação expressiva, áreas degradadas ou alteradas) e 

que contemple as diferentes faixas definidas na legislação florestal. Com base nesses critérios, foi 

definida na área urbana de Blumenau a sub-bacia do rio Fortaleza, curso de água com largura 

inferior a 10 metros e afluente do rio Itajaí-açu, e um trecho do referido rio com largura de até 100 

metros, totalizando uma extensão territorial de 21,72 km². A população estimada do recorte de 

estudo em 2010 é de 46.165 habitantes, caracterizando uma população e densidade superior a 

grande maioria dos municípios da bacia. O uso do solo é distribuído em uso comercial e industrial 

                                                           
1
 Foram levantados quesitos que envolvem o planejamento e a gestão ambiental, territorial e de saneamento, incluindo a 

estrutura técnica e administrativa, normativa e de desenvolvimento de políticas, planos, programas e projetos, além da 

existência e participação em conselhos, consórcios, comitê e ações articuladas no nível estadual e federal. 
2
 Segundo o MUNIC 2012 (IBGE, 2013, p.181):  

A Agenda 21 está presente sobretudo nos municípios com mais de 500 000 habitantes, onde 57,9 % possuem Agenda 21 Local. Em 

2002, nessa faixa populacional a incidência era maior (69,7%) (Gráfico 77). Nos municípios de menor porte populacional, sua 
presença é pouco expressiva. Por exemplo, dentre aqueles com até 5 000 habitantes apenas 9,2% iniciaram/concluíram o processo 

da Agenda 21. 
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nas áreas próximas aos principais cursos de água – Itajaí-açu e Fortaleza – e residencial, com pouca 

verticalização, nas áreas adjacentes. 

Para a análise territorial da área foram utilizados os seguintes materiais: Ortofotos digitais 

em escala 1/8000 e restituição aerofotogramétrica digital em escala 1/2000 de 2003 (base mais 

atualizada), ambas georreferenciadas, disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Blumenau; 

Softwares AutoCad 2010 e Arcgis 10. Foram analisados os dados e informações com base na 

cartografia, geoprocessamento e análise multivariada, pesquisas em campo e documentais
1
.  

Analisando os resultados em relação ao recorte urbano e a relação com a bacia hidrográfica do rio 

Itajaí pode-se citar: 

i) A área total de APPs (nascentes, lagos e lagoas, cursos de água, áreas declivosas e topos de 

morro) representa 40,6% da área total do recorte urbano, o que é expressivo considerando a 

disponibilidade de áreas para ocupação. Destas, 23,8% são APPs de corpos de água. 

ii) Com o cruzamento dos mapas temáticos de legislação ambiental, uso do solo, declividade e 

enchentes, verificou-se que 87,5% das APPs de corpos de água não estão edificadas (o equivalente 

a 12,5% de taxa de ocupação) sendo que destas, 37,8% da área das faixas não possui cobertura 

florestal e risco, apresentando assim um potencial para ocupação ou adensamento. Nos 49,7% 

restantes, as APPs possuem cobertura florestal e/ou apresentam risco, sendo, necessariamente, áreas 

a serem protegidas. Segundo o Plano Diretor de Blumenau, até 2011, apesar da exigência federal, as 

faixas incidentes nestas áreas são de 5, 8, 12 e 20 metros, incentivando assim a ocupação. 

iii) A maioria das áreas no entorno de nascentes e canais de 1ª ordem encontra-se em condições de 

ser preservada, isso contradiz o que a maioria dos Planos Diretores dos municípios da bacia 

hidrográfica do rio Itajaí vem definindo para os cursos de água de menor dimensão - faixas de 

preservação de 5 metros - além de, em muitos casos, não apresentarem definições para a proteção 

de nascentes na área urbana. 

iv) Em 44 dos municípios da bacia apenas 15% (7 municípios) aplicavam os critérios do Código 

Florestal na área urbana em 2011, 43% (19 municípios) aplicavam na área rural, e a proteção de 

                                                           
1
 Foram levantados os seguintes dados e informações: Estado de conservação das florestas ripárias; linhas de enchentes 

com períodos de retorno de 4 anos, 7 anos, 40 anos e 180 anos, a partir da Carta de Enchente do Município de 1984; 

hipsometria; declividade (até 30% e <30%); geologia; hidrografia; diagnóstico sócio-territorial e normativo, a partir da 

elaboração de mapas temáticos temporais de uso do solo (1972, 1981, 1993 e 2003) e legislação ambiental; consulta ao 

Arquivo Histórico Municipal; consulta à documentação da revisão do Plano Diretor de Blumenau e da legislação 

ambiental federal e municipal; pesquisa com atores, população da área e saídas a campo para registro da situação atual 

(MOMM SCHULT, et al, 2013).  
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nascentes em área urbana não constava da legislação municipal. Apenas os municípios de Rio do 

Sul, Blumenau, Gaspar e Timbó adotavam na legislação outros instrumentos de proteção, que é o 

caso do zoneamento de áreas inundáveis, e no caso do município de Timbó, um zoneamento 

progressivo a partir das faixas do Código Florestal. Não foram encontradas medidas de gestão como 

Transferência do Direito de Construir, IPTU Verde, entre outros, assim como estudos que 

proporcionassem um marco regulatório municipal pautado em critérios técnicos. 

A avaliação do quadro normativo e de gestão para as áreas protegidas no entorno dos 

corpos de água foi realizada na forma de discussões e seminários com a participação do Comitê do 

Itajaí, Ministério Público, técnicos de prefeituras e de órgãos ambientais; representantes da 

população envolvida; e de representantes de organizações não governamentais ligadas à temática.  

As ações acima citadas produziram resultados relacionados ao Plano de Recursos Hídricos na Fase 

A – Diagnóstico e Prognóstico e na Fase C – Objetivos, Proposições, Programas e Metas
1
 que 

prevê objetivos específicos voltados para o enfrentamento desta temática, quais sejam: “4. Criar 

mecanismos para a consolidação das áreas de preservação permanente como espaços territoriais 

protegidos, em áreas urbanas e rurais; 5. Estabelecer critérios para obras e intervenções em cursos 

d’água” (COMITÊ DO ITAJAÍ, 2010). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar as análises e reflexões, é possível elencar algumas considerações e questões 

que envolvem a gestão ambiental territorial em pequenos e médios municípios.  

Um destaque é a necessidade de estratégias regionais, ou de agrupamento de municípios, para 

compensar as dificuldades dos municípios de menor porte em assumir as suas competências na 

gestão ambiental, em especial, as relativas ao ordenamento territorial. Se por um lado, existe uma 

evolução nas legislações federais no que se refere às tipologias dos instrumentos de gestão, por 

outro, torna-se mais complexo o desenvolvimento destes mesmos instrumentos nos municípios.  

A gestão de recursos hídricos surge como uma possibilidade, mas também como um novo 

desafio, dada às exigências técnicas para a efetiva participação dos atores municipais. A destinação 

                                                           
1
 Da Fase A, cumpre ressaltar a seção A2. 2.5 que contém a subseção intitulada “As Áreas de Preservação Permanente 

em meio urbano”, onde se constata que a gestão das áreas de preservação permanente ainda é pouco considerada pelas 

administrações municipais do Vale do Itajaí, contribuindo, dessa maneira, para o aumento do risco de deslizamentos de 

margens e de problemas de qualidade de água. 
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dos recursos da cobrança pelo uso da água em atividades de capacitação, e a organização das 

Agências de Água, como agências técnicas em nível regional, podem representar inovações para os 

municípios.  

Sobre as áreas no entorno dos corpos de água e a competência municipal, a condição de 

fragilidade institucional dos pequenos municípios acarreta em um impacto negativo na qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos e um risco ao bem estar das populações. Por outro lado, a condição 

de baixa urbanização ainda permite que se implementem medidas de precaução, como é o caso da 

utilização de regras gerais como a que foi definida na revisão do Código Florestal, que indica a 

aplicação das faixas de APPs em corpos de água em áreas urbanas e rurais. 
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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo analisar a atuação do Programa de Microbacias Hidrográficas no 

contexto do desenvolvimento rural da região de Jales. Esta apresenta estrutura fundiária 

desconcentrada, predomínio do trabalho familiar e da policultura, com destaque para a fruticultura e 

a pecuária leiteira. A partir dos anos 2000 foi implementado no Estado o Programa Estadual de 

Microbacias Hidrográficas (PEMH). Este conta com financiamento do Banco Mundial e tem como 

objetivo implementar o desenvolvimento rural sustentável em todo o Estado de São Paulo. Suas 

ações se pautam em combater a pobreza rural, bem como em difundir medidas e ações visando 

combater erosões e disseminar manejos sustentáveis dos solos e águas, através da descentralização e 

incentivo à participação dos agentes locais, via formação e fortalecimento das associações de 

produtores rurais. Seu foco são os pequenos proprietários rurais (com até 50 ha). Apesar dos 

avanços propiciados pelo programa, este enfrenta alguns problemas que se refletem negativamente 

sobre os seus resultados. Dentre as questões que dificultam a sua operacionalização, se destacam: o 

seu caráter restrito e pontual, a proposta gradualista (que dificulta a expansão das ações para todas 

as microbacias), a ausência de articulação regional entre as ações (que ficaram muito focados no 

plano das microbacias), supervalorização das medidas técnico-agronômicas em detrimento das 

socioeconômicas, falta de políticas públicas paralelas e também de integração com as existentes, 

resistência e falta de consciência ambiental dos proprietários rurais e a formação técnico-

produtivista dos extensionistas, que têm dificuldades em trabalhar as dimensões socioeconômicas e 

ambientais. 

 

Palavras-chave: Programa de microbacias hidrográficas, Jales, sustentabilidade, políticas públicas 

e meio ambiente. 

ABSTRACT 

The study aimed to analyze the performance of the Programme of watersheds in the context of rural 

development in Jales region. This has devolved land structure predominance of family labor and 

polyculture, especially for horticulture and dairy farming. From the 2000s was implemented in the 

State of the State Program watersheds (PEMH). This includes funding from World Bank and aims 

to implement sustainable rural development throughout the State of São Paulo. Their actions are 

guided in combating rural poverty, as well as disseminating measures and actions to combat erosion 

and disseminate sustainable management of soil and water, through decentralization and 

encouraging the participation of local actors, via training and strengthening of associations of 

farmers. It focuses on small farmers (up to 50 ha). Despite advances propitiated by the program, it 

faces some problems that reflect negatively on their results. Among the issues that hinder its 

operation, stand out: his character and restricted spot, the gradualist proposal (which hinders the 

expansion of actions for all watersheds), the lack of regional coordination between actions (which 

were very focused on plan of watersheds), overvaluation of technical and agronomic measures at 

the expense of socioeconomic, lack of public policies and also parallel integration with existing 
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resistance and lack of environmental awareness of landowners and technical-productivist extension 

workers, who have difficulties in socioeconomic and environmental dimensions. 

 

Keywords: Program watersheds, Jales, sustainability, public policy and the environment. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

O principal objetivo do trabalho consiste em analisar a atuação do Programa de 

Microbacias na Microrregião Geográfica de Jales, localizada na porção noroeste do Estado de São 

Paulo. A referida área apresenta uma estrutura fundiária desconcentrada, predomínio do trabalho 

familiar e da policultura, com destaque para a fruticultura e a pecuária leiteira.  

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, implementado no Estado de São 

Paulo a partir de 2000, tem se destacado dentre as políticas destinadas ao rural por conter diretrizes 

bastante avançadas, as quais contemplam simultaneamente a necessidade de mitigação dos efeitos 

ambientais, causados pelos métodos predatórios de exploração dos recursos naturais, ao mesmo 

tempo em que busca minorar a pobreza e a exclusão social no campo.  

Tendo em vista o grande número de municípios que integra o EDR de Jales (22), nos quais 

foram selecionadas 50 microbacias hidrográficas que tiveram atuação do programa, optou-se por 

selecionar quatro (4) municípios e suas respectivas microbacias-alvo do programa, para fins de 

levantamento de dados e informações (trabalho de campo), visando engendrar e captar a diversidade 

regional. Os municípios foram: Jales (Microbacia dos Córregos do Ribeirão Lagoa e da Roça e 

Microbacia do Córrego do Veadinho), Palmeira d’Oeste (Microbacia do Córrego do Sucuri e 

também do Córrego do Cavaco/Corvo/Paca), Santa Albertina (Microbacia dos Córregos do Cavalo, 

Paes leme e Shimidt) e Urânia (Microbacia do Córrego do Cervo). Cabe lembrar que foi estipulada 

uma amostra estatística de 10% para a aplicação de formulários. 

Também foram realizadas entrevistas com os técnicos responsáveis pela execução dos 

projetos de microbacias, presidentes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

(CMDR), presidentes das associações de produtores rurais nas microbacias, nos municípios em que 

realizamos o trabalho de campo: Jales, Palmeira d’Oeste, Santa Albertina e Urânia.  
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2.  O PROGRAMA DE MICROBACIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 Somente a partir dos anos 1980 surgiram preocupações e esforços mais expressivos, no 

sentido de implantar programas de microbacias no Brasil. Inicialmente, foram implantados projetos 

nestes moldes nos estados meridionais do país e, posteriormente, com o sucesso destes programas, 

houve a tentativa de implementação de um programa em âmbito nacional em 1987, que por vários 

motivos não deu certo. 

A implantação do primeiro programa de microbacias no país ocorreu no Estado do Paraná 

e, posteriormente, em Santa Catarina, nos anos 1980. Nestes estados, a forte e rápida expansão de 

cultivos agrícolas, intensamente mecanizados e com forte utilização de insumos químicos 

industriais, fez com que a degradação ambiental se tornasse bastante preocupante, à medida que 

passou a ter reflexos negativos diretos na rentabilidade dos proprietários rurais. Tais programas 

foram instituídos a partir da mobilização e empenho dos governos estaduais, em parcerias com 

cooperativas agrícolas, prefeituras municipais e produtores rurais (HESPANHOL, 2005). 

A vantagem da adoção da microbacia é que as ações são planejadas levando em conta os 

problemas de forma integrada, entre todos os elementos que estão presentes na área da bacia 

hidrográfica, o que potencializa as ações e os manejos que visam atenuar a degradação ambiental.  

Gomes (2004) salienta que a sustentabilidade é sistêmica, ou seja, deve-se adotar o 

enfoque sistêmico. Com isso, consegue-se integrar os diferentes elementos e componentes dos 

sistemas produtivos da agricultura, podendo-se adotar manejos integrados dos solos e das águas, 

juntamente planejados com ações no uso de tecnologias produtivas. A inserção da noção de bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e ação de políticas públicas, constitui-se num avanço 

significativo em direção à sustentabilidade, porém, não de toda suficiente. 

Para Hespanhol (2005, p. 05), “[...] as microbacias hidrográficas normalmente abrangem 

superfícies territoriais que variam de 3 a 10 mil hectares. São superfícies compreendidas entre o 

fundo de vale e os espigões divisores de água [...]”. Já para a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, a Bacia Hidrográfica refere-se a um conjunto ou porção de 

terras drenadas por um rio e seus afluentes (SÃO PAULO, 2000). 

Leal (2000) também salienta que é necessário construir/incutir uma noção espacial de 

microbacia hidrográfica nas pessoas, com seus limites e interações naturais, superando a noção 
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espacial calcada nos limites administrativos tradicionais, como propriedade, município, Estado, 

outros, que muito têm contribuído para o surgimento de impactos ambientais, já que o 

gerenciamento e as ações humanas não consideram os limites das bacias hidrográficas. 

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e ação favorece os 

trabalhos e medidas para a contenção das erosões, pois tais ações são implementadas levando em 

conta a dinâmica dos solos e das águas, de modo que os limites das propriedades e dos municípios 

não dificultem a eficácia das ações. 

As estratégias dos projetos de microbacias têm se dado a partir de três pontos: aumentar a 

extensão da cobertura vegetal do solo, melhorar a estrutura e a drenagem interna do solo e controlar 

a escoamento superficial (BRAGAGNOLO; PAN, 2001). É importante destacar que tais ações se 

encontram fortemente integradas, de modo que uma ação potencializa as demais, em que os 

procedimentos de base edafovegetativos, ao mesmo tempo que recuperam os solos erodidos, 

possibilitam a retenção da água na propriedade rural, propiciando manejos menos predatórios da 

água e do solo de modo simultâneo e integrado. 

Para tanto, é recomendado que seja estimulado, entre os produtores rurais, o uso de uma 

série de práticas e técnicas agronômicas que concorram para a elevação da produção vegetal, como 

aquelas que incidem sobre o preparo do solo, calagem, rotação de culturas, adubação verde e 

manejo de pastagens. A adoção dessas práticas, bem como de outras igualmente importantes, 

propicia o aumento da cobertura do solo, para a incorporação de resíduos orgânicos e infiltração da 

água, além de diminuir a compactação, a desestruturação do solo e a necessidade de práticas 

mecânicas (FLEISCHFRESSER, 1999).  

A origem do programa de microbacias em São Paulo foi a aplicação bem sucedida de 

projetos nestes moldes em estados do sul do país. Por conta do êxito dessas políticas nos estados 

sulinos, bem como do preocupante quadro de degradação no Estado de São Paulo, houve a 

mobilização para se implantar um programa nos mesmos moldes, que teve início no ano 2000, 

contando com recursos financeiros do Governo do Estado e do Banco Mundial
1
. O custo total foi 

orçado em US$ 124.740.200,00, de modo que US$ 55.348.200,00 foram financiados pelo Banco 

                                                           
1
 O financiamento parcial do programa de microbacias pelo Banco Mundial foi definido pelo acordo de empréstimo 

número 4.238-BR, datado de 07 de dezembro de 1999, entre o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) (RASCHIATORE; MOREIRA, 

2006). 
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Mundial e US$ 69.342.000,00 entraram como contrapartida do Governo do Estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2000). 

Inicialmente o programa tinha como foco apenas ações e procedimentos de cunho 

estritamente agronômico-ambiental. Por conta da negociação de recursos com o Banco Mundial, 

esta agência exigiu do governo paulista a inclusão também da dimensão socioeconômica, ou seja, o 

combate à pobreza, como contrapartida necessária para a liberação dos recursos financeiros
1
. 

Hespanhol (2007) aponta que houve forte resistência por parte dos técnicos da CATI, para que 

fossem incluídos elementos ambientais mais amplos e de ordem social. 

O principal objetivo do Programa de Microbacias consiste em: 

[...] amenizar e reverter o quadro de degradação do meio ambiente, promovendo técnicas 

preservacionistas e metodologias que produzam menor impacto sobre os nossos recursos 

naturais. Ao mesmo tempo, o programa objetiva organizar as comunidades de pequenos 

produtores, desenvolvendo estratégias que promovam a melhoria do padrão de vida e 

amenizem o quadro de indigência e marginalização em que convivem atualmente (SÃO 

PAULO, 2000, p. 01). 

 

Assim, para o Programa de Microbacias Hidrográficas, é fundamental: garantir a 

segurança alimentar; viabilizar economicamente as unidades de produção agropecuária; fortalecer 

as formas de organização social no campo; preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de 

vida das famílias rurais (SÃO PAULO, 2000).  

O programa efetuou uma classificação dos proprietários rurais situados nas microbacias 

hidrográficasem três categorias: pequenos – com área até 50 hectares; médios – com área entre 50 e 

menos de 200 hectares, tendo no mínimo 70,0% da renda familiar oriunda da agropecuária, tendo 

ainda que residir na propriedade, no município da propriedade ou em município vizinho; e grandes 

– com áreas superiores a 200 hectares. Esta classificação é utilizada para a definição dos níveis de 

isenção que são concedidos aos proprietários rurais, para a adaptação da infraestrutura e para a 

aquisição de equipamentos, de modo a adaptar os sistemas agrícolas. É exigida maior contrapartida 

financeira dos proprietários de maiores áreas e menores contrapartidas dos pequenos proprietários 

(SÃO PAULO, 2000) e (HESPANHOL, 2005). 

O programa de microbacias tem como foco os pequenos proprietários rurais, sendo a 

maior parte dos recursos financeiros direcionada a este grupo. Desta forma, as práticas individuais 

                                                           
1
 Informações obtidas no site <www.cati.sp.gov.br > acesso em 30 de setembro de 2009 e Hespanhol (2005). 
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oferecidas, como: adubação verde, cerca de proteção de APP, faixa de retenção, terraceamento, 

calcário, fossas sépticas, piqueteamento, bem como as práticas coletivas: construção de 

abastecedouros, aquisição de distribuidor de calcário, roçadeira e escarificador/subsolador, chegam 

a ter até 90% dos seus custos subvencionados pelo programa para esta categoria de proprietários. 

Contudo, o acesso às subvenções coletivas exige que seja criado um grupo, com, no 

mínimo, cinco proprietários rurais. Para administrar a cessão das subvenções, aos distintos grupos 

de proprietários, foram criados dois grupos: Grupo 1 (G1) que é constituído por, no mínimo, 60% 

de pequenos proprietários, enquanto que o Grupo 2 (G2), constituído por menos de 60% de 

pequenos proprietários, o qual recebe menor valor financeiro para as subvenções coletivas.  

Esta maneira de estimular os proprietários rurais a formarem grupos, ocorreu no sentido de 

buscar formar e fortalecer grupos de associações de pequenos proprietários rurais por todo o Estado 

de São Paulo. Desta forma, a meta inicial era formar 3.400 grupos que, por sua vez, abrangeriam 

21.800 proprietários rurais (SÃO PAULO, 2000) e (NEVES NETO, 2009). 

Em cada microbacia, a principal ação do programa tem sido a adaptação de estradas rurais, 

de maneira a controlar o fluxo de água e propiciar a infiltração no solo, permitindo que ela 

permaneça por mais tempo na propriedade e se infiltre no solo, abastecendo o lençol freático e 

evitando escoamento de grandes quantidades de água, o que, por sua vez, provoca erosão dos solos 

e assoreamento dos cursos d’ água (HESPANHOL, 2007). 

Nas propriedades rurais, o Programa de Microbacias Hidrográficas tem implementado 

ações que se pautam na construção de cercas para proteção das áreas de preservação permanente 

(APPs), sobretudo em torno dos cursos d’água, represas e nascentes, fornecimento de mudas para o 

plantio nas APPs, disponibilização de hora/máquina para a realização de obras de terraceamento e 

construção de terraços e curvas de nível, construção de poços para o abastecimento de água a 

grupos de proprietários das microbacias, oferta de recursos financeiros para a aquisição de 

implementos agrícolas, calcário e fertilizantes e, também, estímulo à formação de associações de 

produtores rurais nas respectivas microbacias. No entanto, no momento de sua aplicação, nem 

sempre predominam de fato tais critérios. Muitas vezes, os interesses político-partidários 

prevalecem na seleção dos municípios e das microbacias hidrográficas, com forte ingestão de 

interesses políticos (HESPANHOL, 2007). 
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3.  CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE MICROBACIAS PARA A PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL NA REGIÃO DE JALES 

 

A região de Jales caracteriza-se por ser uma área eminentemente rural. O setor secundário, 

conforme dados apresentados no segundo capítulo, não se apresenta de maneira expressiva e, tais 

atividades, na maioria das vezes, encontram-se vinculadas à agropecuária, como curtumes, 

frigoríficos, laticínios, entre outros. Os vinte e dois municípios que compõem o EDR de Jales, em 

geral, são muito pequenos e dependentes de Jales em termos de comércio e serviços. A atividade 

responsável diretamente pelo dinamismo regional é a agricultura, sobretudo a fruticultura, e, em 

menor grau, a pecuária leiteira, que gera um fluxo regular de renda aos pequenos proprietários 

rurais. 

A estrutura fundiária, atualmente, é desconcentrada e os pequenos e médios 

estabelecimentos rurais perfazem a maior parte dos estabelecimentos agropecuários, tanto em 

número quanto em área ocupada, prevalecendo o trabalho de base familiar e a diversificação da 

produção agrícola. Assim, o dinamismo dos incipientes centros urbanos depende, principalmente, 

do desempenho das atividades agropecuárias.  

A presença de solos com alta susceptibilidade à erosão, forte presença de pequenos 

proprietários rurais e altos índices de pobreza rural, são fatores que indicam que os pequenos e 

médios proprietários rurais da região de Jales necessitam de uma política efetiva de 

desenvolvimento rural, que gere emprego e renda e, ao mesmo tempo, possibilite a adoção e a 

expansão de manejos menos predatórios dos recursos naturais, especialmente dos solos e das águas. 

A única política direcionada ao campo que tem preocupado, pelo menos no discurso, com tais 

premissas, é o Programa de Microbacias. 

O EDR de Jales, constituído por 22 municípios, abrange uma área total de 318.831,7 

hectares, apresentando 9.454 UPAs (unidade de produção agropecuária), segundo dados do LUPA 

de 2007/08
1
. O EDR de Jales representa 1,55% da área total do Estado e 2,91% do número total de 

UPAs. Verificamos que 5,8% do total do valor apoiado pelo Programa de Microbacias em todo o 

Estado (R$ 126.828.629,76) foram aplicados no EDR de Jales. Em termos de valores totais 

(somando os valores apoiados pelo Estado e a contrapartida dos produtores), os recursos aplicados 

no EDR de Jales foram da ordem de 6,0%. Apesar de ser uma avaliação estritamente quantitativa, 

                                                           
1
 Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (LUPA). 
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isso demonstra, de certo modo, bom desempenho do programa de microbacias no EDR de Jales, 

pois este representa apenas 1,55% da área total do Estado e abriga somente 2,91% do número total 

de UPAs. 

O bom desempenho deve ser relativizado, pois a avaliação é feita com base na 

comparação com os demais EDRs do Estado. O EDR de Jales ficou classificado em terceiro lugar 

em todo o Estado, no que concerne ao número de subvenções realizadas. Já em relação às ações de 

educação ambiental, ficou em primeiro lugar em todo o estado. 

O Programa de Microbacias Hidrográficas direcionou algumas ações específicas a alguns 

municípios do EDR de Jales. Em Santa Fé do Sul, foi a prática do terraceamento, em Mesópolis, a 

construção de fossas sépticas biodigestoras, em Aspásia adubos verdes e formação de associações 

de produtores, em Vitória Brasil, as roçadeiras ecológicas, e, por fim, em Dirce Reis, a preservação 

das APPs (área de preservação permanente). 

Podemos constatar que foram construídos 93 abastecedouros comunitários no EDR de 

Jales, que beneficiaram 541 proprietários rurais, 5,7% do total de proprietários rurais do EDR. Esse 

benefício trazido pelo programa é muito importante por possibilitar ao proprietário rural acesso à 

água potável, diminuindo a susceptibilidade de membros da família dos produtores a alguns tipos de 

doenças, bem como proporciona possibilidades de melhoria na produção agrícola ao viabilizar 

sistemas de irrigação.  

A utilização de calcário agrícola para a correção da acidez do solo, a chamada calagem, 

importante prática para a recuperação do solo, foi concedida pelo programa a 76 proprietários rurais 

do EDR de Jales, perfazendo apenas 0,8% do número de proprietários rurais da regional. 

As cercas para a proteção das áreas de preservação permanente (APP), importante 

procedimento usado para recuperar áreas degradadas e protegê-las da entrada de gado, foram 

subvencionadas a 146 proprietários rurais, somente 1,5% do total de proprietários do EDR de Jales, 

ou 3,50% das propriedades rurais abrangidas pelo Programa de Microbacias na região, o que denota 

a falta de consciência dos proprietários rurais. 

Foram controladas 16 voçorocas no EDR de Jales, bem como foi construída uma (1) cerca 

visando “isolar” a área de voçoroca recuperada. 
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Apesar do controle de voçorocas e erosões, realizado pelo Programa de Microbacias, em 

trabalho de campo, constatamos que, nas microbacias abrangidas pelo programa há problemas 

relacionados à erosão, ausência de mata ciliar e assoreamentos de córregos. 

Outro exemplo bem sucedido, relatado nos documentos da CATI na região, deu-se no 

município de Santa Fé do Sul. O manejo inadequado das pastagens na microbacia que abriga o 

principal manancial que abastece a cidade causava processos erosivos em sulcos e laminares, 

resultando em assoreamentos do córrego e diminuição da vazão. Preocupados com a legislação 

ambiental que regulamenta as áreas de APP, os proprietários rurais procuraram a Casa da 

Agricultura do município, que elaborou e acompanhou a execução de projetos de terraceamento, 

por intermédio do Programa de Microbacias em 500 hectares localizados em 42 propriedades, 

diminuindo, assim, a degradação dos solos e do manancial, garantindo o abastecimento de água 

para a população urbana (SÃO PAULO, 2008). 

Por causa do êxito deste projeto, a prefeitura lançou um programa municipal, denominado 

PROAGROSSUL (Programa de Incentivo à Agropecuária de Santa Fé do Sul), que subsidia 50% 

do valor da hora-máquina aos proprietários rurais do município interessados em realizar 

terraceamentos e curvas de nível (SÃO PAULO, 2008).  

Em relação ao controle das erosões, no EDR de Jales, o Programa de Microbacias 

construiu terraços/curvas de nível em 717 propriedades rurais, abrangendo 10.070,2 hectares. 

Apesar dos bons exemplos e êxitos, a construção de terraços e curvas de nível no EDR de Jales 

abrangeu apenas 3,16% da área total deste. Em relação ao número de propriedades, as 717 atendidas 

pelo programa representam apenas 7,60% do número total de UPAS do EDR. 

Em termos de equipamentos adquiridos, foram comprados 91 distribuidores de calcário 

para atender à demanda de 457 proprietários rurais, os quais terão acesso a este equipamento, 

através do uso coletivo em associações comunitárias. Estas 457 propriedades beneficiadas perfazem 

apenas 4,8% do total das propriedades rurais do EDR e 11,0% das propriedades abrangidas pelo 

programa, que também distribuiu 30 escarificadores que beneficiaram 150 proprietários, ou seja, 

apenas 1,6% do total de UPAS do EDR e 3,60% do total de propriedades abrangidas pelo programa. 

Em relação às fossas biodigestoras, foram 72 unidades instaladas que beneficiaram 65 

proprietários rurais. Apesar dos benefícios trazidos ao meio ambiente e aos proprietários rurais, com 

a instalação das fossas sépticas biodigestoras, esta prática beneficiou um número muito reduzido de 
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proprietários rurais, apenas 65, que equivalem a apenas 0,7% do total de proprietários rurais do 

EDR de Jales. 

O mesmo podemos observar em relação a outros equipamentos, como a roçadeira costal e 

a roçadeira tratorizada. Foram adquiridas 100 unidades da primeira e 102 unidades da segunda. As 

100 unidades de roçadeira costal beneficiaram 333 proprietários rurais, já que ela é obtida através 

da formação de grupos de proprietários. A roçadeira tratorizada, por sua vez, beneficiou 511 

proprietários rurais. Respectivamente, estes proprietários rurais, por ela beneficiados, equivalem a 

apenas 3,50% e 5,40% do total de proprietários rurais do EDR de Jales. 

O programa de microbacias também fez a doação de 88.795 mudas de espécies florestais 

nativas para serem plantadas e recuperar áreas de APP. No entanto, esta prática beneficiou apenas 

83 proprietários rurais do EDR, que representa 0,87% do total de proprietários rurais do EDR de 

Jales. Outra subvenção do programa de microbacias, que teve sua atuação restrita a poucos 

proprietários rurais, foi a doação de sementes para adubação verde, que beneficiou apenas 10 

proprietários rurais. 

O sistema de divisão de pastagens (piqueteamento) consiste na divisão das áreas de 

pastagens para um manejo adequado e obtenção de melhorias na produtividade do rebanho. 

Contudo, apenas 28 proprietários rurais foram beneficiados com esta prática no EDR de Jales, o que 

corresponde a 0,30% do total de proprietários rurais. 

Outro procedimento importante, realizado pelo programa de microbacias, foi a 

readequação de estradas rurais nos municípios da região de Jales. Este procedimento implica em 

quebra dos barrancos e na elevação do leito carroçável das estradas. Tais ações são necessárias para 

controlar o fluxo d’água e propiciar sua infiltração no solo, ficando, assim, mais tempo na 

propriedade e abastecendo o lençol freático. Desta forma, evita-se o rápido escoamento de grandes 

quantidades de água, que redundam em erosões, assoreamentos dos cursos d’água e perda da 

fertilidade dos solos (HESPANHOL, 2007). 

Este procedimento de adequação de estradas rurais reduz os custos de manutenção por 

parte das prefeituras. Também, melhora a qualidade de vida dos proprietários rurais que dependem 

destas vias de transporte, seja para escoar sua produção agrícola, seja para se deslocar até os centros 

urbanos em busca de comércio e serviços. No caso da região de Jales, o programa de microbacias 
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realizou o procedimento da readequação de estradas rurais em 98,9 km de trechos críticos de 

estradas. 

Verifica-se que houveram municípios do EDR que tiveram suas respectivas extensões 

territoriais, apenas, parcialmente, cobertas pela atuação do programa. Foram os casos dos 

municípios de Aparecida d’Oeste (49,5%), Dirce Reis (48,2%), Dolcinópolis (40,7%), Marinópolis 

(63,1%), Nova Canaã Paulista (39,1%), Paranapuã (37,4%), Santa Albertina (56,1%), Santa Clara 

d’ Oeste (49,2%), Santa Rita d’Oeste (48,4%), Santa Salete (39,3%) e Três Fronteiras 

(47,3%).Prosseguindo esta análise, percebemos que existem municípios do EDR de Jales, em que a 

atuação do programa foi muito exígua, ficando fortemente restrita, o que consideramos um aspecto 

negativo. É o caso justamente dos municípios que apresentam maiores extensões territoriais, como 

Jales (13,0%), Palmeira d’Oeste (17,3%), Pontalinda (22,7%), Rubineia (14,2%), Santa Fé do Sul 

(33,5%), Santana da Ponte Pensa (33,2%), São Francisco (19,5%) e Urânia (4,9%). Destes, o único 

município que apresenta pouca extensão territorial no contexto regional é São Francisco. 

Tomando o EDR de Jales como um todo, constata-se que dos 375.542 hectares que o 

compõem, apenas 134.932 hectares foram abrangidos pelo Programa de Microbacias, ou seja, 

apenas 35,9% da área total. Das 8.539 unidades de produção agropecuária (UPAs) do EDR de Jales, 

menos da metade aderiu a algum benefício ou subvenção do projeto, perfazendo 48,9% do total. 

Diante desta situação, o caráter restrito e pontual torna-se ainda mais forte, se analisarmos o número 

de Projetos Individuais de Propriedade (PIPs) realizados no EDR de Jales, de modo que apenas 

29,3% do total do número de propriedades rurais foram atendidas, em, pelo menos, uma subvenção, 

acentuando ainda mais esta característica do programa, que consideramos negativa. Por conta disso, 

acreditamos que este é um aspecto que dificulta o cumprimento dos objetivos do programa de 

microbacias, que é a sustentabilidade. 

Consideramos um salutar avanço a descentralização das políticas públicas e o estímulo à 

participação dos agentes locais envolvidos. Porém, reiteramos a necessidade de articulação entre 

todas as esferas envolvidas no programa, como nas escalas das microbacias dos municípios, 

regional e mesmo estadual, dado que as ações têm supervalorizado apenas a escala local, e neste 

caso, das microbacias hidrográficas individualmente.  

Apesar da adoção da microbacia hidrográfica como unidade de planejamento e ação, na 

pesquisa a campo, constatamos que as práticas e manejos adotados numa determinada propriedade, 
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acabavam tendo os seus efeitos benéficos minimizados, em razão da não escolha de nenhuma 

prática pelas propriedades vizinhas, sobretudo a construção de terraços/curvas de nível. Enquanto as 

propriedades vizinhas não providenciaram a realização deste manejo, os efeitos benéficos da 

propriedade acabavam sendo neutralizados, já que as áreas vizinhas carreavam água em grande 

velocidade e sedimentos, causando erosões novamente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 O EDR de Jales ficou classificado em terceiro lugar em todo o estado de São Paulo 

em relação ao número de ações e subvenções efetuadas. Além disso, foi o primeiro em educação 

ambiental de todo estado. 

No entanto, apesar do reconhecimento dos avanços, em sua operacionalização, o programa 

apresentou problemas, tais como: dependência financeira de órgãos externos como o Banco 

Mundial, falta de integração e articulação com outras políticas públicas, ações restritas apenas à 

dimensão dos manejos técnico-agronômicos, ausência de articulação regional entre as microbacias e 

municípios, caráter restrito e pontual do programa, sucateamento dos órgãos do Estado responsáveis 

pela implementação do programa, falta de participação dos agentes locais, baixa mobilização do 

Poder Público local/municipal, entre outros. Por conta disso, o Programa de Microbacias não tem 

conseguido promover efetivamente o desenvolvimento rural sustentável, apesar de promover de 

forma pontual, algumas práticas e manejos sustentáveis, que, ainda assim, são considerados 

relevantes. 

Apesar de procurar estender ações nas esferas ambiental e socioeconômica, ao mesmo 

tempo, constatamos que os procedimentos e as ações ficaram fortemente focados nas técnicas de 

manejo agronômico-ambiental, que, apesar de relevantes, não conseguiram expandir com a mesma 

ênfase as ações na esfera socioambiental, que ficou muito centrada na formação de associações de 

produtores e, mesmo assim, apresentando muitos problemas. 

Outro ponto importante reside no caráter pontual e restrito espacialmente do programa, 

que, de modo geral, ficou longe de abranger a totalidade da área dos municípios envolvidos. 

Consideramos isso crucial para uma política pública que pretende disseminar o desenvolvimento 
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rural sustentável, já que para isso a política deveria abarcar a totalidade da área dos municípios do 

Estado de São Paulo.  

Questão ligada a isso, refere-se à falta de sustentabilidade no financiamento do programa, 

que depende em grande parte dos recursos advindos do Banco Mundial. É necessário que se 

encontrem alternativas para tornar sustentável tais ações e políticas, de modo que a sustentabilidade 

da agropecuária não fique dependente de recursos vindos do exterior. 

Verificamos também a ausência de articulação com as demais políticas públicas que vêm sendo 

direcionadas ao campo, como o PRONAF e outras ligadas ao MDA. Além disso, deveriam ser 

criadas políticas preocupadas com outras dimensões do desenvolvimento, como a socioeconômica, 

para complementar e integrar as ações do Programa de Microbacias, algo que não ocorre. 
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RESUMO 

Este artigo visa identificar e analisar a gestão pública ambiental em três municípios do alto rio 

Paranapanema (Piraju, Timburi e Itapeva), observando seus avanços e suas dificuldades. Para 

avaliar as políticas dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do alto rio Paranapanema do 

Estado de São Paulo, desenvolveu-se um questionário estruturado com uma série de 

questionamentos a respeito da administração pública municipal para com o meio ambiente. Pelos 

resultados diagnosticados, a gestão ambiental em sua estrutura precisa estar focada na temática 

ambiental, no sentido de haver realmente um planejamento ambiental municipal integrado. A 

participação em comitês de bacias foi unânime dentre os municípios estudados. Um ótimo sinal, 

pois isto facilita a discussão dos problemas e conflitos de forma descentralizada e participativa. 

 

Palavras-chave: gestão ambiental, políticas públicas, rio Paranapanema. 

 

ABSTRACT 

This research is aimed to identify and analyze the environmental public management in 

three municipalities (Piraju, Timburi e Itapeva) in the upper Paranapanema river observing its 

progress and their difficulties. In order to evaluate the policies of municipalities integrates in the 

hydrographic basin of upper Paranapanema river in the state of Sao Paulo, was developed a 

structured questionnaire with a series of questions about the municipal public administration to the 

environment. Diagnosed by the results, the environmental management structure needs to be 

focused on environmental issues in order to really be an integrated municipal environmental 

planning. Participation in the basin committees was unanimous among the municipalities studied. A 

good sign, because it facilitates the discussion of problems and conflicts in a decentralized way and 

participative. 

 

Keywords: environmental management, public policies, Paranapanema river. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

A partir do século XIX com o advento do capitalismo industrial, o ritmo de uso dos recursos 

naturais e as transformações da Natureza aceleraram-se, causando diversos impactos ambientais 
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negativos, em tal ritmo, que a dinâmica natural não fosse respeitada. O tempo do capitalismo 

industrial não era o mesmo do tempo da Natureza.  

Esta industrialização trouxe um aumento do consumo de materiais e com este produção de 

resíduos sólidos e líquidos, poluição do ar, da água, do solo, desmatamento de florestas, diminuição 

e extinção da fauna e exclusão social. Sobre isto diz Ward e Dubos (1973, p.42/43) diz que “no 

âmago da nova situação, encontra-se a interação do numero crescente de pessoas, todas usando ou 

ávidas por fazer uso de mais energia e mais materiais (...)”.  

No século XX a urbanização se intensificou. Este processo trouxe conseqüências na relação 

Homem e Natureza. Simmons (1982, p.32) diz que isto o “separó brutalmente de la tierra”.  

O Homem então se distancia ainda mais da Natureza, e o pensamento é de que os recursos 

naturais são infinitos e podem ser explorados infinitamente. As atitudes fomentadas são hostis à 

harmonia e a estabilidade das relações Homem e Natureza. 

Foi justamente em oposição aos impactos ambientais negativos23 decorrentes deste período 

industrial que a preocupação ambiental de uma parcela social (cientistas como Raquel Carson, 

intelectuais, etc) transparecesse e progredisse para o mundo. A preocupação ambiental é decorrente 

de contradições, antíteses. Os problemas ambientais levaram o Homem ao anseio pela conservação 

ambiental.  

Esta preocupação culminou em diversas conferências intergovernamentais
24

 e a criação de 

tratados e políticas sobre meio ambiente em diversos países.  

No Brasil essas discussões se afirmaram praticamente após a Conferência sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, no Rio de Janeiro e com nossa política ambiental 

instituída em 1981, ao qual, ganhou força com a Constituição Federal de 1988.  

As políticas públicas são instrumentos da ação governamental, que, na prática, são 

concretizados por meio de objetivos e metas (CARLO, 2006). Na área ambiental, o arranjo 

institucional previsto para a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) de base descentralizada 

é o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), sendo que as políticas públicas de meio 

ambiente são competência comum de todos os entes federados e devem integrar toda a sociedade, 

como previsto na Constituição Federal de 1988. 

                                                           
23

 Um destes impactos aconteceu em Londres em 1952, ao qual a poluição do ar atrelada com nevoeiros causou a morte 

de 1600 pessoas (DIAS, 2006). 
24

 A primeira delas foi a de Ambiente Humano em Estocolmo (1972), seguida da Rio 92 e Rio mais 10 em Joanesburgo 

(África do Sul). 
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O SISNAMA
25

 foi instituído pela Lei no 6.938/1981 para “justamente levar em conta a 

complexidade dos problemas ambientais em um país caracterizado por expressivas desigualdades 

estruturais...” (CARLO, 2006).  

No entanto, quanto à efetivação do sistema, Leme (2010, p.30/31) diz que ele demonstra 

limitações em sua implementação, principalmente no caso dos municípios, pois os interesses locais, 

muitas vezes apontam no sentido da promoção do crescimento econômico imediato e repudiam o 

cumprimento da legislação ambiental. 

Carlo (2006, p.134) reforça que pelas fragilidades institucionais e orçamentárias, os 

municípios podem tornar-se reféns de sua própria ação administrativa, principalmente se os 

instrumentos de planejamento (planos diretores, planos plurianuais, leis de uso e ocupação do solo, 

etc), não forem gerenciados de forma autônoma. A autora reforça ainda, a importância dos 

conselhos de meio ambiente com representação paritária da sociedade civil e de caráter deliberativo, 

para se obter o desempenho eficaz da gestão. 

Quanto às atribuições da gestão ambiental dos municípios, Carlo (2006, p.124) diz que isto 

não se restringe somente à prática do licenciamento e é preciso que se adote legislação específica 

para estabelecer a sua política na área ambiental e/ou adote a legislação estadual e federal. 

Nota-se então a complexidade da gestão ambiental em todas as esferas. No caso particular 

da esfera local, há muito que se pensar nestas problemáticas relacionadas com descentralização, 

participação, políticas públicas, cumprimento da legislação ambiental, planejamento ambiental 

integrado, entre outros temas. Diante deste contexto, a pesquisa visou identificar e analisar a gestão 

pública ambiental como subsidio ao gerenciamento da bacia do Alto rio Paranapanema. 

 

2.  METODOLOGIA 

Para avaliar as políticas dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do alto rio 

Paranapanema do Estado de São Paulo, desenvolveu-se um questionário estruturado com uma série 

                                                           
25

 O SISNAMA tem a seguinte estrutura: Órgão central -Ministério do Meio Ambiente (MMA), que tem como 

finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente. Os órgãos seccionais são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis 

pela execução de programas e projetos, bem como pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental. Por fim, os órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e 

fiscalização destas atividades nas suas respectivas jurisdições. O Sisnama também é composto por um órgão superior, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), além de órgãos executores da política federal como o Ibama e o 

ICMBio (LEME, 2010, p.29). 
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de questionamentos a respeito da administração pública municipal para com o meio ambiente, 

estrutura física, leis específicas, etc, objetivando avaliar essas práticas. 

A pesquisa fez parte do projeto de políticas públicas da FAPESP, denominado 

“Gerenciamento de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paranapanema: subsídios para 

planejamento ambiental e desenvolvimento de políticas públicas pelos Comitês de Bacias 

Hidrográficas”, coordenado pelo Prof. Dr.Antonio Cezar Leal (UNESP – Prudente). Aplicou-se o 

questionário em três municípios do alto rio Paranapanema, municípios estes ao qual os secretários 

colaboraram com a pesquisa. 

Visitou-se as Secretarias ligadas à área de meio ambiente nestas cidades e conversou-se 

pessoalmente com os secretários e/ou responsáveis pela área, ressaltando a importância da pesquisa 

sobre a gestão ambiental dos municípios para que eles respondessem com dedicação os 

questionários.  

Os dados coletados foram tabulados e apresentados os resultados em forma de gráficos e 

tabelas. Diante deles, sugeriram-se melhorias e reflexões.     

 

3.  A GESTÃO AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DE PIRAJU, TIMBURI E ITAPEVA – 

ALTO PARANAPANEMA. 

 

 A política ambiental constitui um instrumento legal que dispõe sobre um conjunto de 

princípios e diretrizes formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação das instituições 

públicas no que relaciona com a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental e 

manutenção do equilíbrio ecológico (ALMEIDA, et al, 1999). Deste modo, as políticas são 

orientadoras das ações de gestão ambiental e planejamento.  

LANNA (1995) trata a gestão ambiental como uma atividade voltada para a formulação de 

princípios e diretrizes, estruturação de sistemas gerenciais e tomada de decisões, tendo por objetivo 

final promover, de forma coordenada, o uso, proteção, conservação e monitoramento dos recursos 

naturais e sócio-econômicos em um determinado espaço geográfico, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. 

O estabelecimento de estruturas organizacionais é um dos requisitos para a ação municipal 

sobre o meio ambiente. Os órgãos municipais de meio ambiente existem em diversos formatos 

organizacionais, tais como órgãos da administração direta (secretarias, autarquias, fundações e 
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agências) ou da administração indireta com vínculos administrativos relacionados ao poder 

executivo municipal, mas com relativa autonomia (CARLO, 2006, P.168). 

Neste ínterim, no sentido de avaliar a gestão ambiental dos municípios citados, percebeu-se 

que a estrutura é formal das prefeituras. A secretaria de meio ambiente ou departamento não trata 

unicamente deste assunto (Figura I). Por exemplo, em Piraju trata-se de desenvolvimento 

estratégico, em Timburi de turismo e em Itapeva, a secretaria está associada também a manutenção 

de praças, parques e jardins.  

 

 

Figura I- Tratamento do meio ambiente na estrutura municipal. 

Fonte: pesquisa direta, 2009/2010. Org: Luciene C. Risso. 

 

Em dados gerais dos municípios brasileiros levantados pelo IBGE e trabalhados na tese de 

Carlo (2006, p.168), esta é uma realidade nacional. A autora baseada em dados do IBGE expõe que 

68% dos municípios, em 2002 e 71%, em 2004, tinham algum tipo de estrutura administrativa para 

tratar a questão ambiental na estrutura formal das prefeituras. Entretanto, em 2002, a questão 

ambiental era compartilhada com outros temas em 3.446 (62%) municípios. Sobre isto, a autora diz 

ainda que “é fundamental que suas ações sejam consolidadas e que não dependam dos serviços dos 

órgãos relacionados a outras políticas setoriais” (CARLO, 2006, p.172). 

Quanto ao número de funcionários, com exceção de Piraju com 39, a realidade é que o 

número de funcionários é muito pouco nesta área, girando em torno de 5 funcionários. Sobre a 

33% 

67% 

O órgão (secretaria, 
coordenadoria, etc) trata 

unicamente de meio ambiente? 

Sim Não 
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estrutura física do setor, todas as secretarias entrevistadas possuem um microcomputador (com 

acesso a net, email), impressora e telefone (Figura II). 

 

Figura II: Estrutura física dos municípios de Piraju, Itapeva e Timburi em 2011. 

Fonte: pesquisa direta, 2009/2010. Org: Luciene C. Risso.  

 

Os três municípios possuem um conselho municipal de meio ambiente e todos realizaram 

reuniões mensalmente e seu caráter é principalmente deliberativo26. A data de criação destes 

conselhos é recente. Piraju (1992), Itapeva (1997) e Timburi (2000). O Conselho municipal ajuda a 

implementar o desenvolvimento com proposituras, deliberando, fiscalizando, opinando.  

Ambos são pertencentes ao comitê da bacia hidrográfica do Alto Paranapanema e esta 

participação é fundamental para o gerenciamento participativo e descentralizado dos recursos 

hídricos. Segundo Carlo (2006, p.188) Em 2004, 51% dos municípios estavam mobilizados, 

presentes especialmente nas regiões Sudeste (84%) e Sul (54%).  

Referente aos instrumentos de planejamento (Agenda 21/plano diretor) os municípios não 

iniciaram a elaboração da agenda 21 local e não possuem zoneamento ecológico econômico. Já o 

plano diretor, exceto a cidade de Timburi, os demais possuem plano diretor com participação 

popular.  

Os três municípios receberam em 2008 recursos financeiros, tanto da secretaria de meio 

ambiente do Estado de São Paulo (Timburi – R$ 180 mil), FEHIDRO (Piraju – R$74.115,00), e 
                                                           
26

 Os conselhos municipais de meio ambiente podem ser de caráter consultivo (emite parecer e sugestões) ou 

deliberativo (poder de decisão e deliberar por meio de voto). Internamente, os conselhos podem ser deliberativos para 

determinadas questões e consultivos para outras. Importante dizer que os conselhos devem ter função deliberativa sobre 

as políticas ambientais se o município pretender exercer o licenciamento ambiental (CONAMA n.237-97).   

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

prédio especifico 

telefone 

microcomputador 

impressora 

sistema de correio eletronico 

acesso a internet 

máquinas 

automóvel/motocicleta 

viveiro para produção de mudas 

Estrutura física 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Políticas Públicas e Comitês de Bacias Hidrográficas                                                                P á g i n a  | 519 

ICMS (Itapeva). Somente Itapeva tem um fundo municipal de meio ambiente. Itapeva e Piraju 

possuem uma dotação orçamentária.  

Concernente a legislação ambiental, os três municípios disseram que possuem legislação 

específica, como capítulos do plano diretor, leis de criação de unidades de conservação e outras. 

Nas políticas públicas e ações relativas aos recursos naturais, Piraju e Timburi possuem 

políticas ambientais voltadas aos recursos hídricos. Em Piraju, a cidade possui planos de 

macrodrenagem e em Timburi a Lei de proteção dos mananciais. 

O tratamento de água abrange todo o município dos entrevistados e não há bairros sem 

saneamento e água tratada. Já sobre o tratamento de esgoto, em Timburi não há tratamento. Em 

Piraju 76% do esgoto é coletado e 75% tratado e em Itapeva, 96% do esgoto é coletado e 100% 

tratado. Todos os municípios afirmaram existir muitas nascentes em seus municípios, mas não estão 

protegidas por mata ciliar. Somente o município de Timburi afirmou que estão protegidas. 

Quanto aos resíduos sólidos, a cidade de Timburi assegurou que não há coleta seletiva. Em 

Piraju a coleta é feita pela prefeitura e pela cooperativa e em Itapeva pela cooperativa, sendo que 

não abrange todos os bairros, devido a estrutura da cooperativa. 

A destinação final dos resíduos indicado pelos municípios foi o aterro controlado. E as notas 

dadas pela CETESB foram as seguintes: Itapeva (7,1), Piraju (8,8) e Timburi (9,2). 

Itapeva e Piraju apresentam políticas ambientais para a conservação do solo, e fazem 

referência a lei de uso de ocupação do solo e o programa estadual de microbacias hidrográficas 

(CATI). 

Questionados sobre a existência de áreas degradadas por atividades mineradoras, aterros, 

etc, os responsáveis pelas informações das cidades de Piraju e Timburi disseram que não há ou há 

poucas áreas com estes problemas, exceto Itapeva, que tem outra realidade.  

Piraju e Timburi têm políticas ambientais voltadas para a vegetação, apoiada na lei de 

arborização urbana e na lei de proteção de vegetação natural (Timburi). Itapeva e Timburi 

afirmaram que existem muitas áreas com vegetação nativa, mas as matas ciliares estão pouco 

protegidas. Só Timburi afirmou o contrário. Sobre as políticas sobre manejo da fauna silvestre, 

Timburi e Itapeva não possuem políticas para tal finalidade, somente Piraju afirmou que existe com 

apoio a lei de criação do parque natural municipal do Dourado. Os municípios preocupam-se com 

as reservas legais, apóiam órgãos oficiais e possuem unidades de conservação. Em Itapeva tem-se a 
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Estação Ecológica e a Estação Experimental, em Piraju o parque natural municipal do Dourado e 

Fazenda Santa Lúcia (particular) e Timburi integra a área de proteção ambiental (APA) Tejupá.  

Outras questões concernentes às políticas públicas e ações foram sintetizadas na tabela I. 

Todos os municípios possuem projetos (município verde, projetos de educação ambiental, 

microbacias). O destaque é para a cidade de Piraju que no ano de 2008 obteve o cinco lugar na 

avaliação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo pelo projeto município verde 

azul. Quanto aos projetos de educação ambiental foram citados: Criança ecológica, Aprendendo 

com a Natureza, Sala Verde, Tela Verde, etc. 

 

TABELA I: Resumo das políticas públicas e ações em Piraju, Timburi e Itapeva- Alto Paranapanema. 
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 S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 

Piraju X  X  X   X X  X  X  X  X  X  X  

Timburi X  X  X   X X  X  X  X   X X    

Itapeva X  X  X  X  X  X  X  X   X X  X  

Fonte: pesquisa direta. Org: Luciene Cristina Risso. 

 

Os principais problemas ambientais dos municípios foram expostos na Figura III, ao qual a 

maioria elencou uma série de dificuldades envolvendo os recursos hídricos, flora, entre outros. 
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Figura III: Principais problemas ambientais dos municípios entrevistados. 

Fonte: pesquisa direta, 2009/2010. Org: Luciene C. Risso.  

 

Por último perguntou-se o que precisaria para alavancar e melhorar a parte ambiental 

(Figura IV) e a obtenção de verbas foi citada universalmente, seguida de parcerias, infra-

estruturadas e apoios. 

 

 

Figura IV:  Sugestões de melhorias na gestão ambiental dos municípios. 

Fonte: pesquisa direta, 2009/2010. Org: Luciene C. Risso. 

 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pelos resultados diagnosticados, a gestão ambiental em sua estrutura precisa estar focada na 

temática ambiental, no sentido de haver realmente um planejamento ambiental municipal integrado. 

O número de funcionários deve ser aumentado com investimentos em pessoal técnico qualificado, 

principalmente no caso da secretaria querer no futuro, exercer as tarefas de licenciamentos e a 

estrutura física precária, também deve melhorar.   

No caso dos conselhos municipais de meio ambiente, os municípios citados são de caráter 

deliberativo e democráticos. Estes conselhos são fundamentais nos municípios, mas devem ser 

participativos com composição diversa visando um fortalecimento da gestão.  

0 1 2 3 4 

verbas 
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O que precisaria no seu município 
para alavancar e melhorar a parte 

ambiental? 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Políticas Públicas e Comitês de Bacias Hidrográficas                                                                P á g i n a  | 522 

A participação em comitês de bacias foi unânime dentre os municípios estudados e isto é um 

ótimo sinal, pois facilita a discussão dos problemas e conflitos da bacia em questão de forma 

descentralizada e participativa, alem de que pode ser um caminho para buscar financiamentos para 

o município, através das verbas do FEHIDRO. 

No entanto, há vários problemas ambientais enfrentados pelos municípios (inclusive a ação 

de interesses privados), apontando para a necessidade de se criar mais consórcios intermunicipais 

(no caso estudado poderia haver mais discussões a respeito dos recursos hídricos), mais verbas, 

articulações nos moldes do SISNAMA, cooperação técnica entre os gestores, etc. 

Carlo (2006) que estudou todos os municípios brasileiros com relação a gestão ambiental, 

chega a conclusão de sua tese que a implementação de sistemas locais de defesa ambiental ainda é 

precária no país, mas que há uma tendência dos municípios criarem um espaço institucional na área 

ambiental e implementarem ações. Inclusive segundo sua tese, Piraju, Itapeva estavam entre os 

municípios classificados como completos em 2002.   

Assim, a gestão ambiental municipal necessita perpassar por vários conflitos, mas que deve 

ser aperfeiçoada e apoiada, visando cada vez mais o envolvimento social e o diálogo.  
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RESUMO 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos se dá em um momento de intenso debate sobre o assunto 

no Brasil, já que no estado de São Paulo, a Bacia do Médio Paranapanema é a penúltima a implantar 

a cobrança. Por lei a cobrança é um instrumento de gestão importante para o processo educativo em 

relação ao uso da água na Bacia. O modelo de cobrança utilizado pelo Comitê de Bacia do Médio 

Paranapanema é o modelo de cobrança do estado de São Paulo. Entretanto, as condições especificas 

da Bacia fazem com que a mesma tenha um processo lento, porém rico discussões que contribuíram 

para o entendimento de todos os setores. O presente trabalho traz um histórico das reuniões que 

discutiram a cobrança por todo o processo entre 2006 a 2012, ano da implantação, considerando por 

fim, as características da bacia. 

 

Palavras-chave: Cobrança, Gestão de Recursos Hídricos, Políticas Públicas 

 

ABSTRACT 

The Water Resources Pricing happens in an intense discussion moment about the issue in Brazil, 

whereas in São Paulo State, the MedioParanapanema Basin is the next to last to deploy the 

charging. By law it is an important management instrument to the educative process related to water 

use in the Basin. The Pricing model used by MedioParanapanema Basin Committee is the Sao 

Paulo state Pricing model. However, the specific basin conditions are responsible for its slow 

process, nevertheless full of discussions that contributed for whole members understanding. The 

present work brings a reunion historic, which discussed the charging all process between 2006 and 

2012, deploying year, considering by the end, basin characteristics. 

 

Keywords: Pricing, Water Resources Management, Public Polices 

 

1 . INTRODUÇÃO   
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A cobrança pelo uso dos recursos hídricos vem como um instrumento fundamental da 

gestão. Existem vários modelos que teorizam como deve ser implantada a cobrança pelos recursos 

hídricos. As discussões se dão nos Comitês de bacia hidrográfica, órgãos que gestam as políticas 

relacionadas aos cursos d’agua. A cobrança vem então como um instrumento não punitivo, e sim, 

educativo aos usuários. 

Os modelos de cobrança se diferenciam baseados na complexidade de suas condicionantes. 

Em sua maioria, esses modelos se referem a todas as classes de uso dos recursos hídricos: captação 

temporária, consumo definitivo, uso para diluição de esgotos contaminados com poluentes, 

obtenção de energia através da força hídrica, lazer e agricultura. Estas classes têm efeito sobre a 

disponibilidade/qualidade dos recursos hídricos e podem acarretar impactos ecológicos e prejudicar 

outros usuários. A cobrança pelo uso da água pode ser dividida em dois aspectos: incitativa e não 

incitativa. 

A cobrança incitativa tem como função o controle da demanda, para evitar determinados 

problemas posteriores, fazendo com que os usuários diminuam o consumo de água ou lançamento 

de esgoto. Por sua vez, a cobrança não incitativa parte da oferta de água e recolhe os recursos para a 

solução dos problemas posteriores, através de medidas reparadoras, tomadas por uma instituição 

central, como o comitê de bacia hidrográfica. 

A parte da cobrança que cabe ao usuário depende do volume individual do uso da água, 

dos valores aplicados à cobrança e outros coeficientes que refletem especificidades sazonais ou 

regionais. Na pratica, de acordo com a ecologia e da economia se torna eficaz uma mistura de 

ambas. 

 

2.  HISTORICO DA COBRANÇA NO COMITÊ DO MÉDIO PARANAPANEMA 

 

A unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Médio Paranapanema (UGRHI-17) é 

uma das 22 unidades de gerenciamento definidas pela Lei Estadual 7.663/1991, com área total de 

16.793 km², localizada no centro-oeste paulista, reunindo os tributários da margem direita do curso 

médio do rio Paranapanema (Figura 1). Hoje fazem parte da UGRHI-17 46 municípios (CBH-MP, 

2007). A população dos municípios pertencentes à UGRHI- 17 aumentou 50% em relação aos anos 

de 1980 a 2005, mais entretanto sua população diminuiu em relação a população do Estado de São 

Paulo, de 1,78% em 1980, para 1,71% em 1991 e 1,66% em 2005 e 2006. Sendo que 40% das 
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cidades dessa unidade apresentam população com no máximo 5.000 habitantes, e os municípios 

mais populosos são Ourinhos, Assis e Avaré, estes concentram 42% da população. 

No Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (UGRHI-17), a discussão sobre a 

cobrança pelo uso da água começou na reunião do dia 27 de março de 2006 (CBH-MP, 2006), onde 

foi feita uma breve explanação sobre a Lei nº 12.183, que institui a cobrança pelo uso da água. Em 

prosseguimento, esclareceu-se que a cobrança é dependente do cadastro dos usuários que ainda era 

pequeno no Médio Paranapanema. A simulação proposta para o rio todo (Alto, Médio e Pontal) 

seria de 2 milhões de reais, e o destino dos royalties de energia, captados pela União e repassado 

aos Estados, seriam para o FEHIDRO no Estado de São Paulo, através de uma lei aprovada pelo 

então governador Sr. Mario Covas. Já o Decreto 50.667 regulamenta a cobrança para usuários 

urbanos e industriais, fazendo com que usuários rurais e irrigação não possuam regulamentação até 

a data presente. 

Em 2007 na reunião realizada em 20 de abril, foi aprovada a proposta do Grupo de Trabalho 

de Cobrança (GT-Cobrança), dando sequência as discussões sobre a implantação na bacia (CBH-

MP, 2007a). O grupo contou inicialmente com nove membros, sendo 02 representantes de 

municípios, 04 dos usuários, a CETESB, o DAEE e a SABESP. Mas antes que fosse feito um 

estudo sobre a cobrança viu-se a necessidade de que as câmaras técnicas adequassem os Planos de 

Bacias para a implantação da cobrança. 

 
Figura 1 – Disposição da Bacia do Médio Paranapanema no Estado de São Paulo. 

Fonte – CBH-MP (2007). 
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No mesmo ano em 20 de novembro houve uma apresentação para esclarecimento sobre a 

cobrança e o papel do Comitê nesse processo. Daí surgiu a Deliberação CBH/MP/092/2007 que 

dispôs sobre a implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do Médio 

Paranapanema (CBH-MP, 2007b).  

A deliberação apresentava o cronograma de implantação com as seguintes etapas: 

 

- Discussão preliminar da cobrança pelo uso da água junto aos membros do comitê; 

 

- Adequação do Plano de Recursos Hídricos da bacia para implantação da cobrança; 

 

- Fundamentação para a cobrança pela água; 

 

- Regulação dos usos da água que ocorrem na bacia; 

 

- Aprovação da cobrança; 

 

- Implementação da cobrança; e 

 

- Criação da Agência de bacia. 

 

Já nesse instante discute-se a primeira alteração no cronograma de atuação apresentando, 

transferindo o prazo final de Dezembro de 2009 para Janeiro de 2010, com aprovação unanime. Em 

2008 houve uma nova proposta de alteração no cronograma, prevendo o início da cobrança para 

2011 (CBH-MP, 2008). Na reunião do dia 19 de Dezembro a alteração foi aprovada e justificada 

pela dificuldade que o GT-Cobrança teve em reunir-se no ano em questão.  

No dia 12 de Março de 2009, foi mostrado que o estudo sobre a cobrança deveria criar índices 

para os valores de cobrança, além da elaboração de um diagnóstico da região (CBH-MP, 2009a). 

Aprovou-se então a Deliberação CBH/MP/106/2009 para a criação desse estudo. Já na reunião do 

dia 24 de agosto de 2009, a discussão sobre a cobrança foi retomada com uma explicação detalhada 

de como foi formado o GT cobrança e das etapas previstas para o cronograma de implantação da 

cobrança. Isso se fez necessário devido a troca de membros do comitê para o biênio 2009/2010 

(CBH-MP, 2009b).  Também foram apresentados os produtos a serem entregues ao comitê e como 

será feita a articulação com o GT cobrança. Nesses debates sempre procurou-se demonstrar que a 

cobrança pelo uso da água não se trata de uma taxa, e sim, de um instrumento de gestão, lembrado 

entre outras coisas que a cobrança pode ser suspensa a qualquer momento, como em um ano de 

crise na agricultura, por exemplo. Houve uma nova alteração no cronograma na reunião do dia 23 
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de dezembro de 2009, informando também a elaboração de um Boletim Informativo eletrônico com 

as ações do Comitê, e a utilização do site do CBH para a divulgação da agenda das CTs (Câmaras 

Técnicas) e Grupo Técnico da Cobrança (CBH-MP, 2009c). 

O projeto resultante dessas discussões foi apresentado ao FEHIDRO em 26 de agosto de 

2009, com o nome de “Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas do 

Médio Paranapanema UGRHI 17 e Estudo para implantação da Cobrança pelo uso dos Recursos 

Hídricos”. O projeto foi assinado no dia 17 de dezembro do mesmo ano, aprovando o valor 

pleiteado de R$199.998,70 e com início do pagamento em agosto de 2010, contando com mais duas 

parcelas, em dezembro do mesmo ano e janeiro de 2011 (sendo esta última parcela paga com um 

atraso de 19 meses em relação à data programada que era para junho de 2011). 

A empresa tomadora de recursos do FEHIDRO contratada para o estudo da cobrança pelo 

Uso da Água iniciou seus trabalhos com o cadastro dos usuários em agosto de 2010. Foram 

realizadas visitas aos municípios para regularização tocante às outorgas. Novamente, houve uma 

alteração no cronograma, justificada pelo andamento do Estudo da Cobrança e a respectiva 

adequação aos prazos, e por ser necessário, atingir toda a sociedade, na reunião de 13 de dezembro 

de 2010 (CBH-MP, 2010). 

No encontro realizado do dia 24 de março de 2011, foi entregue oficialmente o Relatório de 

Cadastro (CBH-MP, 2011a). Na reunião seguinte, em 28 de Julho, relatou-se que os municípios 

sem outorga foram notificados e na data estavam sendo chamados para regularizar tal situação 

(CBH-MP, 2011b). O temor pela falência de serviços autônomos de água era comum entre os 

membros do comitê, principalmente pela falta de tratamento de esgotos adequado em boa parte da 

bacia. Foi lembrado que o objetivo da cobrança é o uso eficiente e sustentável da água, e que a 

mesma deve diminuir no decorrer dos investimentos que minimizem a degradação ambiental, sendo 

um instrumento de gestão, mais educativo que punitivo, não apenas financeiro. 

No dia 30 de Outubro de 2012, houve uma reunião no município de Ourinhos, onde foi 

apresentada a versão final da proposta de implantação da cobrança pelo uso da água na UGRHI-17, 

para considerações da Plenária e foram ressaltadas diversas reuniões realizadas pelo Grupo Técnico 

com envolvimento dos usuários e entidades civis. 

Na reunião do dia 13 de dezembro de 2012, na cidade de Tarumã, foi apresentado um histórico da 

discussão sobre a cobrança do uso da água no Médio Paranapanema e um relatório final contendo as 
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etapas cumpridas até a fase de implantação, além do cronograma geral sobre estas mesmas etapas, 

destacando o que já foi cumprido e que deveria ser feito a seguir. Os recursos obtidos seriam 

utilizados conforme as deliberações do Plano de Bacia de 2006, lembrando que os novos planos já 

seriam adequados em função da cobrança. Assim, por unanimidade, foi aprovada a cobrança por 

recursos hídricos na bacia do Médio Paranapanema às 12h18min da mesma data, ficando faltando 

somente o decreto oficial do governador do Estado de São Paulo (CBH-MP, 2012).  

  

3.  PROPOSTA DE COBRANÇA PARA O MÉDIO PARANAPANEMA 

 

 

A cobrança proposta pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema segue os 

parâmetros da proposta para o Estado de São Paulo, regida pela lei nº 12.183/2005, que adota o 

princípio usuário-pagador (HARTMANN, 2010).  

A cobrança é baseada então, em três parâmetros: a captação, o lançamento e o consumo. Para 

cada um deles, foi estabelecido um PUB (Preço Unitário Básico). Esses valores serão multiplicados 

por coeficientes ponderadores, estabelecidos pelo CBH, mostrando detalhes específicos da bacia, 

gerando os PUF’s (Preços Unitários Finais). Para o Estado de São Paulo, estabeleceu-se legalmente 

que o PUB seria de R$ 0,01 para cada m³ de água captada, extraída ou derivada, e R$ 0,02 para 

cada m³ de água consumida e/ou para cada kg de DBO (Demanda Bioquímica por Oxigênio) 

lançada. Ainda segundo a legislação, os valores de PUF à serem utilizados são de R$ 

0,01770076/m³ para a captação (PUFcap), duas vezes o PUFcap para PUFcons, e o valor de 

lançamento seria de três vezes o valor de captação somado ao valor de consumo. 

O valor de cobrança se dá então, em fórmula simplificada, por: 

 

                              
                                  

   

                                                                                           (1) 

 

Cria-se então um cadastro de usuário conjugando os dados do DAEE, da CETESB e dos 

CBHs, e os usuários têm 90 dias para a atualização do mesmo. O órgão responsável pela cobrança 

no Estado de São Paulo é a Agencia de Bacia Hidrográfica, já nas UGRHI’s que não possuírem 

agencia a responsabilidade transfere-se ao Departamento de água e energia elétrica – DAEE. Os 

recursos são utilizados então na própria bacia para financiar as ações necessárias ao cumprimento 
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do Plano da bacia aprovado pelo CBH. Esses recursos captados poderão ser utilizados por pessoas 

jurídicas de direito público, comissionarias ou permissionárias de serviços como saneamento e 

aproveitamento dos recursos hídricos, consórcios intermunicipais regularmente constituídos, 

entidades privadas sem finalidade lucrativa (no âmbito ambiental, constituída á pelo menos quatro 

anos definitivamente, com finalidade de proteção do meio ambiente e atuação na área de recursos 

hídricos), pessoas jurídicas de direito privado usuárias de recursos hídricos, agências de Bacias 

Hidrográficas ou outros órgãos ou entidades partes do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SIGRH), mediante indicação ao FEHIDRO. 

Através do Decreto nº 50.667/06, os recursos financeiros captados devem ser utilizados na 

própria bacia em que foram arrecadados, aplicados em projetos ou planos que objetivam-se em 

fiscalizar, controlar e recuperar os recursos hídricos, esses planos ou metas são definidos pelo CBH, 

sendo que até 10% poderá ser utilizado nas despesas de custeio e pessoal. 

A deliberação 149/2012 do dia 13 de Dezembro de 2012 aprova a cobrança no âmbito no 

Comitê, sendo a próxima etapa, a apresentação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e 

aprovação do Governador. A proposta prevê o início da cobrança para o dia 1 de Janeiro de 2015.  

O mesmo documento estabelece que o PUB será de R$ 0,009 por m³ para a captação, extração 

e derivação, o valor do PUB para o consumo será de R$ 0,02 por m³, e para lançamento de carga de 

DBO, o PUB estabelecido será de R$ 0,09 por kg de carga de Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(de 5 dias a 20° C). A progressividade de implantação de tais PUBs será a seguinte: nos primeiros 

12 meses de implantação da cobrança será cobrado 50% do valor estabelecido, nos 12 meses 

seguintes, será cobrado 75% do valor estabelecido, e só após o 25° mês de cobrança, será cobrado o 

valor total. Destacando-se que extrações de agua subterrânea, derivações de agua superficial, ou 

lançamentos de efluentes em corpos d’agua abaixo de 5 m³ serão considerados insignificantes. 

O valor total da cobrança no Médio Paranapanema será calculado com base nos usos do 

referido ano, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, que for aplicada a cobrança, sem retroatividade. O 

pagamento poderá ser feito de uma única vez ou em até 12 parcelas mensais. O valor mínimo 

estabelecido é de R$ 50,00, visto que quando o valor cobrado for menor que o valor mínimo, o 

mesmo será cobrado no ano que usuário cumulativamente atingir o valor mínimo, se o valor é maior 

que o mínimo e ainda sim, menor que duas vezes o valor mínimo, a cobrança será efetuada de uma 

única vez. O valor de cada parcela deverá ser maior que o mínimo estabelecido. 
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O valor da cobrança para o Médio Paranapanema é dado pela formula: 

 

                                                                          (2) 

 

onde: PUF é o Preço Unitário Final, V é o volume, Cap = captado, Cons = consumido, e CL = 

Carga Lançada. 

 

OS PUFs são calculados, através dos PUBs, já mencionados anteriormente no texto, 

multiplicados pelos volumes respectivos de captação, consumo e lançamento, e novamente, por 

coeficientes ponderadores. 

Os recursos arrecadados pela cobrança serão utilizados nos Planos de Duração Continuadas – 

PDC’s, coerentes com o Plano de Bacia Hidrográfica do CBH-MP, aprovado pela deliberação 

115/2009, de 23 de Dezembro de 2009, com validade prorrogada até 31 de Dezembro de 2014. 

Desse montante, fica estabelecido que até 20% poderá ser utilizados para os PDC’s 1 e 4, sendo 1: 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos e 4: Desenvolvimento e Proteção das Aguas 

subterrâneas. Para o PDC 3: Serviços e Obras de conservação, proteção e recuperação da qualidade 

dos Recursos Hídricos e para o PDC 5: Conservação e Proteção dos mananciais superficiais de 

abastecimento urbano, caberá até 30% do montante arrecadado. Já poderá ser destinado até 50% 

para o PDC 9: Prevenção e Defesa contra erosão do solo e o assoreamento dos corpos e d’agua e 

5% para o PDC 11: Articulação interestadual e com a união.  

Comparado com as outras UGRHI’s do Estado de São Paulo, a UGRHI-17 foi a última a 

implantar a cobrança. Isso se deve a toda uma situação especifica da Bacia do Médio 

Paranapanema. O perfil predominante na bacia é de pequenos municípios, aqueles com menos de 

5.000 habitantes. Os maiores municípios que se destacam na região são: Assis, Avaré e Ourinhos, e 

por sua vez, nota-se que eles já enfrentam os problemas das cidades médias brasileiras, como 

disposição inadequada de resíduos sólidos, esgotos industriais, domésticos, entre outros. Outra 

característica marcante com relação ao uso e ocupação do solo, é que a cultura predominante é a 

pecuária, seguida pela sucro-alcooleira. Em relação à disponibilidade hídrica da bacia, o valor 

obtido para vazão Q7,10 foi de 79,54m³/s e Qmédia para UGRHI-17 foi de 193,87m³/s (CBH-MP, 

2007). Já a disponibilidade de água subterrânea potencial, ou as reservas explotáveis está na ordem 

de 20,7m³/s (CBH-MP, 2007). Podemos destacar que os principais problemas enfrentados pela 
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UGRHI-17, segundo o Plano de Bacia desta região, são: resíduos sólidos, assoreamento e erosão 

(CBH-MP, 2007). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Durante todo esse processo verificou-se que a implantação da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na região do Médio Paranapanema foi realizada de forma lenta, procurando discutir, 

esclarecer, e divulgar todos os aspectos a serem estabelecidos na cobrança. Desde o início da 

discussão da cobrança também ocorreram trocas dos membros do comitê, finais de mandatos alguns 

com trocas de prefeitos, secretários, mudando a configuração do comitê. Isso fez com que algumas 

discussões tivessem que ser repetidas, reestruturadas, e ampliada com a visão de novos membros. 

Uma diferença notável em relação às primeiras bacias a implantar a cobrança, como PCJ, 

Paraíba de Sul e Sorocaba/Médio Tietê, é a taxa de urbanização, e como consequência, a demanda 

por recursos hídricos. Regiões com maior densidade demográfica, populacional, como é o caso da 

capital paulista, e outras cidades, como Piracicaba, Campinas, Sorocaba, utilizam maior quantidade 

do recurso, fazendo com que aconteça uma escassez maior, clamando por medidas para combater o 

uso excessivo e o desperdício. Em alguns casos, há necessidade de transpor águas de outras bacias 

para suprir a demanda. Outra característica dessas regiões é maior poluição, que necessita ser 

combatida de alguma forma, e a cobrança como instrumento fornecedor de recursos financeiros 

para tal situação. No caso do Médio-Paranapanema, pela população ser menor e a poluição ser 

proveniente em maior parte pela agricultura, é que se permitiu maior tempo de discussão e ajustes a 

realidade local. 

 

 

5. REFERÊNCIAS   

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 1º 

reunião extraordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2006. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 19 de Janeiro de 2013. 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Políticas Públicas e Comitês de Bacias Hidrográficas                                                                P á g i n a  | 533 

CBH-MP (Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema). Plano de bacia da unidade de 

gerenciamento de recursos hídricos do Médio Paranapanema (UGRHI-17) – Caderno Síntese. 

Marília: Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, 2007. 44p. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 1º 

reunião ordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2007a. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 19 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 4° 

reunião extraordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2007b. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 19 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 2º 

reunião ordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2008. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 19 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 1º 

reunião ordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2009a. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 19 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 2º 

reunião ordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2009b. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 20 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 2º 

reunião extraordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2009c. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 20 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 

31º reunião extraordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2010. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 20 de Janeiro de 2013. 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Políticas Públicas e Comitês de Bacias Hidrográficas                                                                P á g i n a  | 534 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 

21º reunião ordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2011a. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 20 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 

22º reunião extraordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2011b. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 20 de Janeiro de 2013. 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA (CBH-MP). Ata da 

25º reunião ordinária do comitê de Bacia Hidrográfica. 2012. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?TEMA=ATA&COLEGIADO=CRH 

/CBH-MP. Acessado em: 20 de Janeiro de 2013. 

 

HARTMANN, P. A cobrança pelo uso da água como instrumento econômico na política 

ambiental: estudo comparativo e avaliação econômica dos modelos de cobrança pelo uso da água 

bruta propostos e implementados no Brasil. Porto Alegre: AEBA, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Políticas Públicas e Comitês de Bacias Hidrográficas                                                                P á g i n a  | 535 

O PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO APODI/MOSSORÓ (RN): RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Suzaneide Ferreira da Sila MENEZES 

Profª. Drª., Faculdade de Serviço Social/PROEX/UERN, 

e-mail: suzaneidemenezes@gmail.com 

Ramiro Gustavo Valera CAMACHO 

Professo Doutor do Departamento de Ciências Biologicas/FANAT/UERN e Diretor do CEMAD 

e-mail:  ramirogustavo@uern.br 

Alyana Karla do Nascimento DUARTE 

e-mail: ali.duarte@yahoo.com.br 

e equipe 

 

RESUMO 

O processo de mobilização afere movimento, envolvimento, atitude já que todos sabem o porquê 

estão fazendo parte do processo de mudança ou de reivindicação, visto que pode ser desencadeada a 

partir de uma indignação, em fim a mobilização reforça a cultura da adesão e da participação. No 

caso do processo de mobilização para a instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi/Mossoró (RN): relato de experiência faz-se necessário descrever as ações realizadas para a 

concretização dos objetivos propostos. O desenvolvimento das atividades de mobilização social 

teve início com visitas aos 52 municípios, num processo de identificação dos Usuários de Águas, 

Sociedade Civil e Poderes Públicos. As ações realizadas se constituiram de encontros regionais para 

início da inscrição e habilitação dos interessados em participar do processo eleitoral de escolha dos 

membros do CBH Apodi-Mossoró; reuniões Plenárias Setoriais; realização de Assembleia Geral de 

instalação e posse dos membros e eleição da Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi-Mossoró, e por fim, a   realização de uma Oficina de Planejamento das Atividades do Comitê 

e a realização da Assembleia Geral de instalação e posse. Por fim, compreendemos que esse projeto 

possibilitou a inserção da UERN no seu raio de abrangência, fortaleceu o seu potencial de 

intervenção e aumentou a sua capilaridade nos territórios Alto Oeste, Sertão do Apodi e 

Açu/Mossoró. 

 

Palavras-chave: Comitê de Bacia. Mobilização social. 

 

ABSTRACT 

The mobilization process means movement, involvement, attitude because everyone knows why 

they are part of the process of change or claim, as it can be roused from an indignation seeing that a 

mobilization reinforces the culture of membership and participation. In the case of the mobilization 

process for installing the Committee River Basin Apodi/Mossoró (RN): report of an experience, it is 

necessary to describe the actions taken to achieve the objectives. The development of social 

mobilization activities began when the involved group in this project visited the 52 counties that 

compose that basin, to identify the users of water, member of civil society and public authorities. 

The actions realized were regional meetings for early registration and eligibility of interested parties 

to participate in the electoral process of choosing the members of CBH-Apodi Mossoró; Sector 

plenary meetings, general meetings installation and the investiture of members, the election of the 
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directors and finally, the realization of the planning workshop for the activities committee and the 

general meeting of installation and ownership. Finally, we understand that this project allowed the 

insertion of UERN in its radius of coverage, strengthened their ability to respond and increased its 

penetration into the High West, Apodi and Açu/Mossoró territories. 

 

Keywords: Basin Committee. Social mobilization 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Analisar o processo de mobilização desenvolvido em função da instalação do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró do Estado do Rio Grande do Norte (RN) requer o 

resgate de alguns acontecimentos que viabilizaram a inserção da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte no processo seletivo promovido pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos 

(SEMARH), através do Termo de Referência (TRD) que consolida o pacto entre a (SEMARH) e a 

UERN através do Centro de Estudos e Pesquisa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional do 

Semiárido (CEMAD) e Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). A proposta titulada Serviços de 

mobilização social com vistas à implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró (CBH), Estado do Rio Grande do Norte, concorreu a Modalidade Shopping Nacional, 

Acordo de Empréstimo nº. 7.488 – BR (Banco Mundial), edital nº. 001/2012/SEMARH (Secretaria 

de Estado do Meio ambiente e dos Recursos Hídricos do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte)/PSP (Programa de Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o Semiárido Potiguar). 

Após a fase seletiva passamos a efetivar algumas estratégias metodológicas em que o 

planejamento participativo se constituiu uma função político administrativa de gestão do projeto, a 

qual foi estruturada a partir de algumas medidas socializadora de conhecimentos e práticas, 

buscando o diálogo entre saberes a partir da perspectiva interdisciplinar, cujo contexto gerou o 

sentimento de pertencimento, compromisso e responsabilidade para com a efetividade do projeto. 

Todavia está não se limitou apenas ao cumprimento de metas, mas compreensão de que além dos 

objetivos do projeto estávamos atuando com pessoas, e como tal, são imprescindíveis para a 

concretização do qual nos propomos que é a instalação do CBH do Rio Apodi/Mossoró, cujo 

percurso compreende 52 municípios, situados entre a nascente, meio curso e voz do rio. 

Metodologicamente o processo de mobilização contou com visitas in loco a 52 municípios 

fazendo busca ativa a usuários de água, identificando lideranças nos municípios, sejam estes ligados 

ao poder público ou não, ou representante da sociedade civil. Socializamos informações quanto ao 
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papel de um CBH, bem como o diagnóstico atual do percurso do rio, haja vista em sua maioria 

encontrar-se assoreado, contaminado por resíduos poluentes, esgotos, desmatamento da mata ciliar, 

entre outros fatores. 

Frente ao exposto, compreendemos que este artigo compreende um momento ímpar para  

entender que a mobilização é sem dúvida essencial para a implantação e manutenção do fórum de 

discussão da política de gestão de recursos hídricos, assim como o seu monitoramento e uso 

responsável. 

 

2.  POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO RN: princípios e diretrizes 

norteadoras 

  

 O Estado do Rio Grande do Norte no processo de gestão dos recursos hídricos tem se 

destacado, haja vista ter legislado sobre seus corpos d'água antes da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, através da Lei nº. 6.908, de 01 de julho de 1996, 

que regulamentava e gerenciava os recursos hídrico através da Política Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH). 

Evidencia-se nas últimas décadas a ampliação de estudos e pesquisas acerca das condições 

e disponibilidade dos recursos hídricos no Estado, no caso na Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi/Mossoró, tendo como princípio a proteção e conservação deste recurso. Atualmente esta 

bacia hidrográfica tem enfrentado muitos problemas com assoreamento, desmatamento de sua mata 

ciliar, além da identificação de esgotos residenciais e industriais, muito lixo residencial, entre outros 

como entulhos e outros materiais que poderiam fazer parte da coleta seletiva para a reciclagem ou 

reutilização. A poluição do rio Apodi/Mossoró é um fato e vem se agravando nos municípios de 

maior concentração populacional, como é o caso de Pau dos Ferros, Apodi, Mossoró e Areia 

Branca. As causas nem sempre estão atreladas a concentração populacional, um exemplo desta é o 

Município de Luís Gomes, onde se localiza a nascente do rio, que apesar de não ter uma população 

muito numerosa, visto que é um município de pequeno porte, a ação do homem tem provocado 

danos a natureza, em nome de um possível desenvolvimento econômico a partir do turismo. Em 

nome desse desmatou-se a nascente do rio, uma ação comandada pelo poder público. Este é 

exemplo de algumas problemáticas a ser enfrentadas pelo comitê, além de outras referentes a 
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apropriação indevida dos recursos hídricos, onde a cerca pode ser um problema par a sede e não há 

ausência de água. 

A diversidade de problemáticas e de interesses diferentes, pontuados por um processo 

aglutinador de 52 realidades diferentes não tornará fácil toda e qualquer tentativa de gestão dos 

recursos hídricos. A ausência de diálogo entre os municípios fortalece a necessidade da existência 

do CHB, contudo, a criação desta se tornou imprescindível, até porque a sua criação já era um fato, 

menos a sua implementação, por isso ficou em caráter de urgência a sua efetivação e eleição de seus 

membros e logo a seguir a sua diretoria. 

Para tal, foi divulgado o Termo de Referência para a Elaboração do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró, de março de 2012, a Secretaria do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) através do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável e Convivência com o Semiárido Potiguar (SSP) tem a incumbência de pleitear a 

efetivação deste processo, tendo como parâmetro alguns outros documentos básicos, dos quais 

destacamos: 

• As diretrizes complementares contidas na Resolução nº. 17, de 29 de maio de 2001, que 

estabelece o PDRH deverão apresentar um conteúdo mínimo que fundamente e oriente a 

implementação da Política de Recursos Hídricos, tomando por unidade de estudo e planejamento a 

bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias hidrográficas; 

• Resolução nº 5, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que estabelece os princípios 

para a escolha  dos representantes  em processo eleitoras para os CBH; 

• Decreto Estadual nº. 22.327, de 11 de agosto de 2011 que alterou o decreto de lei nº. 21.881, 

que criou o CBH do rio Apodi/Mossoró, ainda em processo de implementação. 

• Lei Estadual nº. 6.908, de 01 de julho de 1996, do estado do Rio Grande do Norte dispõe 

sobre a política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e institui o Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – SINGREH. O sistema de gestão compreende: o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CONERH; a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

– SEMARH, o Instituto de Gestão das Águas do RN – IGARN e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

• De acordo com a Resolução nº 02, de 15 de dezembro de 2003, que regulamenta a instalação 

de Comitês de Bacias no Estado do Rio Grande do Norte, como forme de estabelecer diretrizes para 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Políticas Públicas e Comitês de Bacias Hidrográficas                                                                P á g i n a  | 539 

a formação, instalação e funcionamento dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

O RN possui 14 bacias hidrográficas e duas faixas de escoamento difuso, sendo que 

atualmente apenas três bacias estão com seus CBH em funcionamento, que são: bacia hidrográfica 

do rio Piranhas/Açu;  bacia hidrográfica do rio Pintibu e bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró. 

De acordo com a Resolução nº. 02/2003, os comitês são fóruns de debate, de caráter deliberativo, 

que tem como centralidade debater as questões relacionadas aos recursos hídricos, de todos os 

municípios que a compõe. Nesse cenário consultivo e deliberativo seus membros terão o papel de 

identificar os conflitos relacionados aos recursos hídricos, analisar as propostas de enquadramento 

dos corpos hídricos e encaminhar para análise e decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CONERH); propor ao CONERH, as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga; estabelecer os mecanismos de 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos da Bacia e sugerir os valores a serem cobrados; e definição 

de projetos a serem executados com os recursos da cobrança pelo uso da água. 

Apesar de definido o papel dos comitês é notório que muitas dificuldades operacionais que 

extrapolam limites de ordem espacial. A bacia do rio Apodi/Mossoró
27

 é a segunda maior do estado, 

com uma área de 14.276 Km², correspondendo a 26,8% da área territorial do estado (Figura 01), 

portanto corresponde ao maior rio totalmente inserido no estado. Como citado anteriormente o rio 

nasce no município de Luís Gomes, na Serra de Luís Gomes, passa pela Chapada do Apodi, passa 

por Mossoró, o segundo maior município do estado e deságua entre os municípios de Grossos e 

Areia Branca. 

                                                           
27

 Assú, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Apodi, Areia Branca, Baraúna, Campo 

Grande, Caraúbas, Cel. João Pessoa, Dr. Severiano, Encanto, Felipe Guerra, Francisco Dantas, Frutuoso 

Gomes, Gov. Dix-Sept Rosado, Grossos, Itaú, Janduís, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luiz Gomes, Major 

Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Mossoró, Olho D´água dos Borges, Paraná, Paraú, Pau dos 

Ferros, Patu, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo 

Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serra do Mel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro 

Grande, Tenente Ananias, Tibau, Umarizal, Upanema, Venha ver, Viçosa. 
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FIGURA 01 – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI/MOSSORÓ. 

 

A composição do Comitê de Bacias do Rio Apodi/Mossoró será de 40% de usuários (12), 

30% de representante do poder público (09) e 30% de representantes da sociedade civil (09). Os 

representantes governamentais municipais serão prefeitos, representantes legais do poder executivo 

e com poder de decisão, sendo o titular de um município e o suplente de outro, estadual e federal 

(Ministérios, Secretarias, Instituições Federais e Estaduais); Usuários de águas dos setores de 

irrigação, piscicultura, indústria, mineração, abastecimento público, turismo e lazer que captem 

água em açudes, rios ou poços (empresa de abastecimento, indústria e mineração, hidrelétrica, 

irrigação e uso agropecuário, hidroviário, pesca, lazer e outros usos não consultivos). Há uso 

consultivo (que retiram á água) e usos não consultivos (não retiram a água). Entre a sociedade civil 

prioriza-se a com atuação na bacia, organizações técnicas de ensino e pesquisas com interesse na 

área de recursos hídricos.  

Quanto à instalação do comitê o processo requeria: 

 

I. O credenciamento dos representantes de usuários de recursos hídricos; 
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II. A escolha, por seus pares, dos representantes dos Municípios; 

III. A articulação com os Poderes Públicos: Federal e Estadual, para indicação de seus 

respectivos representantes; 

IV. A escolha, por seus pares, dos representantes das entidades representativas da 

sociedade civil com atuação comprovada na bacia. 

 

Diante do exposto passamos a estruturar as estratégias de mobilização social a ser 

desenvolvidas por uma equipe de seis profissionais graduados em gestão ambiental, dois 

professores um biólogo/agrônomo e uma assistente social. A equipe em sua maioria composta de 

doutores e mestres que tem, amplo conhecimento da região, haja vista ter participado de um outro 

projeto em que foi elaborado o diagnóstico socioambiental do rio Apodi/Mossoró, muito embora 

este último tenha envolvido outros professores da UERN, que não participaram desta proposta de 

mobilização. Sendo assim, faz-se necessário um maior detalhamento de como esta ação se efetivou. 

 

2.1 Processo de mobilização para a instalação do CBH 

 

O processo teve início com a seleção da equipe de mobilizadores um coordenador e seis 

mobilizadores. A seleção dos candidatos aconteceu mediante a análise de currículo entre os 

profissionais da área de gestão ambiental ou de áreas afins que se encontram vinculados a práticas 

de pesquisa e extensão em comunidades ou em temáticas relacionadas a meio ambiente e recursos 

hídricos. Os critérios de seleção foram: experiência na área; ser extensionista ou pesquisador; se 

identificar com a temática e o trabalho de mobilização social; participar da capacitação para 

mobilizadores sociais e disponibilidade para viagens. Na capacitação desta equipe a equipe de 

técnicos da SMARH e da Agência Nacional de Águas (ANA) apresentaram as competências de 

cada instituição, as legislações que regulamentam os recursos hídricos em nível nacional e estadual; 

as ações e procedimentos a serem desenvolvidos pela equipe de mobilizadores, prazos e produtos a 

serem elaborados a partir de cada etapa. Entre essas etapas destacamos:   

• Mobilização Social para Constituição do CBH e preparação de relatórios de 

atividades de mobilização; 

• Realizações de Encontros Regionais de Mobilização; 

• Mobilização Social para inscrição ao processo eleitora do CBH Apodi-

Mossoró; 

• Realizações de Reuniões Plenárias; 
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• Realização de 01 (uma) Assembleia Geral de instalação e posse dos membros 

e eleição da Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. 

• Realização de Oficina de Planejamento das Atividades do Comitê 

Inicialmente a equipe de mobilizadores sociais teve como incumbência fazer busca ativa de 

usuários de recursos hídricos, sociedade civil e instituições do poder público. A busca por esses 

sujeitos não foi algo fácil, porém tínhamos muitos desafios, dentre estes de cunho operacional, 

como transporte, disponibilidade da equipe par fazer as viagens, disponibilidade dos sujeitos em 

receber a equipe e se dispor a participar do processo. Notoriamente, sabe-se que a descrença nas 

ações do poder público é um fato, o momento de realização deste projeto não foi dos melhores pois 

foi concomitante ao período eleitoral para prefeitos e vereadores, que em sua maioria estavam em 

pleno processo de campanha, além do fato de que por motivo deste tinha-se a dúvida seria 

interessante para a instalação do comitê eleger candidatos que poderiam ter perdido a eleição ou 

candidatos eleitos adversários que não teriam condições de estarem habilitados. Na dúvida, 

decidimos adiar a última etapa do processo a fim de garantir o direito de termos representantes que 

estariam comprometidos com a gestão desses recursos e, consequentemente com a continuidade das 

ações a serem implementadas. 

A mobilização Social para Constituição do CBH e preparação de relatórios de atividades 

de mobilização gerou uma série de medidas, como organizar rota de visitas por município e 

identificação dos representantes do poder público, sociedade civil e usuários nos 53 municípios que 

compõe a BH Apodi-Mossoró; entrar em contato com o grupo de apoio formado pela Gerência 

Executiva de Meio Ambiente; SEMARH e outras instituições da sociedade civil e representantes de 

governamentais
28

. 

Nessas visitas, caberia ao mobilizador informar aos sujeitos acerca do processo de 

instalação do CBH, da importância do Comitê para a gestão de recursos hídricos na Bacia e da 

importância da participação nos eventos previstos.  Concomitantemente, fizemos a busca ativa 

cadastrando-os através de formulário contendo informações pessoais e tipo de uso dos recursos 

hídricos. Essas informações se constituem insumo para atuação dos mobilizadores e para a 

                                                           
28

 O grupo de apoio é composto das seguintes instituições/entidades: órgãos do Estado – SEMARH , IGARN, Policia 

Ambiental; órgãos Federais – DNOCS, IBAMA;  prefeituras – Mossoró, Pau dos Ferros, Apodi; usuários -  CAERN, 

SIESAL, COEX, PETROBRAS ; Universidades -  UERN, UFERSA, UFRN, IFRN, UNP e Sociedade Civil – ASA, 

DIACONIA. 
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preparação do relatório de atividade de mobilização. 

O diferencial dessa proposta compreende a metodologia participativa no planejamento e 

execução das ações, visto que as ações com os sujeitos era muito mais de acessibilidade a 

informação do que um trabalho interventivo, por isso ficou voltado ao alerta acerca da necessidade 

de participar do pleito, as responsabilidades para com a gestão dos recursos hídricos. Mesmo assim, 

a mobilização social se constitui numa ação eventual e um processo de construção da cidadania e da 

democracia, em que as pessoas tenham a sua participação e envolvimento garantido e assegurado.   

Os objetivos que impulsionam a mobilização tinham um curto prazo porém a sua 

abrangência era de médio e longo prazo levitando assim a desmobilização pós processo de 

instalação do comitê.  Sendo assim, entendemos que a mobilização afere movimento, envolvimento, 

atitude já que todos sabem o porquê estão fazendo parte do processo de mudança ou de 

reivindicação, visto que pode ser desencadeada a partir de uma indignação, em fim a mobilização 

reforça a cultura da adesão e da participação. 

Além desse processo realizamos 03 (três) Encontros Regionais. Esses Encontros Regionais 

de Mobilização, ocorreu um para cada uma das cidades estabelecidas como sedes regionais: 

Mossoró, Apodi e Pau dos Ferros. Esses encontros deverão ser realizados, aproximadamente, 01 

(um) mês após o início das atividades de mobilização. São encontros onde o público é informado 

sobre aspectos da legislação de recursos hídricos e do processo de instalação do Comitê e das 

possibilidades abertas pelo Comitê no que se refere à Gestão Participativa de Recursos Hídricos na 

bacia. Mobilização Social para inscrição ao processo eleitora do CBH Apodi-Mossoró. 

Com base nos dados colhidos pela equipe de mobilização através de preenchimento de 

formulário, bem como do levantamento do público participante dos Encontros Regionais, que tinha 

como objetivo coletar a documentação necessária à habilitação destes interessados. Essa 

documentação deverá ser entregue a comissão eleitoral para posterior a validação. Para tal foram 

realizados alguns encaminhamentos: como definição de datas, estratégias, documentos, ver pessoas 

estratégicas nas comunidades, sindicatos, prefeitos/secretários, entre outras, funcionamento das 

urnas concomitante (3 dias), para garantir a simultaneidade do processo eleitoral, um dia para 

sociedade civil, um dia para governo municipal e um dia para usuário. 

Organizamos também a realização de 03 (três) Reuniões Plenárias Setoriais, com 01 (uma) 

dia de duração cada, sendo 01 (uma) na cidade de Pau dos Ferros, 01 (uma) na cidade de Apodi e 01 
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(uma) na cidade de Mossoró com o objetivo da realização desses encontros é a eleição de 

representantes dos diversos setores que participarão do CBH pelos seus pares. As plenárias setoriais 

ocorreram após o período de inscrições e habilitação. Para participação na plenária é necessário que 

o interessado esteja devidamente inscrito e habilitado para o processo eleitoral. 

Em seguida iniciamos a última etapa foi constituída da Assembleia Geral de instalação e 

posse dos membros. Após a cerimônia de posse, os membros eleitos, titulares e suplentes, 

participaram da Oficina de Planejamento com o objetivo de estabelecer metas de atuação do CBH.  

A representatividade dos municípios foi a mais expressiva possível. A sua composição 

ocorreu com a preocupação em garantir a participação de todos, é tanto que entre suplentes e 

titulares representantes do setor público, não houve sobreposição de municípios, ampliando a 

representatividade para a nascente, meio curso e foz. Logo em seguida houve a primeira Assembleia 

desse comitê na qual os membros elegeram sua primeira diretoria eleita, consolidando assim as 

ações que deram origem ao processo de mobilização aqui abordado. 

 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do processo de formação, treinamento e seleção da equipe de mobilizadores 

sociais tornou-se o diferencial dessa proposta, haja vista a mesma compreender uma metodologia 

participativa no processo de planejamento das ações, ao mesmo tempo em que tem por base o 

compromisso social da Universidade mediante a valorização dos princípios de dialogicidade e 

contextualização ao semiárido. A mobilização social se constituiu numa ação eventual e um 

processo de construção da cidadania e da democracia, em que as pessoas tenham a sua participação 

e envolvimento garantido e assegurado.    

Sendo assim, reforçamos o entendimento de que a mobilização afere movimento, 

envolvimento, atitude já que todos sabiam o porquê estão fazendo parte do processo de mudança, 

reforçando a cultura da adesão e da participação. Portanto, conclui-se que: neste processo de 

mobilização foi necessário pessoas comunicativas, que falem bem e que tenham capacidade de 

mobilizador;  o segredo no processo de mobilização estava na estratégia de como serão realizadas 

as visitas, no tempo, no tipo de conversa e na abordagem que utilizamos em cada município; 

tivemos apoio da Diretoria Provisória do Comitê, bem como dos grupos de apoio ao longo da bacia; 

identificamos as possíveis instituições e usuários que podem se inscrever e ser habilitado; 
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convidamos e visitamos todos os candidatos à prefeitura a fim de convidá-los as assembleias; 

reservamos locais para os encontros regionais, plenárias e posse; todos os municípios tem fórum de 

políticas públicas, podemos também procurar os sindicatos, procurar as rádios e jornais; definição 

do local de funcionamento, logística, divulgação, alimentação, deslocamento da equipe e 

participantes da sociedade civil – como fazer esse repasse e prestação de contas; hospedagem além 

de outras ações. 

Sem dúvida a estratégia de escolher polos para a realização das ações facilitou o processo 

visto que nessas localidades a UERN tem a preocupação com ações de cunho extensionista de 

qualidade, visto que é necessário efetivar o compromisso social da UERN, bem como a difusão dos  

instrumentos de gestão que compreende o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró,  um importante instrumento de política de recursos hídricos na 

esfera federal e estadual quanto à gestão, uso, conservação e proteção dos recursos hídricos e que 

tem como desafio a busca de objetivos de qualidade e quantidade de água na Bacia Hidrográfica 

para propor ações escalonadas em modelo de gerenciamento integrado de recursos hídricos de 

bacia, sob a ótica de desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal discutir duas políticas públicas que apresentam como 

recorte de atuação as microbacias hidrográficas e as organizações de produtores rurais (associações 

e cooperativas), respectivamente. O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas foi 

implantado entre os anos de 2000 e 2008 por intermédio de financiamento parcial concedido pelo 

Banco Mundial ao governo do Estado de São Paulo. Essa política buscou fomentar o manejo 

adequado dos recursos naturais e o fortalecimento das associações de produtores rurais.Com o 

término do programa em 2008, foi efetivado em 2010 o Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável Microbacias II - Acesso ao Mercado, que tem como objetivo principal ampliar a 

competividade da agricultura familiar frente ao mercado e, consequentemente, a geração de renda. 

É salutar que o programa estende suas ações para além da microbacia, bastando que os produtores 

rurais estejam formalmente organizados em associações e/ou cooperativas. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas; microbacia hidrográfica 

 

ABSTRACT 

This work aims to discuss two main public policies that present as acting respectively clipping 

hydrographic watershed and rural producer associations. The State program of micro watersheds 

was deployed between the years 2000 and 2008 through a partnership between the World Bank and 

the Government of the State of São Paulo in Brazil. This policy sought to promote the proper 

management of natural resources and the strengthening of rural producer associations. With the end 

of the program in 2008, was accomplished in 2010 the Sustainable Rural development project 

Microbasins II-access to the market, which has as main objective to extend the competitiveness of 

family agriculture front of the market and consequently income generation. It is salutary that the 

program extends its activities beyond the watershed, that rural farmers are formally organized in 

associations or cooperatives. 

 

Keywords: public politics; Hydrographic watershed 

 

1 . O MICROBACIAS I 
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O processo de modernização da agricultura apresentou grande impulso no Brasil a partir da 

década de 1960, havendo a ampliação na produção e nos índices de produtividade, com objetivo de 

atender as demandas dos mercados nacional e internacional. 

Em decorrência dessas mudanças, a agricultura no Estado de São Paulo passou por intenso 

processo de modernização (CATI, 2001). 

A modernização da agricultura se caracterizou pela mecanização e intenso uso de insumos 

químicos e defensivos agrícolas, causando erosão e contaminação do solo, diminuindo assim a 

cobertura vegetal e degradando os recursos hídricos (CATI, 2001). 

Outra consequência causada pela modernização foi o êxodo rural e a concentração da 

propriedade da terra, na medida em que não atingiu todos os produtores rurais. Dessa forma, a 

busca por novos padrões de desenvolvimento se tornou uma constante. O marco desse processo foi 

o estudo feito pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominado 

Relatório Brundtland, por meio do qual foi estabelecido que o desenvolvimento sustentável é uma 

meta a ser alcançada (CATI, 2001). 

Nesse sentido, a agricultura sustentável é vista como: 

                                          [...] um modelo de produção agrícola que apresente produtividades 

compatíveis com a segurança alimentar, que seja economicamente viável, 

que não agrida o meio ambiente e que aperfeiçoe as formas de organização 

social no campo para que os agricultores participem ativamente da vida 

social e política das comunidades (CATI, 2001, p. 2) 

 

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas é considerado um marco em prol do 

desenvolvimento do pequeno produtor rural, pois suas diretrizes e ações estão direcionadas para o 

desenvolvimento destes novos agentes sociais, que durante décadas foram excluídos pelas políticas 

públicas. 

A primeira etapa do Programa de Microbacias Hidrográficas, instituído no final dos anos 

1980, foi custeada com recursos do próprio governo do Estado de São Paulo, que atuou na 

conservação dos solos degradados, utilizando técnicas de terraceamento, e na adequação das 

estradas rurais, conforme afirma Hespanhol (2009). 

 Sendo assim, Zoccal (2007) ressalta que a implantação das estradas rurais paulistas 

foi feita 
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sem levar em consideração o relevo e principalmente sem as preocupações 

conservacionistas por parte dos municípios em realizar as manutenções, em 

razão de em geral não disporem dos equipamentos mais indicados e 

adequados aos serviços necessários à sua conservação (ZOCCAL, 2007, p. 

12). 

 

Entre os anos de 1987 a 1999, ocorreram ações pontuais do PEMH. No ano de 1994, a 

CATI, almejando ampliar as ações do programa, solicitou recursos ao Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), haja vista que os resultados positivos obtidos pelo 

Programa Paraná Rural que contou com financiamento do Banco Mundial. Após várias 

reformulações, o projeto foi aprovado em 1999 para ser implementado no período que se estendeu 

do ano de 2000 até o ano de 2006. No entanto, houve atraso na implementação das ações do 

Programa de Microbacias Hidrográficas paulista, sendo concluído somente no ano de 2008. 

Segundo Hespanhol (2008): 

O processo de solicitação de recursos ao BIRD para o financiamento do 

Programa de Microbacias Hidrográficas paulista tramitou durante cinco 

anos e, após reformulações, a liberação dos recursos foi aprovada no final 

do ano de 1999, para a sua aplicação no período compreendido entre os anos 

de 2000 e 2006 (HESPANHOL, 2008, p. 8). 

 

A CATI foi o órgão encarregado de gerenciar o programa no Estado de São Paulo, e 

trabalhou em parceria com os municípios, almejando maior eficácia do programa, e também melhor 

atender os produtores rurais paulistas, conforme afirma Neves Neto (2009). 

Em todo o Estado de São Paulo a CATI estabeleceu metas a serem atingidas. O objetivo 

era atender 90 mil produtores rurais, atendendo mais de 1500 projetos, numa área de abrangência de 

mais de 4,6 milhões de hectares (CATI, 2001). 

Os investimentos do programa foram da ordem de 124 milhões de dólares, sendo que 

destes, mais de 69 milhões foram financiados pelo governo do Estado de São Paulo. Em 

contrapartida, o BIRD financiou a parte restante, 55 milhões de dólares, totalizando 44,37% dos 

valores investidos, de acordo com Hespanhol (2009). 

O PEMH implementado no território paulista visou combater os problemas decorrentes do 

processo de modernização da agricultura. No entanto, as ações do referido programa se 

centralizaram no combate à erosão e aos ravinamentos, cercamento das áreas proteção permanentes 
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(APPs), reconstituição de matas ciliares, estímulo ao manejo adequado dos recursos naturais nas 

pequenas propriedades rurais e a organização dos agricultores em associações.  

A escolha das microbacias hidrográficas foi realizada com base em critérios técnicos e 

socioeconômicos. Para a escolha, levaram-se em consideração a susceptibilidade a erosão e os 

elevados índices de pobreza rural, conforme ressalta Hespanhol (2005). Após análise no território 

paulista foram estabelecidos os critérios de atuação do Programa de Microbacias Hidrográficas 

junto aos produtores rurais, visando um melhor atendimento e direcionamento na concessão dos 

benefícios do programa, para os agentes sociais nele inserido. 

Sendo assim, as premissas básicas do programa foram 

- a definição da microbacia hidrográfica como unidade física de intervenção     

e análise das ações de desenvolvimento rural, assegurando a eficácia do 

programa e reduzindo custos de implantação; 

- a busca da sustentabilidade socioeconômica e ambiental na microbacia; 

- a participação e o envolvimento da sociedade civil e poder público como 

continuidade das ações, após a implantação do programa; 

- a descentralização e a transparência nas ações governamentais, e 

- a busca de eficiência nas ações do Estado, o que requer esforços para 

integrar ações intra e interinstitucionais (CATI, 2001, p. 4). 

 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) juntamente com o Engenheiro 

Agrônomo da Casa da Agricultura foram os responsáveis pelo levantamento dos principais 

problemas das microbacias selecionadas. 

Os produtores rurais foram divididos em três grupos, visando melhorar o direcionamento e 

o atendimento das ações do programa, de acordo com Hespanhol (2008). Os produtores foram 

classificados em pequenos, médios e grandes, de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Pequeno (PP) – área total explorada até 50 ha. e 70 por cento ou mais da 

renda familiar proveniente da agropecuária e residir na propriedade ou no 

município onde está localizada a propriedade ou em município vizinho; 

b) Médio (MP) – área total explorada maior que 50 ha. até 200 ha. ou área 

total explorada menor ou igual a 50 ha. e que não atende aos critérios de 

fonte de renda e/ou local de residência, necessários para a classificação 

como pequeno produtor; 

c) Grande (GP) – área explorada maior que 200 ha. (SEAB – Resolução 

SAA nº 17 de 11 de julho de 2005, p. 3 apud HESPANHOL, 2008, p.8). 
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O referido programa teve como principais objetivos: o combate à erosão e aos 

ravinamentos; o estímulo ao manejo adequado dos recursos naturais nas pequenas propriedades 

rurais e a organização dos agricultores em associações, como salienta a CATI (2001). 

[...] amenizar e reverter o quadro de degradação do meio ambiente, 

promovendo técnicas preservacionistas e metodologias que produzam 

menor impacto sobre nossos recursos naturais. Ao mesmo tempo, o 

programa objetiva organizar as comunidades de pequenos produtores, 

desenvolvendo estratégias que provocam a melhoria do padrão de vida e 

amenizem o quadro de indigência e marginalização em que convivem 

atualmente (CATI, 2001, p. 1). 

 

Já para Fontes (2001), os objetivos específicos do programa paulista foram: 

[...] contribuir para a conscientização da comunidade sobre a necessidade de 

conservação dos recursos naturais; - eliminar os problemas causados pelas 

erosões; - viabilizar a recuperação de áreas degradadas; - reduzir o custo de 

manutenção das estradas rurais; - diminuir os riscos de poluição da água, 

contaminação de alimentos e intoxicação do homem pelo uso de 

agrotóxicos; - recompor e manter as matas ciliares; - proteger mananciais e 

nascentes; - fortalecer a organização dos produtores rurais; - capacitar os 

agricultores para o gerenciamento eficiente da unidade de produção de 

forma sustentável; - transformar os agricultores e suas famílias em agentes 

de desenvolvimento (FONTES et al., 2001, p. 4 ). 

 

Dentre as práticas individuais desenvolvidas pelo programa podemos citar a adubação 

verde, implantação de cercas de proteção de mananciais, controle de erosão, calcário, fossa séptica 

biogestora, entre outras. Com relação as práticas comunitárias, destacaram-se a implantação de 

abastecedouros, distribuidores de calcário, roçadeiras, semeadoras de plantio direto (tração animal) 

e roçadeira costal. Os equipamentos comunitários foram concedidos por intermédio da associação 

de produtores rurais. No entanto, era preciso que os produtores rurais formassem grupos de, no 

mínimo, cinco beneficiários, devidamente inseridos na microbacia, para terem acesso aos 

equipamentos e estarem vinculados a uma associação de produtores rurais dentro da microbacia.  

Para o recebimento dos benefícios, elaboraram-se os Projetos Individuais das Propriedades 

(PIP´s) nas microbacias, por meio dos quais foram diagnosticados os problemas de cada unidade 

produtiva e, para os projetos coletivos foi elaborado o Projeto de Empreendimento Comunitário 

(PEC). Os gastos para a aquisição dos kits de infraestruturas poderiam ter os custos subvencionados 

em até 90% pelo Estado/BIRD, conforme ressalta Neves Neto (2009). 
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As ações do PEMH não se restringiram somente aos pequenos produtores rurais, pois o 

programa procurou atender também os grandes e médios produtores rurais por meio da concessão 

de mudas de espécies florestais (sem custo para os produtores) para a reconstituição de matas 

ciliares, sendo que “O programa subsidiou a aquisição de mudas durante cinco anos com limite de 

2.600 mudas por beneficiário. O técnico executor ficou responsável pela fiscalização e manutenção 

das mudas plantadas” (NEVES NETO, 2009, p. 104) além de fornecer material para o cercamento 

das Áreas de Preservação Permanentes (APP´s) e fossas sépticas. 

No que diz respeito às estradas rurais em todo o Estado de São Paulo, “o PEMH, por meio 

desse componente, teve como meta recuperar 6.000 km da malha rodoviária rural nas 1500 

microbacias atendidas (NEVES NETO, 2009, p. 105)”, com a utilização de técnicas inovadoras 

como a terraplanagem e a drenagem com o intuito de reverter processos erosivos encontrados em 

boa parte da malha rodoviária rural paulista. 

 

2.  O MICROBACIAS II  

  

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (Microbacias II - Acesso ao Mercado) é 

um programa do governo paulista, com financiamento parcial do Banco Mundial, coordenado pela 

SAA
29

, por intermédio da CATI e da Secretaria de Meio Ambiente (CATI, 2011). O período de 

execução será de cinco anos (2011-2015). 

Segundo a CATI (2012, p. 9): 

A maior demanda estimada dos municípios para atuação e por investimentos 

pelo Projeto foi definida com base em critérios socioeconômicos e 

ambientais especificados: ocorrência da agricultura familiar nos municípios; 

participação do município na composição do PIB Estadual; geração de 

emprego e renda; desempenho no PEMH e organização rural e degradação 

erosiva dos solos. 

 

Com o reconhecimento de que a agricultura familiar apresenta extrema importância para o 

Estado no que se refere à geração de emprego e receitas, o governo paulista estabeleceu uma agenda 

política que objetiva incrementar a competitividade e o bem estar desses agricultores (CATI, 2012). 

Pretende incluir nesse grupo de agricultores familiares comunidades indígenas e quilombolas. 

                                                           
29

 Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
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Para atender os objetivos propostos, o governo paulista firmou Acordo de Empréstimo 

(7908-BR) com o Banco Mundial no valor de US$ 78,0 milhões a ser investido na implementação 

do Projeto de Microbacias II, no prazo de cinco anos (CATI, 2012). 

O custo total do programa é de US$ 130 milhões, com a contrapartida do Estado de São 

Paulo no valor de US$ 52,0 milhões. 

O Projeto foi instituído por meio do Decreto Estadual n° 56.449, de 29 de novembro de 

2010 e tem como objetivo ampliar a competitividade dos agricultores familiares paulistas de forma 

sustentável. Para alcançar este objetivo, o projeto visa segundo a CATI (2012, p. 1 - 2): 

● Incrementar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos através de novas 

técnicas de produção; 

● Proporcionar a agricultura familiar uma participação mais ativa nas cadeias produtivas, 

onde podem conseguir vantagem comparativa decorrente do fortalecimento das parcerias no 

processamento, comercialização e operações de mercado; 

● Fortalecer a capacidade de organização e gerência das associações e cooperativas de 

produtores rurais, como também incentivar a composição de novas formas de organização coletiva; 

e 

● Combinar melhores práticas de manejo do solo a da água com sistemas de produção 

mais competitivos e sustentáveis. 

Nesse sentido, as ações implementadas pelo projeto visa promover melhorias na 

infraestrutura física e nos órgãos públicos que prestam serviços aos agricultores familiares, 

investindo na "assistência técnica e extensão rural, acompanhamento econômico, gestão ambiental e 

manutenção de estradas rurais". 

Deste modo, o objetivo principal dessa política pública é tornar a categoria de agricultores 

familiares mais competitivos dentro das cadeias produtivas, além de incentivar sua capacidade de 

negociação frente aos agentes de mercado. No quadro 1 é possível  comparar o Programa de 

Microbacias, executado entre 2000 e 2008 e PDRS - Microbacias II que será executado entre os 

anos 2011 e 2015. 
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Quadro 2: Principais diferenças entre o PEMH e o PDRS - Microbacias II. 

 PEMH PDRS - Microbacias II 

FOCO 

Ambiental 

- Sistemas sustentáveis 

de manejo dos RNR 

Econômico 

- Aumento da 

competitividade e 

geração de emprego e 

renda 

UNIDADE DE 

TRABALHO 

- Microbacia 

Hidrográfica 

- Organização de 

produtores 

(Associação ou 

Cooperativa) 

BENEFICIÁRIOS 

- Produtores individuais 

ou grupos produtores 

- Ações de 

fortalecimento 

do associativismo 

-Associação ou 

Cooperativa 

- Grupos de agricultores 

familiares com uma 

cadeia produtiva comum 

- Comunidades 

indígenas e quilombola 

EXECUÇÃO - Plano da MBH - Plano de Negócio 
 

Fonte: Coordenadoria de Assistência Integral (CATI, 2103). Org: Vania C. S. Pedro. 

 

Através do quadro 1 é possível verificar as diferenças de ambas as políticas públicas em 

análise, que, ao nosso ver se complementam. 

O PMH tem a finalidade ambiental, buscou combater os focos erosivos, ravinamentos, 

disponibilizou muda de espécies nativas, além de incentivar o cercamento de APPs, dentre outras 

práticas. Já o microbacias II apresenta o viés mercadológico, buscando o aumento da 

competitividade e consequente geração de emprego e renda. 

A unidade de trabalho também foi modificada, passando da microbacia para organizações 

de produtores rurais reunidos em cooperativas e/ou associações. Os beneficiários no primeiro 

programa eram produtores individuais e/ou grupos de produtores associados, sendo priorizados os 

grupos que possuíssem no mínimo 60% de pequenos produtores rurais
30

, diferente do microbacias 

que beneficia associações e cooperativas envolvidas em uma cadeia produtiva. 

                                                           
30

  No PEMH os produtores rurais foram enquadrados em dois grupos: GRUPO 1 (G1) constituído por no mínimo 60% 

de pequenos produtores rurais/ GRUPO 2 (G2) formado por menos de 60% de pequenos produtores rurais. 
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A execução não se dá no Plano da MBH, mas sim através do Plano de Negócio. Neves 

Neto (2011) salienta que outra mudança interessante foi a definição de agricultura familiar que 

passa a seguir a legislação, incluindo pescadores artesanais e quilombolas. 

Apesar dessas diferenças entendemos que as políticas se complementam, uma vez que o 

PMH buscou fomentar o manejo adequado dos recursos naturais. 

 

Deste modo, é perceptível que o programa desenvolveu ações com vista a melhorar os 

aspectos internos (ambiental e produtivo) da propriedade (os processos erosivos, além de degradar o 

solo também causa baixa produtividade e empobrecimento do meio rural) além de fomentar o 

surgimento e fortalecimento das associações, preparando os produtores rurais para o PDRS cujo 

objetivo torna-los competitivos no mercado por meio das cadeias produtivas. 

A meta instituída é beneficiar diretamente 22.000 famílias de agricultores familiares 

integrantes de 300 organizações de produtores rurais, comunidades indígenas e quilombolas.  

 Assim, verificamos que o projeto procura direcionar recursos a categoria de produtores 

historicamente marginalizados pelo sistema de crédito nacional, como também por enfrentar 

dificuldades para continuar se reproduzindo no campo, devido a baixa produtividade, baixo 

rendimento a partir de atividades agrícolas. 

Apesar dessas adversidades, os produtores familiares são os grandes responsáveis por 

abastecer o mercado interno, sendo responsável por 70% da produção de alimentos.  

Dessa forma, para ser alvo das ações estabelecidas pelo projeto, os produtores rurais foram 

enquadrados nas seguintes categorias: 

                                          a. Agricultores familiares: definidos como aqueles que possuem e/ou 

exploram área agrícola que somam até 4 módulos fiscais do município, 

obtêm renda familiar proveniente predominantemente da exploração 

agropecuária e não agropecuária da área explorada, utilizando 

predominantemente trabalho de suas próprias famílias para a sua produção  

agrícola e transformação. (...) inclui pescadores artesanais, comunidades 

quilombolas e povos indígenas. b. Médios agricultores: definidos como 

aqueles que: (i) possuem e/ou exploram área de 4 até 15 módulos fiscais do 

município e (ii) obtêm renda familiar proveniente predominantemente da 

exploração agropecuária e não agropecuária da área explorada; ou que (i) 

possuam e/ou explorem área total até 4 módulos fiscais e que não atendam 

os demais quesitos para enquadramento como pequeno agricultor familiar. 

Não serão beneficiários dos incentivos individuais do Projeto, mas poderão 

participar dos empreendimentos coletivos. c.  Grandes agricultores,  que 
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não se enquadram nos critérios citados  anteriormente. Não serão 

beneficiários dos incentivos individuais do Projeto, mas poderão participar 

dos empreendimentos coletivos (CATI, 2012, p. 2). 

 

Com base na classificação estabelecida pela CATI, é possível inferir que o Projeto 

Microbacias II primará por áreas em que a base do trabalho é familiar, sendo também o rendimento 

predominante de atividade agropecuária e não agropecuária, denotando a priori, o interesse em 

fortalecer esses pequenos produtores rurais, incentivando sua permanência no meio rural. O 

programa concentrará esforços e direcionamento de recursos a partir dos índices de concentração e 

organização da agricultura familiar, menor riqueza e maior necessidade de conservação do solo, 

como pode ser verificado na figura 1. 

 

         Figura 1: Microbacias II Acesso ao Mercado Priorização dos Municípios. 

 

             Fonte: Informações gerais da agropecuária do Estado de São Paulo. Anexo 1. 2012. 

 

Todos os produtores rurais do Estado poderão receber benefícios indiretos por meio do 

associativismo, integração nas cadeias produtivas e adoção de melhores práticas agrícolas em suas 

unidades produtivas. 
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O apoio financeiro individual fica restrito ao produtor familiar, sendo o reembolso por 

parte do projeto de até 70% do valor requerido para o bem e/ou serviço, cujo limitante é de R$ 

10.000,00 por agricultor durante todo o projeto, como pode ser constatado nos documentos da 

CATI.  

Nesse sentido, o projeto se encontra estruturado em três componentes e cinco 

subcomponentes, sintetizados no quadro 2. A componente 1 tem como objetivo de aumentar a 

competitividade em produtos que demonstram viabilidade de mercado, a meta é atender 300 

iniciativas de negócio com teto em torno de R$ 300.000,00 por proposta. Além do aspecto 

financeiro irá capacitar as organizações coletivas no que concerne à gestão organizacional, por 

intermédio da CATI. 

Por sua vez a componente 2 tem como finalidade apoiar as funções públicas e 

infraestrutura necessárias para o sucesso das propostas de negócio, integrando a agricultura familiar 

dentro das estruturas políticas e de planejamento nos níveis estadual, regional e municipal. 

Quadro 2: Custos do Projeto e origem dos recursos (em US$ 1.000). 

Componente e Subcomponente 

Banco 

Mundial 

Estado 

de São 

Paulo 

Total 

1. Apoio às iniciativas de Negócios dos Agricultores 

Familiares 

37.600 21.200 58.800 

1.1. Investimento nas iniciativas de Negócios dos 

Agricultores Familiares 

32.000 13.000 45.000 

1.2. Fortalecimento das Organizações de Produtores 

rurais 

5.600 8.200 13.800 

2. Fortalecimento das Instituições Públicas e 

Infraestruturas 

36.500 25.100 61.600 

2.1. Políticas Públicas, monitoramento de mercado e 

extensão rural 

9.500 6.400 15.900 

2.2. Fortalecimento da Infraestrutura municipal 15.000 6.200 21.200 

2.3. Sustentabilidade Ambiental 12.000 12.500 24.500 

3. Gestão de Projetos 3.900 5.700 9.600 

TOTAL 78.000 52.000 130.000 

 

Fonte: CATI (2012), Manual Operacional do projeto de Microbacias II. 

Org: Vania C. S. Pedro. 

 

Conforme os boletins da CATI assim que foram aprovadas as primeiras iniciativas de 

negócio foram entregues somente no EDR de Botucatu oito (8) novos veículos para prestar serviço 
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as associações beneficiadas, já no EDR de Presidente Prudente segundo o engenheiro agrônomo  

foram dois (2) veículos para João Ramalho e Rancharia, que devem ter suas propostas aprovadas já 

na 4° chamada do programa. 

Por fim, a componente três financiará as estruturas institucionais, equipamentos e recursos 

humanos para administrar as atividades do Projeto, por meio do apoio "as funções executivas, 

deliberativas e consultivas envolvidas na execução do Projeto ao nível central, regional e 

municipal", para garantir o planejamento, acompanhamento físico-financeiro, monitoramento e 

avaliação do impacto do Projeto. 

Para receber os incentivos, a associação ou cooperativa deve apresentar uma proposta de 

negócio que compreenda os cooperados e associados, devendo ter no mínimo quinze (15) 

produtores rurais dos respectivos grupos, dos quais mais de 50% devem ser agricultores 

familiares
31

, para que a proposta seja considerada elegível (CATI, 2012). 

Nesse sentido, a porcentagem de recursos destinada ao projeto dependerá do número de 

agricultores familiares envolvidos.  

Para o acesso aos benefícios, deverá ser elaborado um Plano de Negócios por um consultor 

que a associação e/ou cooperativa irá contratar, assim a CATI disponibilizará uma lista de 

consultores capacitados para elaborar projetos. 

 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente texto tem como objetivo analisar duas políticas públicas implementadas no 

território paulista desdeo ano 2000. 

Em virtude do passivo ambiental, o PEMH no Estado de São Paulo, com financiamento do 

BIRD, objetivou amenizar os problemas decorrentes do processo de modernização da agricultura. 

Todavia, as ações do referido programa se centralizaram na questão ambiental, como pôde ser 

verificado nas ações de combate à erosão e aos ravinamentos, ao cercamento de APPs, o estímulo 

ao manejo adequado dos recursos naturais nas pequenas propriedades rurais e a organização dos 

agricultores em associações e/ou cooperativas. Embora apresentem objetivos diferentes, 

entendemos que o PDRS é uma extensão do PMH, que tem como finalidade integrar os produtores 

                                                           
31

 Com base na Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que inclui comunidades quilombolas, pescadores artesanais e povos 

indígenas.  
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familiares ao mercado, através da organização de cadeias produtivas. Nesse sentido, o programa vai 

priorizar as associações e  cooperativas que já se encontram consolidadas. 

Dirigirá ações e recursos financeiros para o desenvolvimento de municípios onde há 

concentração de agricultores familiares e alta suscetibilidade a erosão, como forte indicativo de 

degradação ambiental inerente ao processo produtivo.  

No entanto, durante esses anos de execução poucas associações obtiveram sucesso em suas 

propostas de negócio, distribuídas nos EDRs de Dracena, General Salgado, Botucatu, dentre outros, 

associações essas que já se encontram estruturadas.  

Apesar de ser um programa que tem como público alvo o agricultor familiar que apresenta 

a diversificação produtiva como estratégia de reprodução, o referido programa irá incentivar a 

especialização em um único produto, deixando o produtor rural refém das oscilações do mercado. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade analisar os resultados do Programa Estadual de Microbacias 

Hidrográficas (PEMH) no município de Ribeirão dos Índios – SP. No período compreendido entre 

os anos 2000 e 2008, sob a coordenação da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e 

com financiamento parcial do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD – 

Banco Mundial) e do governo do Estado de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Bacia Hidrográfica, Desenvolvimento socioambiental, 

Microbacias, Ribeirão dos Índios. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the results of the State Program of watersheds (PEMH) in Ribeirão dos 

Índios - SP. In the period between 2000 and 2008, under the coordination of the Comprehensive 

Technical Assistance Coordination (CATI), with partial funding from the International Bank for 

Reconstruction and Development (BIRD - World Bank) and the government of the State of São 

Paulo. 

 

Keywords: Public Policy, Watershed Development, environmental, catchments, Ribeirão dos 

Indios - SP. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Na década de 1990 houve o fortalecimento da proposta de gestão de bacias hidrográfica, 

devido ao surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável em 1987, o qual visava articular 

crescimento econômico com equidade e sustentabilidade ambiental. Sendo assim a bacia 

hidrográfica e o manejo adequado das águas tornam-se importantes pelo fato de propor a 

participação integrada dos atores envolvidos, ampliando a articulação de poderes local-regionais, 

visando o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental. (NEVES NETO, 2009) (SABANÉS, 

2002) (FLEISCHIFRESSER, 1999). 
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Seguindo a lógica de gestão por bacia hidrográfica a partir do ano 2000 o Programa Estadual 

de Microbacias Hidrográficas (PEMH) do Estado de São Paulo passou a ser parcialmente 

financiado pelo Banco Mundial. Este programa se pautou no “Microbacias” de Santa Catarina e no 

“Paraná Rural” do Paraná para sua elaboração. O PEMH foi de significativa importância e avanço 

no desenvolvimento das políticas públicas do Estado de São Paulo, devido aos seus objetivos e 

diretrizes. 

 

2. AS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS COMO RECORTE ESPACIAL PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

  

A Microbacia hidrográfica é uma delimitação física utilizada por algumas políticas públicas 

para intervenção. A microbacia hidrográfica é a 

 

área geográfica de captação de água, composta por pequenos canais de 

confluência e delimitada por divisores naturais, considerando-se a menor 

unidade territorial capaz de enfocar as variáveis ambientais de forma 

sistêmica (SABANES, 2002, p. 79). 

 

 Os primeiros países a utilizarem a microbacia hidrográfica como unidades operativas foram 

os EUA e a França, ambos no século XX, com o objetivo de planificação dessas unidades 

(SABANÉS, 2002).   

A primeira experiência que marca a preocupação nacional com os recursos hídricos foi no 

governo constitucionalista de Getúlio Vargas, em 1934, mesmo de forma incipiente se buscou gerar 

energia e melhorar o gerenciamento das bacias hidrográficas, visando, principalmente, a prevenção 

de enchentes (NEVES NETO, 2009). 

Segundo Leal (2000) há diversas vantagens em se adotar as bacias hidrográficas como 

referência para a implementação da gestão integrada dos recursos hídricos, quais sejam: 

 

1 – permite organizar a população em torno da temática ambiental, em 

função das águas, o que minimiza os empecilhos causados por setores 

políticos e administrativos, propiciando a comunicação dessa comunidade; 

2 – Facilidade em sistematizar e implementar ações em um território onde 

se pode reunir os interesses da comunidade em torno da bacia, 

possibilitando o monitoramento dos inúmeros uso da água e, da diminuição 
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dos impactos ambientais naturais (erosão, enchentes, assoreamento, 

voçorocas); 

3 – Maior possibilidade de se avaliar os resultados obtidos no manejo dos 

recursos naturais; 

4 – A utilização de critérios ambientais estabelece como premissa um maior 

respeito ao meio ambiente; 

5 – A inclusão de critérios sociais permite conseguir a equidade, a 

diminuição dos conflitos e a segurança da comunidade que está inserida na 

bacia; 

6 – Permite o crescimento econômico, por meio do manejo sustentável dos 

recursos naturais da bacia e dos seus recursos de infraestrutura presentes de 

forma coerente com os alvos de transformação produtiva e de uso. LEAL 

(2000, p.35) 

 

Seguindo a perspectiva de reversão da degradação ambiental ocorrida devido a 

modernização agrícola da década de 1970 e má gestão do solo rural, que em meados dos anos 

oitenta, no sul do país, foram implementados alguns projetos de manejo e conservação dos recursos 

naturais, principalmente baseados na questão problemática da degradação do solo e das águas, 

tentando assim reverter os impactos negativos gerados pela modernização agrícola e também 

aumentar a produção, a produtividade e a renda dos agricultores envolvidos, quais sejam: os 

programas “Paraná Rural” e o “Microbacias”, implementados nos Estados do Paraná e em Santa 

Catarina, respectivamente. 

A partir das experiências positivas destes dois programas, o governo do Estado de São Paulo 

elaborou o seu programa de microbacias hidrográficas, qual seja: o Programa Estadual de 

Microbacias Hidrográficas (PEMH).  

 

3.  O PROGRAMA DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS (PEMH) EM SÃO PAULO. 

 

 

O PEMH teve forte influência do “Microbacias” de Santa Catarina e do “Paraná Rural” do 

Paraná. A partir do ano de 2000 o programa passou a contar com financiamento do Banco Mundial 

sendo que esta fase deveria se estender até o ano de 2006, mas houve atrasos na sua execução e o 

período de vigência foi prorrogado  até o ano de 2008.  

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH), assim resalta Neves Neto e 

Hespanhol (2009, p. 105). 
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(...) caracterizou-se por abranger três princípios básicos: a busca por uma 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental na microbacia (unidade física 

de intervenção do programa), participação e envolvimento da sociedade 

civil, descentralização e transparência nas ações governamentais. 

 

Ainda segundo a CATI (2007) apud Neves Neto (2009, p.77) o PEMH tinha como meta: 

 

- Conscientização da comunidade sobre a necessidade de conservação dos 

recursos naturais; 

- Diminuição dos riscos de poluição da água, contaminação de alimentos e 

intoxicação do homem pelo uso de agrotóxicos; 

- Eliminação de problemas causados pelas erosões; 

- Recuperação de áreas degradadas; 

- Redução dos custos de manutenção das estradas rurais; 

- Recomposição de matas ciliares; 

- Proteção de mananciais e nascentes de água; 

- Fortalecimento da organização dos produtores rurais; 

-Transformação de agricultores e suas famílias em agentes de 

desenvolvimento;  

 

No estado de São Paulo os produtores rurais foram classificados em: Pequenos: até 50 

hectares (esses produtores eram a prioridade do programa); Médios: entre 50 e 200 hectares; 

Grandes: acima de 200 hectares.  

A meta do programa era atingir 1.500 microbacias hidrográficas e 90.000 proprietários 

rurais. O orçamento previsto era de 124 milhões de dólares, sendo parte oriunda do BIRD (US$ 

55.348,20) e o restante do governo estadual (US$ 69.392,00), considerando o custo médio por 

microbacias estimado em US$83.000,00, US$28,00 por hectare e US$1.400,00 por beneficiário 

CATI (2001). 

CATI (2001, p.4) destaca que os objetivos principais do programa estadual de microbacias foram:  
 

Promover o desenvolvimento rural do Estado de São Paulo, entendendo-se 

por desenvolvimento rural a ampliação das oportunidades de ocupação, 

melhorias dos níveis de renda, maior produtividade geral das unidades de 

produção, redução dos custos e uma reorientação técnica-agronômica. Tudo 

para propiciar o aumento do bem estar da população rural, através da 

implantação de sistemas de produção agropecuária que garantam a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental, com plena participação e 

envolvimento dos beneficiários e da sociedade civil organizada. 
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Assim como a de realizar: 

 

 a definição da microbacia hidrográfica como unidade física de 

intervenção e análise das ações de desenvolvimento rural, assegurando a 

eficácia do Programa e reduzindo custos de implantação; 

 a busca da sustentabilidade socioeconômica e ambiental na 

microbacia; 

 a participação e o envolvimento da sociedade civil como garantia da 

continuidade das ações, após a implantação do Programa; 

 a participação e o envolvimento da sociedade civil e poder público 

como continuidade das ações, após a implantação do Programa; 

 a descentralização e a transparência nas ações governamentais, e  

 a busca de eficiência nas ações do Estado, o que requer esforços para 

integrar ações intra e interinstitucionais; CATI (2001, p.4)  

 

O PEMH foi organizado e dividido em seis componentes e em oito subcomponentes, quais 

sejam: Desenvolvimento Tecnológico e Institucional com os subcomponentes (Assistência Técnica 

e Extensão Rural, Organização Rural; Mapeamento Agroambiental); Pesquisa Adaptativa; Incentivo 

ao Manejo e Conservação dos Recursos Naturais com os subcomponentes (Educação Ambiental, 

Incentivo ao Manejo e a Conservação do Solo e Controle de Poluição; Incentivo à Recuperação de 

Áreas Degradadas; Reflorestamento; Fiscalização da Lei de Uso do Solo e de Incentivo); 

Adequação de Estradas Rurais; Treinamento e Difusão; Administração, Monitoramento e 

Avaliação.  

Na tabela I constam os dados consolidados do PEMH no ano de 2008, mostrando que os 

resultados foram abaixo do esperado pelo projeto. 

  

Tabela I - Resultados do PEMH até 01/09/2008. 

Indicadores  Realizado 

Municípios envolvidos;  518 

Produtores beneficiados;  70.400 

Microbacias trabalhadas;  986 

Área total trabalhada (ha);  3.290.200 

Projetos Individuais de Propriedade – 

PIP elaborados;  

26.000 

Associações de produtores 369 
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formadas/fortalecidas;  

Estradas rurais adequadas em 300 municípios;  1.232 km 

Produtores beneficiados com incentivos 

diretos; 

16.284 

Dinheiro desembolsado em incentivos 

diretos;  

R$ 24,9 

milhões 

Agentes ambientais capacitados;  600 

Voçorocas controladas em áreas degradadas;  830 

Mudas de espécies nativas produzidas e distribuídas;  2.500.000 

Mata ciliar recomposta (ha);  1.300 

Cerca de proteção construídas em nascentes ou riachos e  602 km 

Práticas conservacionistas implantadas;  46.525 

Fonte: O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH): “O Programa de Microbacias, melhora a sua vida”. 

Experiências de sucesso. In: CD (room), São Paulo, CATI, 2008 apud NEVES NETO (2009, p. 102). 

Org. Carlos de Castro Neves Neto. 

 

4. AS INTERVENÇÕES EM RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS. 

O município de Ribeirão dos Índios situa-se na região Microrregião de Presidente 

Prudente, possui uma área de 196,341Km² (IBGE, 2010), sendo o menor dentre os 11 municípios 

que integram o Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de Presidente Venceslau, conforme se 

verifica na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura I – Localização do Município de Ribeirão dos Índios. 
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O município de Ribeirão dos Índios tem alta concentração de propriedades familiares, 

sendo que 91,95% são propriedades familiares (IBGE, 2006). Também a maior parte dos 

municípios do EDR há essa significativa concentração. Portanto mostrando com isso a grande 

importância que tem os projetos e programas voltados para a agricultura familiar nesse EDR. 

Na tabela II mostra os resultados obtidos por município pelo PEMH no EDR de Presidente 

Venceslau. É possível observar que teve bastante projetos aprovados e produtores atendido. 

 

Tabela II – Resultados do PEMH no EDR de Presidente Venceslau. 

Município Nome da MBH Nº de 

UPA´s 

Área 

MBH (ha) 

Nº 

Produt. 

Nº de PIP´s 

aprovados 

até 30/06/08 

Caiuá Córrego Água da 

invernada 

590 3.285 12 24 

Córrego Caiuazinho 716 6.456 72 80 

Euclides da 

Cunha 

Córrego da Anta 525 942 43 39 

Córrego da Santa Rita 525 5.208 155 105 

Marabá Paulista Córrego Areia Branca 306 6.513 25 52 

Córrego do Saguí 306 1.245 63 49 

Mirante do 

Paranapanema 

Córrego do Veado 1.066 2.120 63 52 

Córrego Borboleta 1.066 2.218 81 49 

Córrego da Prata II 1.066 1.939 45 17 

Córrego Lago São Bento 1.066 2.258 95 56 

Córrego Santo Antonio I 1.066 5.396 112 57 

Presidente 

Epitácio 

Córrego Bandeirante 754 3.450 104 126 

Presidente 

Venceslau 

Córrego Água da Colônia 500 2.459 41 48 

Córrego do Veado 755 2.773 49 42 

Córrego do Veado II 755 2.403 70 32 

Ribeirão dos 

Índios 

Córrego do Arco 316 2.029 88 27 

Ribeirão dos Índios 307 3.029 65 37 

Rosana Córrego 68 751 3.226 64 49 

Ribeirão Cachoeirinha 751 1.899 84 62 

Santo Anastácio Córrego Água da Turma 630 735 37 22 

Córrego do Calango 630 4.555 88 47 

Córrego Vai e Vem 630 2.558 88 39 

Teodoro Sampaio Córrego Águas Claras 543 6.237 121 65 

Ribeirão Água Sumida 543 3.741 80 53 

Total - 151.979 3.711 2.336 

 

Fonte: CATI (2008). 

Organização: Douglas Moura dos Santos. 

 

O Município de Ribeirão dos Índios está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. 

Todos os seus córregos e Ribeirões são afluentes da margem esquerda do Rio do Peixe (Afluente do 
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Paraná). A maior parte das áreas de preservação permanente não apresenta recobrimento vegetal 

(Matas ciliares). 

Os córregos do município são: 

 Ribeirão dos Índios 

 Córrego do Arco 

 Córrego do Arapuá 

 Córrego da Cachoeira (Santo Antonio) 

 Córrego da Lage 

 

Dentre as cinco microbacias apenas duas se situam inteiramente na área do município: a 

Microbacia do Córrego do Arco e a Microbacia do Ribeirão dos Índios. Elas concentram cerca de 

60% das propriedades rurais e a Microbacia do Ribeirão dos índios possui maior número de 

produtores que a do Córrego do arco. Foram essas duas microbacias selecionadas pelo Programa 

Estadual de Microbacias Hidrográficas. 

 Devido à utilização dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) na 

adequação de estradas rurais, na microbacia hidrográfica Córrego do Arco não foram utilizados 

recursos do Programa de Microbacias para a readequação da malha viária na área rural. 

 De acordo com o técnico da casa da agricultura de Ribeirão dos Índios: [...] o córrego do 

arco foi todo terraceado com recursos do FEHIDRO. O FEHIDRO terraceou uma parte depois 

terraceou outras duas partes [...] L.L.R. (TRABALHO DE CAMPO, 2012). 

 Na tabela III mostras quais foram os incentivos do PEMH em Ribeirão dos Índios - 

SP e verifica-se que na microbacia Ribeirão dos Índios o valor apoiado foi de 95,38% e na do 

Córrego do Arco foi de 81,90%. 

 

Tabela III – Incentivos do PEMH destinados ao município de Ribeirão dos Índios - SP. 

PRÁTICAS Nº 

PRODUT. 

QTD. UNID. VALOR 

TOTAL 

(R$) 

VALOR 

APOIADO 

(R$) 

Microbacia: MBH RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 

Controle de Voçorocas 10 346,7 Horas 29.267,17 29.267,17 

Controle Erosão - Terraceamento 

Executado 

17 225,5 Ha 64.650,00 46.560,63 
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Kit Plantio Direto - Associações de 

Produtores Atendidas 

13 1 Um 18.989,00 18.989,00 

Mudas de Espécies Florestais Nativas 

Plantadas (doação) 

5 8.850 Um 8.850,00 8.850,00 

Roçadeira Costal Adquirida 3 1 Um 1.940,00 1.468,30 

Trecho Crítico de Estrada Adequado 0 4,0 Km 278.300,00 278.300,00 

Total - - - 401.996,17 383.435,10 

Microbacia: MBH CORREGO DO ARCO (ITESP) 

Controle de Voçorocas 2 40,6 Horas 3.654,00 3.654,00 

Controle Erosão - Terraceamento 

Executado 

1 12,0 Ha 3.600 2.664,14 

Roçadeira Costal Adquirida 9 3 Um 5.820,00 4.389,42 

Total - - - 13.074,00 10.707,56 

 

Fonte: CATI (2008). 

 

Dentre as duas microbacias a que recebeu maior volume de incentivos e teve maior número 

de obras realizadas foi a Microbacia Ribeirão dos Índios, com um total de R$ 401.996,17. As obras 

que beneficiaram esta microbacia foram diversas, tanto para o atendimento de grupos de produtores 

como de produtores individualmente. O que mais se destaca nesta microbacia é o investimento em 

estradas rurais, diferentemente da microbacia Córrego do Arco. Na Microbacia do Ribeirão dos 

Índios a maior parte dos investimentos foi feita na readequação de estradas rurais. De acordo com o 

técnico executor foi realizado o melhoramento de quatro quilômetros de estradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II - Adequação das estradas Rurais           Figura III - Controle de Ravina 
Fonte: Casa da Agricultura                                                          Fonte: Casa da Agricultura 
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Figura IV – Reflorestamento                           Figura V –Terraceamento  
Fonte: Casa da Agricultura                                                           Fonte: Casa da Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI – Curso de Capacitação                           Figura VII – Plantio direto 

Fonte: Casa da Agricultura                                                           Fonte: Casa da Agricultura. 

 

Nas figuras de II a VII são mostradas algumas executadas com recursos concedidos ao 

município de Ribeirão dos Índios – SP, por meio do PEMH. Na figura I verifica-se o trabalho de 

readequação de estrada rural (onde foi aplicada a maior parte dos recursos). Na figura III destaca-se 

o controle de erosão, sendo que o PEMH concentrou a maior parte dos seus investimentos no 

controle de erosão, utilizando técnicas de terraceamento para o controle de voçorocas e na 

construção de poços artesianos. Na figura IV a foto ilustra os técnicos realizando o terraceamento, 

foram realizados diversos durante a operação do programa, principalmente na microbacia Ribeirão 

dos Índios, onde o programa realizou o maior número de ações deste tipo. Porém na outra 

microbacia, a do Córrego do Arco, o investimento maior foi para a aquisição de Roçadeiras Costais. 

Na figura VI observa-se a realização do curso de capacitação oferecido aos agricultores das 

microbacias, houve a realização de alguns cursos e palestras. Na figura VII é a foto da máquina de 

plantio direto a qual foi adquirida com recursos do programa. O técnico da Casa da Agricultura e 

coordenador do Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio-ambiente, comentou que a 
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máquina foi adquirida em um período em que a agricultura estava em crise no município, o que fez 

com que ela fosse pouco utilizada pelos produtores rurais. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Houve diversos benefícios socioambientais ao pequeno produtor rural do Estado de São 

Paulo com a implementação do PEMH, as principais ações foram: a recuperação de áreas 

degradadas, por meio de várias técnicas tais como: reconstituição de matas ciliares, terraceamento, 

curvas de nível, uso do calcário para recuperação do solo, contenção de erosões, proteção das Áreas 

de Preservação Permanente, disponibilizando materiais (implementos, insumos, cercas para a 

proteção de áreas degradadas) houve também o incentivo a criação e/ou fortalecimento de 

associações e assim elevar a renda dos produtores. O incentivo à assistência técnica foi um dos 

aspectos positivos do programa. 

Porém com a finalização do programa no ano de 2008 não houve sequencia nesse 

desenvolvimento socioambiental. No ano de 2010 foi lançado o “Microbacias II: acesso ao 

mercado”, porém segue outra diretriz. Este novo programa visa o desenvolvimento socioeconômico, 

não considerando mais os problemas ambientais. A lógica do programa “Microbacias II” é financiar 

planos de negócios propostos por associações e cooperativas e não mais ambiental como foi o caso 

do “Microbacias I”. 

 Na análise de regimes hidrológicos, uma das variáveis mais relevantes é o cálculo da vazão, 

visto que através desta se pode quantificar o consumo, avaliar a disponibilidade dos recursos 

hídricos e elaborar ações de planejamento e de gestão nas bacias hidrográficas.  

 Diante dos dados obtidos, organizados e analisados foi possível notar que o padrão de 

variação das vazões médias do Rio Pardo ao longo da série de 1954 a 2003 não apresenta grandes 

discrepâncias. Isso, pois, ao isolar os dados do ano de 1983 (evento intenso de El Niño), verificou-

se que as oscilações entre os anos parecem estar mais relacionadas ao regime pluviométrico 

regional do que a diferentes intervenções ao longo do corpo d’água estudado.  

Tal fato também pode ser confirmado com a análise resultante das vazões médias mensais, 

visto que estas se apresentam semelhantes à variação sazonal de precipitação, sendo que as vazões 

são maiores nos períodos úmidos e menores nos secos.  
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Em suma, tendo em vista os resultados descritos até o momento, ressalta-se a importância de 

estudos referentes às variações do regime hidrológico, buscando relacioná-las com fatores naturais 

ou antrópicos que podem interferir na dinâmica do rio.  
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RESUMO 

Com o intuito de reverter parte dos problemas ambientais gerados pela agricultura moderna, a partir 

dos anos 1960 foram implementadas algumas políticas de desenvolvimento rural utilizando como 

recorte espacial as microbacias hidrográficas no Brasil. O Programa de Microbacias Hidrográficas 

surge nesse contexto, inicialmente nos estados do Paraná e Santa Catarina, e posteriormente no 

Estado de São Paulo. As ações do Programa Estadual de Microbacias no Estado de São Paulo 

priorizaram a recuperação de áreas degradadas, o combate à erosão e ravinamentos e estimulou a 

participação e a organização dos produtores rurais em associações. 

 

Palavras-chave: Agricultura Moderna; Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas; Políticas 

Públicas 

 

ABSTRACT 

With the purpose of reversing part of the environmental problems generated by modern agriculture, 

from the 1960s were implemented some rural development policies by using spatial cutout as the 

hydrographic microbasins in Brazil. The State Program Watersheds arises in this context, initially in 

the states of Paraná and Santa Catarina, and later in the State of São Paulo. The actions of the State 

Program of catchments in the State of São Paulo have prioritized recovery of degraded areas, 

combating erosion and ravines and encouraged participation and organization of rural farmers into 

associations. 

 

Keywords: Modern Agriculture, State Program watersheds; Public Politics 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Nesse trabalho serão apresentados os resultados do Programa Estadual de Microbacias 

Hidrográficas no município de Caiuá. Na primeira parte, contextualizamos o momento político 

brasileiro durante a elaboração da constituição de 1988, marco fundamental da instituição de 

políticas públicas descentralizadas. No segundo item, abordamos as consequências do 

desenvolvimento da agricultura moderna no país e as primeiras ações dos programas de 
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Microbacias instituídos no Sul do país e, posteriormente, no Estado de São Paulo. No terceiro item 

são analisadas as ações do Programa de Microbacias no Estado de São Paulo, com base nos 

trabalhos realizados pela CATI, e por fim, são analisados os resultados do PEMH no município de 

Caiuá. 

1 – As Ações do Estado e o Desenvolvimento Rural Brasileiro 

O processo de modernização da agricultura brasileira se insere num contexto favorável aos 

investimentos externos no setor agrícola. O desenvolvimento industrial brasileiro criou as condições 

necessárias para a ocorrência, à implantação da agricultura moderna ao direcionar subsídios 

financeiros para o setor agrícola, por meio da adoção do Sistema Nacional de Crédito Rural – 

SNCR
32

. Assim, o governo favorece o desenvolvimento da agricultura; porém, ao proporcionar a 

alteração na base técnica nas regiões onde o meio rural era mais dinâmico, aumentam-se 

consideravelmente a concentração regional, além de priorizar com recursos os grupos de médios e 

grandes produtores rurais em detrimento dos pequenos. 

 Acreditava-se que a modernização da agricultura contribuiria para a o desenvolvimento 

local, criando uma atmosfera empresarial. Desejava-se ampliar a produção de alimentos, contribuir 

para a conservação ambiental, implementando a identidade cultural por meio da “[...] adoção de 

técnicas eco compatíveis e preservando o território” (KAGEYAMA, 2008, p. 66); o que realmente 

ocorreu foi a crescente produção produtos exportáveis. 

 No Estado de São Paulo, o setor agropecuário foi o que mais se desenvolveu com o 

movimento modernizador agrícola. Esse setor já estava consolidado, realizava integração com o 

mercado financeiro e tecnológico se comparado às demais regiões brasileiras. De certa forma, o 

resultado do processo de modernização da agricultura pouco contribuiu para reduzir a pobreza rural 

e resultou na ampliação dos problemas ambientais. 

 Entre os anos de 1984/85 ganha força o movimento pela democratização do país. Os novos 

agentes sociais passam a exercer um papel importante na luta pela redemocratização, culminando na 

elaboração da Constituição Federal de 1988. Ela promoveu alterações de caráter social no Brasil, ao 

legalizar os movimentos sociais, o direito a greve, dando maior autonomia aos municípios, sendo 

instituídas políticas públicas mais descentralizadas. 

                                                           
32 - Cf – Consultar as obras (DELGADO, 1985; MÜLLER, 1989; GRAZIANO DA SILVA, 1996).  
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Para Navarro (2001) as mudanças políticas e socioeconômicas que estavam ocorrendo no 

país, no final dos anos de 1980 a exemplo da promulgação da Constituição Federal de 1988, das 

eleições diretas para a presidência da república, o direito de voto a todos os maiores de 16 anos, a 

legalização dos movimentos sociais, contribuíram para acelerar o desenvolvimento rural, estando 

presentes nesse bojo, os aspectos sociais, culturais e políticos decorrentes da democratização que o 

país estava presenciando. 

A partir dos anos de 1990, o debate sobre o desenvolvimento rural ganha força, por conta da 

participação e do interesse do Estado com o desenvolvimento de políticas públicas, principalmente 

as discussões em torno da “[...] agricultura familiar e o seu crescimento como categoria política 

(KAGEYAMA, 2008, p. 68)”, a participação dos movimentos sociais, conforme sustenta 

(SCHNEIDER, 2003), a intensificação dos conflitos agrários, o fortalecimento e a pressão exercida 

pelos movimentos sociais resultaram em mudanças nas definições das políticas públicas 

direcionadas para o meio rural brasileiro (ORTEGA
33

, 2008), além do surgimento de uma nova 

conotação no processo de organização do rural brasileiro (SCHNEIDER, MATTEI, CAZELLA, 

2004). 

O Estado promove alterações em beneficio do desenvolvimento rural, com o intuito de 

adequar a nova realidade instituída no país, por conta da elaboração da Constituição Federal de 

1988. Tais medidas proporcionaram um novo padrão de organização entre os pequenos produtores 

rurais, através da participação nas decisões locais, nos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural e da maior organização social. 

A criação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e das Secretarias 

Municipais de Agricultura decorre das reivindicações no campo, ainda pouco difundidas entre os 

agentes sociais. A formação das organizações sociais confirma este processo, pois almejava buscar 

a cidadania entre os pequenos produtores rurais excluídos culturalmente, economicamente e 

socialmente. Esse era um movimento ainda pouco difundido no Brasil, por isso, apresentava 

dificuldades para o seu reconhecimento. Para Abramovay (2000, p. 6) as “[...] organizações fazem 

parte de um movimento que o país mal conhece e, consequentemente, não valoriza”. 

A partir dos anos de 2000, o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas paulista passa 

a ser parcialmente financiado pelo Banco Mundial. Com isso, muda-se o processo de intervenção, 

                                                           
33 - Cf - Consultar o trabalho. Territórios Deprimidos: desafios para as políticas públicas de desenvolvimento rural (ORTEGA, 2008). 
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haja vista que, antes apresentava um aspecto setorial e tenta-se estimular o combate à degradação 

ambiental, trabalhando no âmbito das microbacias hidrográficas, a fim de “ampliar as oportunidades 

para o surgimento de iniciativas inovadoras que contribuiriam para o desenvolvimento rural” 

(HESPANHOL; LOCATEL, 2006, p. 10). 

Nesse período as políticas públicas estavam apoiadas na descentralização política e 

administrativa que, em linhas gerias, buscavam valorizar a organização dos governos locais, com o 

intuito de inserir os novos agentes sociais nesse novo rural brasileiro, torna-se importante a 

participação dos municípios na elaboração dos projetos. 

 

2.  MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA E AÇÕES NO ÂMBITO DAS MICROBACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

A modernização agrícola promoveu o desenvolvimento tecnológico, estimulou o uso de 

inseticidas, de sementes geneticamente modificadas, aumentando a produção dos produtos 

exportáveis, favoreceu aos grupos de grandes produtores rurais. Como pontos negativos desses 

processos, ocorreu à concentração de investimentos nas regiões mais dinâmicas, aumentou as 

desigualdades socioeconômicas, contribuiu para a aceleração da degradação ambiental. O processo 

modernizador aumentou consideravelmente os índices de produtividade, intensificando o uso da 

terra e diminuiu a força de trabalho humano.  

Hespanhol (2008) afirma que  

[...] as suas repercussões sociais e ambientais foram desastrosas, o que 

suscitou a emergência de movimentos visando a reverter ou a 

amenizar os seus efeitos negativos, especialmente no que diz respeito 

à degradação dos recursos naturais (HESPANHOL, 2008, p. 159). 

A adoção do pacote tecnológico alavancou o processo de degradação ambiental, a poluição e 

o assoreamento de córregos e rios, causando também problemas de saúde nos trabalhadores rurais. 

A revolução verde provocou o uso indiscriminado dos recursos hídricos, o desmatamento e a 

ocupação predatória dos espaços rurais, ocasionando a diminuição e até a perda da capacidade 

produtiva dos solos (BRAGANOLO; PAN, 2001). 
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Visto os danos causados pelo uso indiscriminado dos recursos naturais não renováveis, em 

meados dos anos de 1980, intensificam-se as ações contrárias ao modelo produtivista implementada 

no setor agrícola brasileiro.  

Aos poucos, e de forma lenta e gradual, foram desenvolvidas ações públicas, com o intuito 

de recuperar as áreas degradadas e direcionar aos pequenos produtores rurais políticas públicas 

específicas, a fim de promover o desenvolvimento rural a esse grupo, outrora marginalizado. 

No Sul do país foram instituídas políticas públicas descentralizadoras nas regiões que 

apresentavam elevados índices de degradação ambiental, perda do potencial dos recursos hídricos, 

pobreza ambiental, além desenvolver ações descentralizadoras no âmbito das microbacias 

hidrográficas.  Nos Estados do Paraná e de Santa Catarina no decorrer dos anos 1980 e 1990 foram 

implementados os primeiros programas de microbacias hidrográficas com aporte financeiro do 

Banco Mundial. 

A intervenção nas microbacias e nas propriedades teve como base o desenvolvimento de 

técnicas/práticas agrícolas, direcionadas para a promoção, o aumento de renda nas unidades 

produtivas, a readequação das estradas rurais, o aumento a cobertura vegetal do solo, o uso 

sustentável dos recursos naturais - Projeto Paraná Rural. O Projeto de Microbacias, no Estado de 

Santa Catarina, desenvolveu entre os pequenos produtores rurais o uso racional dos mananciais, 

conforme afirma Neves Neto (2009). 

 Os projetos de microbacias hidrográficas foram instituídos nesse contexto com o intuito de 

preservar as áreas degradadas e promover o desenvolvimento econômico entre os pequenos 

produtores rurais. Consistiram como principais objetivos dos projetos, a recuperação dos recursos 

hídricos, o combate à erosão, a promoção do desenvolvimento sustentável na propriedade, e a 

prática do associativismo. 

As primeiras iniciativas ocorreram nos Estados do Sul
34

 do país e depois em São Paulo
35

com 

o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. O objetivo das ações desenvolvidas em alguns 

estados do Sul do país ao formalizar os contratos era desenvolver políticas públicas, que 

promovessem práticas exploratórias adequadas nas microbacias, e de certa forma, estimular o 

aumento da produção agrícola entre os beneficiados. 

                                                           
34 - Cf – Consultar os trabalhos: O Programa de Manejo das Águas, Conservação dos Solos e Controle da Poluição – conhecido como 

Paraná Rural. FLEISCHFRESSER (1999); O Projeto de Recuperação Conservação e Manejo dos Recursos Naturais em Microbacias 

Hidrográficas no Estado de Santa Catarina – conhecido como Microbacias. SABANÉS (2000). 
35 - Cf – consultar os trabalhos (HESPANHOL, 2005; 2008; NEVES NETO, 2009; CLEMENTE, 2010; SOUZA, 2012). 
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Tendo em vista os bons resultados obtidos pelos programas instituídos nos Estados do 

Paraná e Santa Catarina, o governo do Estado de São Paulo instituiu o Programa Estadual de 

Microbacias Hidrográficas – PEMH. O programa de Microbacias paulista, a partir do ano 2000, 

contou com recursos do Banco Mundial e do Governo do Estado de São Paulo para desenvolver as 

suas ações, prioritariamente nas áreas de maior pobreza rural e susceptibilidade à erosão. 

3 - As Ações do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas em São Paulo 

As discussões a respeito do Programa de Microbacias Paulista começaram a partir do ano de 

1987 se estendendo até 1999. Nesse período foram desenvolvidas algumas ações pontuais no 

território paulista. Destacam-se a participação da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATI) no ano de 1994, como gestora das ações do programa em São Paulo (CATI, 2001), 

conforme destacam Hespanhol (2005); Neves Neto (2009); Clemente
36

 (2010) e Souza (2013). 

Depois de várias reuniões e reformulações, o projeto de Microbacias Paulista foi aprovado pelo 

Banco Mundial no ano de 1999. As ações nas microbacias selecionadas começaram em 2000 e se 

estenderam até o ano de 2008. 

 O Programa paulista apresentou diretrizes parecidas com os programas implementados na 

região Sul do país, ao abordar em seus projetos, o uso consciente dos recursos naturais. Os projetos 

elaborados levavam em consideração os aspectos ambientais (manejo dos recursos hídricos, 

controle erosivo), estimularam o associativismo nas comunidades rurais e incentivaram a 

participação das comunidades locais, dos agentes sociais nas microbacias, de modo sistêmico 

(BRAGANOLO; PAN, 2001; SOUZA, 2013).  

 As ações do programa de Microbacias paulista resultaram em melhorias na condição de vida 

dos beneficiários, aumentou a renda, combateu os processos de degradação ambiental nas 

microbacias hidrográficas e promoveu a exploração consciente dos recursos naturais. Nos 

municípios, os investimentos foram direcionados para a capacitação de técnicos extensionistas e 

infraestruturas, tais como, recursos para a montagem dos escritórios regionais e das Casas da 

Agricultura distribuídas no Estado de São Paulo, com kits de informática, escritório e veículos 

automotores. Os pequenos produtores rurais receberam a maior porcentagem dos recursos para 

desenvolver as práticas associativistas (formulação das associações de produtores rurais), manejo 

dos solos (calagem, terraceamento), além do controle das voçorocas e do combate à erosão. 
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 Em todo o Estado de São Paulo, os recursos para o desenvolvimento das ações do Programa 

Estadual de Microbacias Hidrográficas foram de mais de 124 milhões de dólares. Deste montante, 

69 milhões foram financiados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), totalizando 55,63% dos recursos. O governo paulista financiou 47,37% dos valores 

investidos, perfazendo 55 milhões de dólares, conforme Hespanhol (2008). 

 O Programa de Microbacias Paulista abrangeu áreas com elevado índice de degradação 

ambiental e com baixo número de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), área de prioridade 1, 

conforme a Figura 1. O programa beneficiou mais de 70 mil produtores rurais, distribuídos em 514 

municípios, totalizando 996 microbacias hidrográficas atendidas. As ações do PEMH atingiram 

cerca de 3.3 milhões de hectares, o que corresponde a 71,74% das metas estabelecidas pela CATI 

que era de atender 4,6 milhões de hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Classificação das regiões agrícolas paulistas, segundo os níveis de prioridade (PEMH). 

Fonte: Neves Neto, 2009. 

O município de Caiuá, localizado na área prioritária 1 foram atendidos 184 produtores 

rurais, perfazendo R$ 712.619,73 reais em benefícios para implantação de infraestrutura nas 

propriedades, de modo parcial ou integral, por meio da elaboração de Projetos Individuais de 

Propriedade – PIPs de forma coletiva (no mínimo 5 pessoas) ou individual. 
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 Para a escolha das microbacias, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI 

levou em consideração os elevados índices de degradação ambiental, a pobreza rural e a 

concentração de pequenos agricultores familiares, áreas tidas como prioritárias, conforme mostra a 

o mapa de Classificação das regiões agrícolas paulistas (CATI, 2001; HESPANHOL, 2005). 

 Conforme as diretrizes do programa, as ações prioritárias (CATI, 2009; SOUZA, 2013) 

consistiram em disponibilizar recursos aos agricultores familiares para a exploração consciente dos 

recursos naturais.  

 A escolha das unidades produtivas nas microbacias foi realizada pelos membros do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR, com base nas diretrizes do Programa de 

Microbacias. O levantamento socioambiental dos municípios era realizado através de parceria entre 

os membros do CMDR e os técnicos da casa da agricultura responsáveis pela escolha das áreas mais 

problemáticas nas microbacias. Coube a esse grupo de profissionais realizarem a escolha da área de 

atuação nas microbacias hidrográficas. Para tanto, eles levaram em consideração os aspectos 

determinados pela CATI, tais como: elevado número de produtores rurais; tipos de práticas 

agrícolas predominantes; susceptibilidade à erosão, dentre outras (CATI, 2001). 

O município de Caiuá apresenta população rural de 5.030 habitantes, que representa 26,06% 

do seu efetivo populacional, de acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE 2010. Desse 

total 1.930 pessoas integram 701 famílias assentadas em projetos de reforma agrária, que perfazem 

36,32% da população rural total IBGE (2010). O elevado número de famílias assentadas, a forte 

presença dos movimentos sociais no município, a falta de investimentos públicos, a dependência 

econômica do setor agrícola, levou a escolha desse município para o recebimento dos benefícios do 

Programa de Microbacias Paulista. 

 Dentre as práticas individuais financiadas pelo PEMBH destacaram-se: a adubação verde, o 

cerceamento das Áreas de Preservação Permanentes (APPs), o controle de erosão, construção de 

fossas sépticas biodigestoras, dentre outras. Já as práticas comunitárias destacaram-se a construção 

de abastecedouros comunitários, equipamentos para uso coletivos (distribuidores de calcário, 

roçadeiras, semeadoras de plantio direto, dentre outros) concedidos para as associações de 

produtores rurais. Os projetos desenvolvidos pela CATI promoveram ações nas microbacias 

atendidas, cujo objetivo foi melhorar as condições de vida dos produtores rurais e promover o 

desenvolvimento sustentável desse grupo de produtores rurais. 
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 As ações desenvolvidas pelo Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas no Estado de 

São Paulo procuraram estimular as práticas associativistas entre os produtores rurais, promoveram 

mudanças consideráveis no manejo dos recursos naturais, por meio da ampliação do uso de práticas 

conservacionistas entre os produtores rurais. As técnicas desenvolvidas estimularam mudanças 

consideráveis nos aspectos ambientais, principalmente ao promover nova mentalidade sobre o 

desenvolvimento sustentável. Contudo, nota-se que os produtores rurais passaram a ter maiores 

preocupações com os aspectos ambientais (nascentes dos rios, reconstituição das áreas de vegetação 

nativa).  

 

3.  O PROGRAMA DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICA EM CAIUÁ 

 

O município de Caiuá situa-se a Oeste do Estado de São Paulo, faz parte da 10ª região 

administrativa, cuja sede é Presidente Prudente (ver figura 2). Sua economia é constituída, 

basicamente, pelo setor agropecuário, tendo nesse, a principal fonte de renda com o 

desenvolvimento da atividade pecuária, tanto de corte quanto de leite e a monocultura canavieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização do município de Caiuá na 10ª Região Administrativa do Estado de São Paulo. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Políticas Públicas e Comitês de Bacias Hidrográficas                                                                P á g i n a  | 581 

 

No que se refere à estrutura produtiva, com base no levantamento realizado na base de dados 

do Censo Agropecuário - LUPA 2007/08, nota-se que no município de Caiuá apresenta 801 

unidades de produção agrícola. Trata-se de um município cuja base econômica está assentada na 

agropecuária com destaque para a cadeia produtiva do leite, a monocultura canavieira e a produção 

de hortaliças. Desse total de propriedades rurais, 184 se localizam nas microbacias hidrográficas 

selecionadas pelo programa.  

No município de Caiuá duas microbacias foram contempladas com recursos do Programa 

Estadual de Microbacia Hidrográfica, sendo que a microbacia do Caiuazinho
37

 possui 80 produtores 

e a Microbacia da Água da Invernada
38

 possui 104 produtores. Foram aprovados 36 Projetos 

Individuais de Propriedades – PIP´s, ou seja 45% do total de produtores selecionados na microbacia 

do Caiuazinho; na microbacia Água da Invernada a situação foi melhor com mais de 63,46% das 

ações, perfazendo 66 Projetos Individuais de Propriedades aprovados. Ao todo, as ações no 

município de Caiuá perfizeram mais de 55,43% dos PIP´s aprovados, totalizando 102 produtores 

beneficiados com ações individuais e coletivas nas duas microbacias. Nas duas microbacias foram 

entrevistados 37 produtores rurais, que representam 36,27% dos PIP´s aprovados.  

Os resultados poderiam ter sido melhores, caso as ações do programa de Microbacias 

paulista não tivessem demorado a se efetivarem. O atraso na elaboração dos Projetos Individuais 

por Propriedades (PIP´s), a desconfiança dos produtores rurais, o atraso na execução dos projetos 

foram alguns dos entraves, que descredenciou as ações do Programa no Município. 

De certa forma, a alta rotatividade dos técnicos extensionistas na casa da agricultura do 

município, a falta de engenheiros agrônomos, e o despreparo dos técnicos e os baixos salários pagos 

desestimulou o trabalho destes profissionais destinados especificamente para atender a demanda 

dentro das duas microbacias selecionadas pelo programa. 

Sendo assim, as criticas direcionadas ao Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas se 

concentraram nas dificuldades para a elaboração e execução dos PIP´s nas unidades produtivas, a 

demora no recebimento dos recursos (desvalorização econômica) ocasionando problemas para os 

                                                           
37

 - Na microbacia Caiuazinho teve o plano de ação foi aprovado em 2006, abrange uma área de 6.456 ha e atinge 104 propriedades 

rurais, dessas propriedades mais de 25 famílias são assentados da Reforma Agrária. 

38 - A microbacia do Córrego Águas da Invernada, cujo plano de ação foi aprovado em 2002, abrange uma área de 3.285 ha e possui 

80 propriedades. Nesta microbacia encontramos muitas propriedades fechadas, pelo fato dos seus proprietários residirem na cidade, 

ou morarem em outros municípios. 
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produtores rurais, reduzido número de parceiras com as Universidades, assim como a falta de 

articulação regional, dentre outros, foram os pontos negativos do programa, conforme afirmam 

Hespanhol (2008); Neves Neto (2009). 

 Mesmo assim, na microbacia Água da Invernada os projetos aprovados levavam em 

consideração as questões ambientais. Foram concedidos recursos para o cerceamento de APP´s e a 

reconstituição de matas ciliares. Também foram direcionados recursos para a capacitação dos 

produtores e melhoria da infraestrutura das associações de produtores rurais e um kit de informática 

para a associação de produtores rurais. 

As ações de reflorestamento foram 100% subvencionadas pelo programa, sendo aplicados 

R$ 12.850,00. Os técnicos distribuíram mudas de espécies florestais nativas a 10 produtores rurais, 

instruindo-os sobre a importância das práticas de preservação ambiental. Foram recuperados mais 

de dois km de trechos críticos de estradas rurais, com 100% dos recursos dispendidos pelo 

Programa de Microbacias. O programa procurou recuperar os mananciais, para tanto, custeou com 

recursos de mais de 80% para a implementação de cercas para a proteção dos mananciais, 

totalizando mais de 4 km de áreas beneficiadas, perfazendo R$12.458,11 do valor apoiado. Por 

meio da associação de produtores rurais, o PEMH procurou infraestruturar as pequenas 

propriedades rurais, para que os produtores rurais pudessem desenvolver as práticas agrícolas e a 

recuperação das áreas degradadas. Dentre os equipamentos financiados pelo programa destacaram-

se os kits de plantio direto, roçadeiras costal e roçadeira tratorizada totalizando R$ 2.779,07. 

 Quanto à importância das práticas associativistas, o programa estimulou o desenvolvimento 

das associações de produtores rurais, esse um ponto critico, pois na microbacia Água da Invernada é 

forte a presença de grandes produtores rurais, o que prejudicou o desenvolvimento das ações, pelo 

fato dos produtores não precisarem de recursos, mas mesmo assim, o programa de Microbacias 

paulista destinou para esse grupo mudas de espécies nativas para a reconstituição de matas ciliares, 

desenvolvendo entre eles as práticas preservacionistas.  

 Na microbacia do Caiuazinho, os investimentos foram de R$ 255.028,03 apoiados em 

subvenções coletivas e individuais. Nessa microbacia, a presença de agricultores assentados da 

reforma agrária facilitou as ações do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. Desse 

modo, mais de 90% (72 assentados) das subvenções atendidas na microbacia beneficiou os 

produtores rurais do Assentamento Córrego do Engenho II. O elevado índice de aceitação do 
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programa nessa microbacia ocorreu devido a maior participação dos técnicos do Instituto de Terras 

do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, junto com os técnicos da Coordenadoria 

de Assistência Técnica Integral - CATI, montaram os projetos, de modo que, pudessem atender a 

principal demanda no assentamento, o suprimento da falta de água.  

O programa atendeu de forma coletiva (grupos de cinco pessoas) a 18 produtores rurais, com 

o valor apoiado de R$ 82.720,28 para a aquisição de três abastecedouros comunitários do tipo III, 

resolvendo parcialmente o problema da falta de água no assentamento. Por meio da concessão desse 

benefício, os assentados puderam desenvolver a produção agrícola e sanar parte dos problemas com 

a falta de águas nas propriedades rurais. 

No âmbito do desenvolvimento das práticas agrícolas, além de contar com o apoio dos 

técnicos do ITESP, que atuam nessa microbacia, o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 

apoiou em R$ 6.315,37 do montante estipulado de R$ 8.650,00 para a compra de três unidades de 

roçadeiras costais e um distribuidor de calcário. Essas ações visavam promover melhorias na 

produção dos pequenos agricultores assentados, dando a eles a oportunidade de produzir e corrigir 

os solos. 

O programa também destinou recursos para o cerceamento de APPs, com investimento de 

R$ 11.312,66 do valor total estipulado R$: 20.398,00. Por meio desse recurso, mais de quatro km 

de áreas de preservação foram cercados, evitando o pisoteio do gado e a intensificação das praticas 

erosivas. Nessa microbacia, as ações do Programa atenderam a quatro km de trechos críticos de 

estradas rurais, apoiando com 100% dos recursos.  

O objetivo da implantação das ações do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 

era promover o desenvolvimento rural sustentável nas pequenas unidades produtivas em toda área 

de atuação no Estado, principalmente na área prioritária 1 (cor vermelha - figura 1). 

Por meio dessas medidas, o programa também procurou recuperar a autoestima dos 

pequenos produtores rurais nas áreas de concessão dos benefícios. O Programa de Microbacias 

Paulista, junto com o PAA, PNDE, PRONAF tem sido uma das poucas ações públicas voltada para 

atender esse segmento social.   

Mesmo com todas essas ações, o programa não conseguiu alcançar o seu objetivo central no 

município, que era por meio dos benefícios, propiciar o desenvolvimento rural, gerar renda entre os 

pequenos produtores rurais, de certa forma, os objetivos não foram atingidos. No município de 
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Caiuá foram aprovados 102 projetos de maneira individual e coletiva, que perfizeram 55,43% das 

metas estabelecidas. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Os projetos de Microbacias Hidrográficas implementados no município de Caiuá 

procuraram se ater as questões ambientais nas unidades produtivas agrícolas, almejando  atender os 

pequenos produtores rurais. Para tanto, as primeiras ações do Projeto de Microbacias no município 

consistiu em oferecer aos membros selecionados infraestruturas individuais e coletivas, organizar os 

produtores rurais em associações. O desenvolvimento dessas metas só se tornou possível por conta 

da aproximação da secretaria da agricultura do município, com os técnicos da CATI e do Itesp (na 

microbacia do Caiuazinho). 

 No município, os técnicos da CATI procuraram, por meio de reuniões com as associações de 

produtores rurais, conscientizar os pequenos produtores rurais, a respeito da importância em adotar 

técnicas de preservação ambiental. Mesmo com baixa representatividade dos produtores rurais nas 

reuniões das associações, os técnicos do município efetivaram projetos importantes de preservação 

ambiental, com o plantio de mudas nativas nas duas microbacias atendidas com recursos do 

programa. 

 Outro ponto importante foi à recuperação de estradas rurais na microbacia do Caiuazinho 

através dos Projetos Individuais de Propriedades - PIP´s. Nesta Microbacia, conforme os dados 

coletados no trabalho de campo, as ações recuperou parte das estradas do assentamento, além de 

resolver o problema da falta de água com a implantação dos Abastecedouros Comunitários do Tipo 

III, medidas essas que deram maior credibilidade ao programa por parte dos pequenos produtores.  
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RESUMO 

O projeto denominado Conservação de água e solo na bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, é o 

primeiro projeto do Programa federal Produtor de Água no bioma amazônico, sendo objetivos: o 

fomento à compensação por serviços ambientais e o fortalecimento da gestão compartilhada de 

bacias hidrográficas. A participação de diversos atores sociais no projeto em questão é aspecto 

relevante, assim como, a transparência e divulgação das ações. Neste artigo propomos a análise da 

interface do projeto com outras políticas públicas do Acre, visando fortalecimento da gestão da 

bacia hidrográfica e continuidade das ações do projeto. 

 

Palavras-chave: Programa Produtor de Água. PSA. Gestão Compartilhada. Acre. 

 

ABSTRACT 

The project entitled Conservation of water and soil in the watershed of Riozinho Rôla, is the first 

project of the federal Water Producer Program in the Amazon biome, with goals: fostering 

compensation for environmental services and strengthening the management of river basins. The 

participation of different social actors in the project is a relevant aspect, as well as transparency and 

disclosure of actions. In this paper we propose the analysis of project interface with other public 

policies of Acre, seeking strengthening of river basin management and continuity of project 

activities.  

 

Keywords: Water Producer Program. PES. Shared Management. Acre. 
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1 . INTRODUÇÃO   

 

O número crescente de iniciativas de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA demonstra a 

relevância destas em busca de sanar parte das externalidades negativas do modo de produção e de 

consumo de nossa economia, externalidades estas, representadas pela poluição ambiental e 

degradação dos serviços ambientais disponíveis. Neste contexto a Agência Nacional de Águas - 

ANA criou o Programa Produtor de Água. É um programa para produtores rurais adotarem, 

voluntariamente, práticas voltadas à conservação de água e solo e que se efetiva por meio de 

articulações e parcerias entre instituições das esferas governamentais, não governamental e privada 

visando o desenvolvimento da política de PSA.  

O projeto denominado ‘Conservação de água e solo na bacia hidrográfica do Riozinho do 

Rôla, sub-bacia do Rio Acre’ é a primeira experiência do Programa Produtor de Água no bioma 

amazônico e a sua estratégia é promover a participação de produtores rurais no Programa Estadual 

de Certificação de Unidades Produtivas Familiares do Acre e a recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente – APPs. 

Além da relação com o Programa Estadual de Certificação, o projeto relaciona-se ainda com 

outras políticas e instrumentos, como o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais do 

Acre - SISA e o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre – PLERH/AC. A relação com o 

SISA é notada pelo fato do programa Produtor de Água visar o desenvolvimento da política de PSA 

voltada à proteção e conservação hídrica. Já, a relação com o PLERH/AC ocorre pela contribuição 

inicial dada ao processo de gestão compartilhada de bacia por meio da atuação da Unidade de 

Gestão deste Projeto – UGP, que dando conta das ações também inicia parte da mobilização, 

articulação e cooperação interinstitucional necessárias para implementação do plano de recursos 

hídricos na bacia do Riozinho do Rôla que é parte do PLERH/AC. 

A reduzida publicação de informações sobre o projeto, reflete-se no acesso às informações, na 

gestão de conhecimentos e pode limitar a participação dos parceiros, beneficiários e do público em 

geral, bem como na gestão compartilhada desta bacia. Neste sentido, o objetivo geral deste artigo é 

socializar uma sistematização das ações do projeto, enfatizando o funcionamento da UGP. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 
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Este artigo utiliza-se de pesquisa bibliográfica e do levantamento documental pertinente aos 

relatórios do projeto, às apresentações realizadas em eventos e às memórias das reuniões da UGP. 

A bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla possui uma área de aproximadamente 7.637,0 km
2
 

e localiza-se no extremo leste do estado do Acre, entre os paralelos 10º e 11ºS, abrangendo porções 

territoriais além de Rio Branco, áreas dos municípios de Xapuri, ao sul, de Sena Madureira, a oeste, 

Capixaba, a sudeste, e Brasiléia, a sudoeste. O Riozinho do Rôla é afluente do rio Acre que por sua 

vez deságua no rio Purus e este no rio Solimões (SEMEIA, 2011). 

A área de estudo deste artigo é a área definida para execução do projeto. Devido à dimensão 

da bacia e aos recursos disponíveis, o projeto limitou a área, sendo os produtores rurais do Projeto 

de Assentamento Moreno Maia, situado no município de Rio Branco, entre o Igarapé Caipora e o 

Rio Acre, os beneficiários. 

 

Figura 1 – Área de execução das ações do projeto Conservação de água e solo na bacia hidrográfica do Riozinho do 

Rôla, sub-bacia do Rio Acre. 

 
Fonte: SEMEIA (2011). 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A POLÍTICA AMBIENTAL E O USO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

 

Lustosa et al. (2003) definem política ambiental como o conjunto de metas e instrumentos que 

buscam a redução dos impactos negativos da ação antrópica sobre o ambiente. Comentam também 

que, desde as primeiras manifestações de degradação ambiental, percebeu-se a necessidade da 

intervenção estatal no sentido de mediar e resolver os conflitos resultantes. Atualmente, os países 

desenvolvidos se encontram em uma etapa da política ambiental, chamada de política mista de 

comando e controle. Nesta modalidade de política ambiental, os padrões de emissão passam a ser 

instrumentos de uma política que usa diversas alternativas e possibilidades para o cumprimento de 

metas acordadas socialmente. Assim, a adoção dos padrões de qualidade dos corpos receptores é 

feita progressivamente em busca do cumprimento das metas de política e a adoção de instrumentos 

econômicos é feita em caráter complementar aos padrões mencionados, induzindo os agentes a 

combaterem a poluição e a moderarem o uso dos recursos naturais. 

Conforme Santos (2003), a cobrança pelo uso da água é um exemplo de uso de instrumento 

econômico que trata da aplicação do princípio poluidor-pagador, ampliando tal princípio para 

usuário-pagador, dentro do sistema de gestão de recursos hídricos, o que permite um maior 

disciplinamento do uso múltiplo da água. 

 

 

3.2 MECANISMOS DE COMPENSAÇÕES POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 

O manual operativo do Programa Produtor de Água adota a terminologia instituída na 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio, em 2005. Assim, a expressão “serviços ecossistêmicos” é 

utilizada para mencionar os benefícios gerados pelos ecossistemas, independentemente da atuação 

humana, e “serviços ambientais”, para se referir aos benefícios decorrentes de iniciativas antrópicas 

em favor destes sistemas ecológicos (ANA, 2012). 

Praticamente todos os mecanismos de PSA existentes compreendem serviços ambientais 

associados a uma das quatro categorias distintas: retenção ou captação de carbono; conservação da 

biodiversidade; conservação de serviços hídricos e beleza cênica (WUNDER et al., 2008). 
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Os instrumentos de PSA podem ser conceituados como a transferência voluntaria de recursos 

ou benefícios da parte que se beneficia com a provisão destes serviços para a parte que ajuda a 

prover e manter um determinado serviço, sendo o princípio orientador de tal relação o chamado 

princípio do protetor-recebedor (BORN; TALOCCHI, 2002). 

O conceito de PSA usado pelo manual operativo do Programa Produtor de Água considera 

que aqueles que se beneficiam de algum serviço ambiental gerado por determinada área devem 

realizar pagamentos para o proprietário ou gestor da área em questão, caracterizando estes 

pagamentos como uma fonte adicional de renda, sendo uma forma de ressarcir os custos encarados 

pelas práticas conservacionistas adotadas. Tal modelo também extrapola o consagrado princípio do 

“poluidor-pagador”, dando foco ao fornecimento do serviço, promovendo assim, o princípio do 

“provedor-recebedor”, onde o usuário paga e o conservacionista recebe (ANA, 2012). 

De acordo com Pagiola et al. (2012), os primeiros programas formais de PSA na América 

Latina foram iniciados no vale do rio Cauca na Colômbia, em meados da década de 1990, mas o 

tema realmente avançou após a instituição do programa nacional de PSA da Costa Rica, em 1997. 

Até o ano de 2009, havia mais de 150 programas de PSA e similares em operação na América 

Latina, conservando cerca de 2,5 milhões de hectares. Ainda de acordo com Pagiola et al. (2012), os 

programas de PSA que são financiados por usuários geralmente envolvem serviços de água, em que 

os usuários são fáceis de identificar e recebem benefícios bem definidos.  

Tratando-se de programas estaduais de PSA no Brasil, temos o Programa Produtores de Água 

do Estado do Espírito Santo que começou a operar em 2009. O estado de São Paulo está testando 

seu programa piloto Mina d’Água (PAGIOLA et al., 2012). 

 

3.3  PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA 

   

  O Programa Produtor de Água é um instrumento pelo qual a União apoia a melhoria, a 

recuperação e a proteção de recursos hídricos em bacias hidrográficas estratégicas, tendo como base 

ações executadas no meio rural voltadas à redução da erosão e do assoreamento de mananciais. Tal 

programa se efetiva por meio de articulações e parcerias entre instituições das esferas municipal, 

estadual, federal, privada e não governamental, visando o desenvolvimento da política de PSA 
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como instrumento de incentivo aos produtores rurais que adotarem, voluntariamente, práticas 

voltadas à conservação de água e solo. 

O objetivo geral deste programa é apoiar projetos de PSA de proteção hídrica que visem 

promover a melhoria da qualidade e a ampliação da oferta das águas e a regularização da vazão dos 

corpos hídricos. Os objetivos específicos são: estimular o desenvolvimento das políticas de PSA de 

proteção hídrica no Brasil; apoiar projetos em áreas de mananciais de abastecimento público com 

conflito de usos de recursos hídricos, com problemas de baixa qualidade das águas, com vazões e 

regimes de rios sensivelmente alterados, e/ou com eventos hidrológicos críticos; difundir o conceito 

de manejo integrado do solo, da água e da vegetação; garantir a sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental dos manejos e práticas implantadas, por meio de incentivos, inclusive financeiros, aos 

agentes selecionados (ANA, 2012). 

A ANA não contribui com recursos financeiros para os PSA, que devem ser aportados por 

parceiros previamente definidos no âmbito do arranjo organizacional do projeto, no entanto, existe 

uma série de fontes de recursos financeiros em potencial que podem ser utilizadas para o pagamento 

em questão e na execução de ações necessárias ao seu provimento (ANA, 2012). 

Conforme ANA (2012), as atribuições da UGP são elaborar e aprovar seu regimento interno; 

seguir as orientações do programa estabelecidas no manual operativo do mesmo; promover o debate 

sobre questões relacionadas à execução do projeto e à gestão de recursos naturais nos territórios da 

bacia; acompanhar a execução do projeto para restauração da saúde ecossistêmica da bacia; fazer a 

gestão da implantação do projeto na bacia; elaborar o edital de licitação para seleção dos projetos 

inscritos para receberem os PSA; acompanhar e registrar a implementação dos projetos individuais 

nas propriedades rurais; estabelecer critérios e indicadores para o monitoramento e avaliação do 

projeto; avaliar o desenvolvimento das atividades por meio da interpretação destes indicadores; 

elaborar pareceres técnicos atestando o cumprimento de metas para subsidiar as decisões quanto ao 

PSA aos proprietários beneficiários do projeto; auxiliar na resolução de conflitos relacionados à 

execução do projeto e informar eventuais irregularidades observadas na implantação do mesmo. 

 

3.4  BREVE CONTEXTO ACRIANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS 

3.4.1 Programa Estadual de Certificação da Unidade Produtiva Familiar do Acre 
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Conforme a Lei N
o
 2.025, de 20 de outubro de 2008, que cria o Programa Estadual de 

Certificação de Unidades Produtivas Familiares do Acre, o objetivo principal é estabelecer um 

processo voluntário de certificação socioambiental de unidades produtivas rurais familiares, 

oportunizando sua inclusão social e econômica, bem como a garantia do uso conservacionista dos 

recursos naturais e a gestão adequada do território. 

Os produtores rurais familiares que aderirem voluntariamente ao programa estarão aptos a 

receber os seguintes benefícios: I – bônus (recurso financeiro como pagamento anual por serviços 

ambientais e incentivo para adoção de práticas produtivas sustentáveis); II - serviços de governo 

(serviços e programas de governo voltados à produção sustentável); III - acesso a recursos 

financeiros (inserção em linhas de financiamento, crédito e fomento oficiais); IV - outros benefícios 

previstos no regulamento do Programa. 

Segundo WWF Brasil (2013), os participantes do programa assumem gradativamente práticas 

conservacionistas ao longo de nove anos. Em compensação, os participantes recebem um bônus na 

forma de pagamentos que variam de R$500 a R$600 por ano, conforme o grau de compromisso 

assumido ou fase da certificação, recebem assistência técnica e extensão rural e recebem inserção 

prioritária em linhas de financiamento oficiais. Até maio de 2013, 1.239 famílias haviam sido 

inscritas no programa, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Extensão 

Agroflorestal e Produção Familiar do Acre – SEAPROF. 

 

3.4.2 Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais do Acre - SISA 

 

 A Lei Estadual N
o
 2.308, de 22 de outubro de 2010, cria o SISA e demais Programas de 

Serviços Ambientais e Produtos Ecossistêmicos do estado do Acre. O objetivo desta política 

pública é fomentar a manutenção e a ampliação da oferta dos seguintes serviços e produtos 

ecossistêmicos: o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição 

do fluxo de carbono; a conservação da beleza cênica natural; a conservação da sociobiodiversidade; 

a conservação das águas e dos serviços hídricos; a regulação do clima; a valorização cultural e do 

conhecimento tradicional ecossistêmico; e a conservação do solo. 

 

3.4.3 Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre 
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A Lei Estadual N
o
 1.500, de 15 de julho de 2003, institui a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Acre. Esta 

política baseia-se nos mesmos fundamentos e instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos. O PLERH/AC é um plano diretor de longo prazo que objetiva fundamentar e orientar a 

implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos. 

Para fins de gestão de recursos hídricos e para elaboração do PLERH/AC, o estado foi 

dividido em seis Unidades de Gestão de Recursos Hídricos – UGRH, sendo que a bacia hidrográfica 

do Riozinho do Rôla, local de execução do projeto, pertence à UGRH Acre-Iquiri (ACRE, 2012). 

 

3.5 PROJETO CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIOZINHO DO RÔLA, SUB-BACIA DO RIO ACRE 

 

SEMEIA (2011) define que a estratégia do projeto é promover a participação de produtores 

rurais no Programa Estadual de Certificação de Unidades Produtivas Familiares do Acre e a 

recuperação de APPs. O objetivo geral do projeto é promover o envolvimento de produtores rurais 

em ações estratégicas de recuperação e conservação de mananciais da bacia hidrográfica. Na 

sequência, o Quadro 1 apresenta as atividades, as metas e os resultados previsto no projeto. 

 

Quadro 1 – Atividades, metas e resultados previstos, por eixo estratégico do projeto de conservação de água e solo na 

bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, sub-bacia do Rio Acre. 

Eixo Estratégico 

do Projeto 
Meta Atividade Prevista Resultado Previsto 

1. Promoção 

da participação de 

produtores rurais do 

P. A. Moreno Maia 

no Programa de 

Certificação da 

Propriedade Rural 

50 produtores 

participando 

e/ou aderindo 

ao Programa 

com apoio do 

projeto 

1.1. Realizar diagnóstico 

das propriedades rurais 

Diagnóstico ambiental de 50 propriedades 

rurais, incluindo georreferenciamento da área e 

o cálculo do passivo ambiental florestal 

1.2. Elaborar Plano de 

Certificação da Unidade 

Produtiva 

50 produtores rurais com Plano de Certificação 

da Unidade Produtiva 

2. Realização 

de Ações de 

Mobilização, 

Sensibilização e 

Educação Ambiental 

Produtores 

rurais do P. A. 

Moreno Maia 

mobilizados, 

sensibilizados e 

conscientizados 

sobre Educação 

Ambiental 

2.1. Realizar 05 reuniões 

com produtores rurais 

75 produtores rurais conhecendo o Projeto, 

envolvidos em suas ações 

2.2. Realizar 2 seminários 

(apresentação e avaliação 

do Projeto) 

100 produtores rurais participando das 

discussões sobre a gestão e execução do 

projeto 

2.3. Realizar 2 cursos de 

Produção de mudas, SAFs 

e recuperação de APPs 

50 produtores rurais capacitados em produção 

de mudas, implantação de SAFs e recuperação 

de APP. 
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2.4. Realizar 1 oficina de 

sensibilização sobre 

Serviços Ambientais 

25 Produtores conhecendo o Programa de 

Certificação da Propriedade Rural, 

Mecanismos de CSA e o SISA 

2.5. Promover 2 

intercâmbios de 

conhecimento entre 

produtores 

20 produtores rurais conhecendo experiências 

exitosas de manejo e conservação de recursos 

naturais, com foco em recursos hídricos 

2.6. Promover a 

participação de 2 técnicos 

em congresso nacional 

sobre PSA ou gestão de 

recursos hídricos 

2 técnicos com conhecimento ampliado sobre 

gestão de recursos hídricos e/ou PSA, 

conhecendo  experiências exitosas exequíveis 

sobre os temas 

2.7. Produzir vídeo sobre 

o Projeto 

1 vídeo sobre o Projeto, com duração de 8 a 10 

minutos, com tiragem de 250 unidades 

3. Recuperação 

de APPs, utilizando 

SAFs 

30 hectares 

recuperados de 

APPs 

3.1. Preparar e cercar 

APPs 

20 hectares de APPs cercadas e protegidas, 

e/ou 6.000 metros de cerca implantados 

3.2. Reflorestar 30 

hectares de APPs 
30 hectares de APPs reflorestadas 

3.3. Realizar a 

manutenção da área 

reflorestada 

Manutenção dos 30 hectares das APPs 

reflorestadas durante 02 anos 

Fonte: adaptado de SEMEIA (2011). 

 

3.5.1 Unidade de Gestão do Projeto 

 

O arranjo organizacional do projeto corresponde às instituições que participaram do processo 

de elaboração e submissão da proposta ao Programa Produtor de Água e que foram definidas como 

instituições parceiras. 

Assim, as instituições que compõem o arranjo da UGP são a ANA; a SEMEIA, instituição 

proponente do projeto; a Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta de Rio Branco - SAFRA; a 

SEAPROF, órgão estadual de assistência técnica e extensão rural e agente financeiro do PSA; o 

Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre - IMC; a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente do Acre - SEMA; a ONG CARE Brasil, organização que participou 

do processo de elaboração e submissão desta proposta; e Associação Boa Esperança, associação de 

produtores rurais na área do projeto.  

Os anos de 2012 e 2013 são considerados os dois anos de execução do projeto. 

O Quadro 2 seguinte registra as atividades executas pela UGP e os resultados alcançados até o 

presente momento, por eixo estratégico do projeto. 

 
Quadro 2 – Atividades da UGP durante o projeto de conservação de água e solo na bacia hidrográfica do Riozinho do 

Rôla, em 2012 e até julho de 2013. 
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(continua) 

Eixo Estratégico 

do Projeto 
Atividade Produto Resultado 

Gestão / Educação 

Ambiental 

1ª Reunião da 

UGP, 

realizada no 

dia 

24/08/2012 

- Nivelamento dos parceiros sobre o andamento do 

projeto 

16 participantes 

envolvidos nesta 

reunião 

- Proposta de composição da UGP (Associação Bom 

Jesus, CARE Brasil, DERACRE, IFAC, IMC, SAFRA, 

SEAPROF, SEDENS – Viveiro da Floresta, SEMA e 

SEMEIA) 

- Planejamento do Seminário de Apresentação do Projeto 

Gestão / Educação 

Ambiental 

Seminário de 

Avaliação do 

Projeto, 

realizado no 

dia 

15/09/2012 

- Apresentação do projeto aos produtores e comunitários 

do P. A. Moreno Maia. 
Produtores rurais 

ou comunitários 

envolvidos na 

gestão e execução 

do projeto, 

participando do 

seminário 

- Nivelamento de conhecimentos 

- Apresentação do Programa Produtor de Água e 

possibilidade de esclarecimentos 

- Apresentação do Programa Estadual de Certificação 

das Unidades Produtivas Familiares do Acre e 

possibilidade de esclarecimentos 

2ª Reunião da 

UGP, 

realizada no 

dia 

15/09/2012 

- Nivelamento dos parceiros sobre o andamento do 

projeto 

- 22 produtores 

rurais envolvidos 

nesta reunião; mais 

11 participantes 

envolvidos na 

mesma, sendo 5 da 

equipe de execução 

e 6 dos parceiros; - 

33 participantes. 

- Ingresso de novos participantes na UGP. Nova proposta 

de composição da UGP (Associação Boa Esperança, 

Associação Bom Jesus, CARE Brasil, IFAC, IMC, 

SAFRA, SEAPROF, SEMA e SEMEIA) 

- Definição das funções de cada parceiro na UGP 

- Definição das formas de comunicação da UGP 

Educação 

Ambiental 

Intercâmbio 

de Produtores 

no Projeto 

RECA 

(Reflorestame

nto 

Econômico, 

Consorciado e 

Adensado) 

realizado no 

dia 

26/09/2012 

- Troca de experiências entre os produtores 

Produtores rurais 

conhecendo 

experiência exitosa 

- Aprendizagens 

Fonte: SEMEIA (2012, 2013). 
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Quadro 2 – Atividades da UGP durante o projeto de conservação de água e solo na bacia hidrográfica do Riozinho do 

Rôla, em 2012 e até julho de 2013. 

(conclusão) 

Eixo Estratégico 

do Projeto 
Atividade Produto Resultado 

Gestão / Educação 

Ambiental 

3ª Reunião da 

UGP, realizada 

no dia 

13/03/2013 

- Nivelamento dos parceiros sobre o andamento do 

projeto 

- 1 representante da 

instituição 

financiadora 

(ANA) 

- 7 participantes 

envolvidos nesta 

reunião, sendo 3 da 

equipe de execução 

e 4 dos parceiros 

- Total de 8 

participantes 

- Encaminhamentos necessários (pagamento do bônus 

e uso de trator para implantação das barraginhas).  

Gestão / Educação 

Ambiental 

4ª Reunião da 

UGP, realizada 

no dia 

25/04/2013 

- Pré-aprovação da proposta ou minuta de governança 

do projeto e funcionamento da UGP, faltando 

oficialização dos representantes que compõem tal 

Unidade. 
- 6 participantes 

envolvidos, sendo 

2 da equipe de 

execução e 4 dos 

parceiros 

 

- Ofício a ser enviado pela SEMEIA para composição 

oficial da UGP (Associação Boa Esperança, 

Associação Bom Jesus, CARE Brasil, IMC, SAFRA, 

SEAPROF, SEMA e SEMEIA) 

Educação 

Ambiental 

Reunião de 

Organização da 

Oficina sobre 

Serviços 

Ambientais, no 

dia 18/06/2013 

- Planejamento do processo de organização da oficina - 4 participantes 

envolvidos, sendo 

1 da equipe de 

execução e 3 dos 

parceiros 

- Definição da estruturação da oficina 

- Proposta de roteiro metodológico da oficina 

Fonte: SEMEIA (2012, 2013). 

 

4. DISCUSSÃO E RESULTADO 

 

As atribuições das instituições que compuseram o arranjo organizacional do projeto para 

execução das ações do mesmo foram bem definidas, assim como, as funções das instituições 

parceiras na execução das ações, na governança do projeto e no funcionamento da UGP. Neste 

sentido, há uma divisão clara de responsabilidades e tarefas a serem desenvolvidas. 

Em relação ao alcance dos objetivos, esta UGP vem acompanhando as ações do projeto; vem 

apoiando a consolidação de políticas públicas como o programa mencionado e a política estadual de 

recursos hídricos, além de divulgar e conscientizar os produtores rurais do P. A. Moreno Maia a 

respeito da existência de outras políticas, nas quais os mesmos podem ser beneficiários; e vem 

promovendo e fomentando a integração de diversos órgãos e entidades na bacia hidrográfica. 
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O grande desafio desta Unidade de Gestão é desenvolver um plano de continuidade para as 

ações de articulação social, restauração florestal e PSA após o término do projeto, visando o apoio 

para consolidação de políticas públicas e o suporte para promoção da integração de instituições 

regionais na gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla. 

No Quadro 2, que apresenta as atividades e os resultados obtidos pela UGP na execução do 

projeto em pauta, percebe-se que o ponto forte de tal unidade é a organização e realização das 

atividades de mobilização, sensibilização e educação ambiental, sendo esta organização e realização 

de eventos um instrumento relevante para divulgação das ações do projeto junto aos produtores 

rurais do P.A. Moreno Maia. 

Por outro lado, é importante reconhecer certa fragilidade na comunicação interinstitucional da 

UGP, na divulgação das ações aos diversos atores interessados no tema e na publicação de 

informações pertinentes à execução do projeto em questão. Ao sistematizar estas ações, este artigo 

atende aos objetivos específicos de possibilitar maior divulgação e compartilhamento da 

experiência da UGP do primeiro projeto do Programa Produtor de Água no bioma amazônico. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho é discutir os resultados do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 

no município de Junqueirópolis-SP. Para isso, buscamos articular referencial teórico, com dados de 

fonte secundária, entrevistas com representantes públicos envolvidas com o setor agropecuário 

municipal. O referido município teve cinco microbacias hidrográficas trabalhadas (Colibri, 

Ariranha, Taquarassu, Saltinho e Caingangues). Constatamos que os resultados positivos do 

Programa de Microbacias se devem pela presença forte da Associação Agrícola de Junqueirópolis e 

de seu presidente na condução da política pública estadual, conjuntamente com a ação da prefeitura 

municipal na contratação de profissionais e disponibilização da infraestutura local. Em escala 

regional e estadual, Junqueirópolis foi um dos municípios que mais obtiveram recursos em 

subvenções para atender os produtores rurais, tais como: construção de poços semi-artesianos; 

medidas de controle a erosão; readequação de estradas rurais; aquisição de cerca de proteção de 

APP e mudas de árvores para reconstituição de áreas de preservação permanente. Entretanto, quanto 

à tomada de consciência ambiental dos produtores rurais, pela adoção de práticas conservacionistas, 

estas não foram tão difundidas. 

 

Palavras-chave: Junqueirópolis, Programa de Microbacias, políticas públicas, produtor rural. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to discuss the results of the Watersheds State Program in the 

Junqueirópolis. For this, we seek to articulate theoretical referential, with secondary´s data source, 

interviews with public officials involved with the local agricultural sector. This city had five 

watersheds assisted by the program (Colibri, Ariranha, Taquarassu, Saltinho e Caingangues). We 

noticed that the positive results of the Watersheds Program should be by the strong presence of the 

Agricultural Association Junqueirópolis and its president in the conduct of state public policy, 

together with the action of the city hall in hiring professionals and availability of infrastructure site. 

In regional and state scale, Junqueirópolis was one of the cities that had more obtained funds in 

grants to attend the farmers, such as: construction of semi-artesian wells, erosion control measures, 

repair rural roads, APP´s protective fence construction and tree´s seedlings to reconstitution of 

permanent preservation areas. However, with respect to the farmers´ environmental awareness, the 

adoption of conservation practices, these were not so disseminates. 

 

Keywords: Junqueirópolis, Program of Watersheds, public policies, farmer. 
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1 . INTRODUÇÃO   

 

Não obstante o número reduzido de população (18.726), o município de Junqueirópolis 

apresenta algumas características peculiares que serão trabalhadas ao longo desse artigo. Cabe 

destacar o papel da atuação da Associação Agrícola de Junqueiróplis no acesso aos recursos de 

políticas públicas, como o Programa de Microbacias, por exemplo. Outro fator a destacar no 

município é a grande presença de pequenos produtores rurais que cultivam frutas, tiram leite e 

exploram a pecuária (IBGE, 2010)
39

.  

Com a crise da cafeicultura dos anos 1970, Junqueirópolis e toda a região de Dracena, 

vivenciaram um longo período de decadência econômica, o que acarretou em um intenso êxodo 

rural nessa localidade. Procurando reverter esse processo, muitos pequenos produtores rurais se 

unem em organizações rurais, sendo a Associação Agrícola de Junqueirópolis, fundada no início 

dos anos 1990, um bom exemplo de união entre os produtores. Muitos desses passam a investir na 

fruticultura como uma fonte de renda e buscam o acesso às políticas públicas como uma forma de 

sobrevivência nos espaços rurais. 

Dentre as políticas públicas acessadas por esses produtores se destaca o Programa Estadual 

de Microbacias Hidrográficas, que atendeu cinco microbacias em Junqueirópolis e possibilitou uma 

série de benefícios aos produtores, como abastecedouros comunitários, implementos agrícolas, 

insumos e mudas para o plantio da mata ciliar. O município de Junqueirópolis se destaca como 

sendo o que mais conseguiu recursos do programa em todo o Estado de São Paulo. Ao longo do 

artigo discutiremos os motivos para o sucesso dessa política pública estadual no município. 

 

2.  A PRIMEIRA FASE DO PROGRAMA DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS EM 

SÃO PAULO (2000-2008) 

 

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas foi implantado no Estado de São Paulo 

durante o período de 2000-2008. Essa política pública estadual contou com o financiamento do 

Banco Mundial no valor de US$ 55.348.200,00, sendo o valor total do Programa de US$ 

124.740.200,00. 

                                                           
39

 Informações obtidas no site <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=352600&search=sao-

paulo|junqueir%F3polis>, acessado em 06/07/2013. 
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Para o acesso ao financiamento externo, o Programa de Microbacias teve que contemplar 

algumas exigências do Banco Mundial, como a valorização da dimensão ambiental e os aspectos 

socioeconômicos dos beneficiários, incentivar a participação dos produtores na elaboração do Plano 

da Microbacia, descentralizar as ações e ser transparente na aplicação dos recursos. 

O principal objetivo do Programa de Microbacias foi aumentar e dar sustentabilidade à 

produção, produtividade e venda da agricultura e aprimorar à assistência técnica aos produtores, 

sobretudo aos pequenos, fomentando o manejo adequado dos recursos naturais, por meio do(a): 

(i) – incentivo às práticas modernas de manejo e conservação do solo, água e floresta 

planejados e implementados na microbacia, envolvendo a comunidade dos produtores; 

 (ii) – desenvolvimento da consciência ambiental nas comunidades integrando as mesmas 

técnicas de preservação ambiental; 

(iii) – ampliação da extensão e do período de cobertura vegetal do solo, protegendo-o dos 

raios solares e das chuvas intensas de verão; 

 (iv) – melhoria da estrutura física do solo, elevando a infiltração da água e diminuindo o 

escoamento superficial da água das chuvas; 

 (v) Elevação da capacidade do Estado em executar, com maior eficiência, um amplo 

programa de manejo e conservação dos recursos naturais. (SÃO PAULO, 2009). 

Dentre as propostas do Programa de Microbacias constavam: 

- Conscientizar os agricultores sobre a importância de conservar os recursos naturais; 

- Transformar os agricultores e suas famílias em agente do desenvolvimento; 

- Criação e/ou fortalecimento das associações de produtores; 

- Diminuição do uso de agrotóxicos; 

- Controlar erosões; 

- Recuperar as áreas degradadas; 

- Recomposição das Matas Ciliares; 

- Proteção de Mananciais e nascentes; 

- Readequação das Estradas Rurais (ANTUNIASSI, 2009). 

O foco principal do Programa de Microbacias foi o meio ambiente, que respondeu por seis 

do total de nove propostas. Essa política pública foi executada pela Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, por meio da CATI. 
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A meta inicial foi atender 1.500 microbacias, atendendo 90 mil produtores (30% do total do 

Estado) em 4,5 milhões de hectares. Devido ao atraso no início da operacionalização do PEMH e a 

diminuição no valor do empréstimo com o Banco Mundial, a meta foi reduzida para 950, num total 

de 2,85 milhões de hectares (SÃO PAULO, 2005). 

Os municípios que fizessem parte dos EDRs, onde o grau de degradação ambiental fosse 

maior e tivessem graves problemas socioeconômicos, receberam grande parte dos recursos. 

Portanto, foram os municípios localizados a Oeste e a Noroeste do Estado de São Paulo, que 

tiveram maior possibilidade de acesso ao programa. 

Os produtores rurais tiveram acesso às práticas individuais, tais como: adubação verde, 

aquisição de calcário, cerca para proteção de mananciais, terraceamento, faixas de retenção, fossas 

sépticas biodigestoras, sistema de divisão de pastagens (Kit para cerca e bebedouro), controle de 

erosão (horas máquinas), aquisição de mudas para recuperar a mata ciliar, bem como práticas 

coletivas: edificação de abastecedouros comunitários, escarificador/subsolador, distribuidor de 

calcário, roçadeiras (costal/tratorizada), semeadora de plantio direto, kit informática. E os 

produtores rurais tiveram acesso as práticas coletivas, como abastecedouros e roçadeiras. 

De acordo com Neves Neto (2009), o Programa de Microbacias objetivou atender os 

pequenos e médios produtores. Já os grandes produtores, por possuírem maior escala de produção, 

acesso facilitado ao crédito e, consequentemente, maior poder aquisitivo, foram menos atendidos 

por essa política pública estadual. 

Não obstante os resultados positivos, como o incentivo ao plantio direto, a adequação de 

estradas rurais e o plantio de mata ciliar, o Programa de Microbacias teve muitos problemas na sua 

execução. O principal foi o não cumprimento da maioria das metas inicialmente traçadas, como por 

exemplo o número de produtores atendidos, que era 4.500.000 e no final do programa, apenas 

3.310.312 foram beneficiados (SÃO PAULO, 2009). 

Outra dificuldade do PEMH foi a abrangência dessa política pública, que beneficiou 

algumas áreas do Estado de São Paulo (sobretudo o Oeste do Estado). E poucos municípios 

conseguiram envolver um grande número de produtores.  Ou seja, o Programa de Microbacias teve 

um caráter pontual e restrito, beneficiando um pequeno número de produtores rurais, localizados em 

áreas específicas do Estado 
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Um bom exemplo de utilização dos recursos do programa foi o município de Junqueirópolis, 

que abordaremos no próximo item desse artigo. 

 

3.  INCIDÊNCIA DO PROGRAMA DE MICROBACIAS (2000-2008) NO MUNICÍPIO DE 

JUNQUEIRÓPOLIS 

 

O município de Junqueirópolis contou com cinco projetos de microbacias. Salientamos que 

as cinco Microbacias trabalhadas estão localizadas geograficamente numa porção mais centralizada 

e, interligadas entre si, conforme representamos no mapa 1.  

Cabe destacar que quatro das microbacias (Colibri, Ariranha, Saltinho e Taquarassu) situam-

se na porção norte do município de Junqueirópolis, portanto, os cursos d’ água destas microbacias 

são afluentes da Bacia Hidrográfica do Aguapeí
40

. Deve-se apontar o fato da disparidade na 

distribuição dos cursos d’água desse município. Assim, ao observar o mapa 1, constatamos que a 

porção sul se apresenta de certo modo mais drenada (Bacia Hidrográfica do Peixe) do que a porção 

norte, tendo como marco divisor a ferrovia. 

Em entrevista com o representante da Casa da Agricultura do município
41

, este nos destacou 

que Junqueirópolis foi o município no Estado de São Paulo que mais obteve benefícios e 

subvenções com o PEMH entre os anos de 2000 e 2008. Nesse sentido, o responsável pela Casa da 

Agricultura enfatizou que mesmo com o fim da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e 

o Banco Mundial em 2007, algumas ações do PEMH continuaram até o final de 2008. 

 

                                                           
40

 Destaca-se que a ferrovia que atravessa o município divide as áreas da Microbacia Cangaingues (ao sul), com as 

Microbacias Colibri e Taquarassu (ao norte). 
41

 A entrevista foi realizada no mês de dezembro de 2007. Para aprofundar essa questão, consultar Veloso (2008). 
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Mapa 2 – Microbacias Implementadas no município de Junqueirópolis-SP. 

 

 O representante da Casa da Agricultura apontou na entrevista, algumas das dificuldades na 

execução do PEMH, tais como: a desconfiança por parte dos produtores rurais na atuação do Estado 

e dos técnicos no início do projeto; a falta de conscientização ambiental por parte dos produtores 

(Áreas de Proteção Permanente - APP’s e o cercamento dos mananciais); e a adoção do manejo 

adequado nas propriedades rurais, principalmente com a construção de terraços e curvas de nível. 
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 Destacou também que um dos grandes problemas que os produtores rurais enfrentava era o 

acesso a água. Com a instalação dos abastecedouros coletivos, a maioria dos produtores rurais se 

beneficiou, tanto para o consumo humano, como na possibilidade de uma eventual irrigação das 

lavouras de café, acerola e uva; como para o rebanho bovino. Tal fato ficou evidente na pesquisa de 

campo, visto que 71,4% do total de propriedades pesquisadas nas cinco microbacias foram 

beneficiadas pela perfuração dos abastecedouros coletivos destinados a grupos de produtores rurais 

(VELOSO, 2008). 

 Um outro ponto que dificultava o trabalho dos técnicos era a idade avançada de boa parte 

dos produtores rurais do município de Junqueirópolis. Dificilmente se consegue conscientizar essas 

pessoas de mais idade da importância de se fazer uma área de APP, por exemplo, pois eles não 

conseguem ver nenhum beneficio na realização dessa prática, como destacou o entrevistado, ou, 

também, não possuem condições físicas para realizar esse trabalho (VELOSO, 2008). 

De todos os quarenta Escritórios de Desenvolvimento Rural de São Paulo, o EDR/Dracena, 

composto por 16 municípios foi o que mais conseguiu recursos do Programa de Microbacias. Em 

segundo lugar, ficou o EDR de General Salgado. 

O total de recursos investidos pelo Programa de Microbacias nos municípios que fazem 

parte do EDR/Dracena foi de R$ 15.622.019,18, correspondendo a 14,08% de todo o recurso 

aplicado pelo PEMH no Estado. 

De todo o Estado de São Paulo, o município de Junqueirópolis foi o que mais angariou 

recursos do Programa de Microbacias, com valores superiores a R$ 2 milhões de reais. Ao todo, 

cinco microbacias foram atendidas, sendo 661 produtores beneficiados com práticas de manejo de 

água e de solo. 

Nas práticas coletivas, destacou-se nesse município a construção de quarenta e quatro 

abastecedouros comunitários, o que permitiu a utilização da água para a irrigação, o consumo 

humano e a sedentação de animais. Ao todo, o Programa de Microbacias investiu R$ 1.092.460,52 

na construção de poços semi-artesiano em Junqueirópolis. 

Também foi concedido para a Associação Agrícola de Junqueirópolis um Kit de informática, 

com computador, mesa e cadeira, no valor de R$ 5.365,00 e um Kit de plantio direto na palha, no 

valor de R$ 24.633,13. Outra prática bastante acessada pelos produtores do município de 
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Junqueirópolis foi o controle de erosão em 1.150,6 hectares, sendo que o Programa de Microbacias 

subvencionou R$ 175.287,03. 

Dentre as práticas individuais apoiadas pelo programa no município se destacam a aquisição 

de 379,3 toneladas de calcário para vinte e nove produtores rurais e a aquisição de dez 

distribuidores de calcário. A utilização do calcário permitiu diminuir da acidez do solo e, 

consequentemente, aumentar a produção. 

Com intuito de proteger a mata ciliar e evitar a presença de animais nas áreas de mananciais, 

foram construídos 16,8 km de cercas para proteção de mananciais, atendendo quarenta produtores 

do município. 

Em âmbito municipal, o Programa de Microbacias exerceu o trabalho que deveria ser 

executado pela prefeitura municipal ao readequar 12,5 km de trechos críticos de estrada rural. Essa 

política pública estadual gastou R$ 486.716,62 nessa readequação, o que contribuiu muito para o 

transporte de pessoas e alimentos, sobretudo nos meses de verão onde as chuvas são mais intensas 

e, consequentemente, as estradas rurais ficavam intransitáveis. 

Além dessas práticas citadas anteriormente, o Programa de Microbacias também ofereceu 

aos produtores de Junqueirópolos mudas de espécies florestais nativas para o replantio da mata 

ciliar, controle de voçorocas, com horas máquinas subsidiadas pelo programa, sistema de divisão de 

pastagem instalado, roçadeiras (costal e tratorizada), faixas de retenção, fossa séptica biodigestora 

instalada e sementes para a adubação verde 

O grande acesso dos produtores rurais de Junqueiróplis às práticas oferecidas pelo Programa 

de Microbacias se deve, sobretudo, ao apoio da prefeitura municipal a essa política pública ao 

contratar vários funcionários para se dedicar exclusivamente ao programa, sendo que cada 

extensionista (veterinário, agrônomo ou técnico rural) foi responsável por cada uma das cinco 

microbacias. A prefeitura além de contratar funcionários para se dedicar ao programa também 

disponibilizou a infraestrutura necessária, cedendo espaços para reuniões e carros para atenderem 

ao programa. 

Também é necessário apontar a importância da atuação da Associação Agrícola de 

Junqueirópolis na divulgação do programa e na mobilização dos produtores rurais para o acesso às 

práticas do programa. Um dado interessante é que o presidente dessa associação também acumulava 

o cargo de secretário da agricultura municipal, durante a execução do Programa de Microbacias. 
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Nesse ponto citado anteriormente, destacamos a importância da liderança, como o terceiro 

fator de sucesso desse município no alcance dos recursos do programa. Essa liderança é exercida 

pelo presidente da Associação (e também secretário municipal) que é reconhecido e respeitado por 

todos os produtores locais e consegue angariar recursos não só do Programa de Microbacias, mas 

também de outras políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo 

Federal. Além de ser um líder local, o presidente da AAJ também dialoga com forças políticas 

estaduais, como o governo do Estado de São Paulo e deputados estaduais, como nos relatou em 

entrevista 
42

. 

Dessa forma, podemos concluir que o Programa de Microbacias, fase I, teve resultados 

positivos onde houve a participação da prefeitura municipal na execução das práticas dessa política 

pública, em municípios em que há a presença de uma associação de produtores rurais fortalecida, 

que conseguiu mobilizar os produtores locais. E, por último, o alcance aos recursos do programa 

também esteve associado à presença de um líder local, com capacidade de reunir e mobilizar os 

produtores rurais do município ao acesso das práticas oferecidas. 

Essas características elencadas anteriormente estiveram presentes em poucos EDRs e 

municípios, o que demonstra o caráter restrito e pontual dessa política pública. Muito 

provavelmente esses três fatores foram determinantes para que somente dois EDRs (Dracena e 

General Salgado) no total de quarenta se destacassem na aquisição dos recursos do Programa de 

Microbacias 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apresentados no artigo apontam para a importância do poder público municipal na 

alocação de recursos aos produtores rurais, por meio de política pública, e na atuação de líderes na 

implementação e mobilização dos atores locais. Essas características estiveram presentes em 

Junqueirópolis, seja pela atuação do presidente da Associação Agrícola de Junqueirópolis na 

condução do Programa de Microbacias, seja no papel da prefeitura municipal ao contratar 

profissionais e disponibilizar toda uma infraestutura (espaços para reuniões, carros etc.) para a 

implementação dessa política pública estadual. 

                                                           
42

 Entrevista realizada em 2011. 
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Infelizmente, tais características não estão presentes na maioria dos municípios paulistas, o 

que impediu o funcionamento a contento do Programa de Microbacias. Como destaca Neves Neto 

(2012), essa política pública estadual teve sucesso em municípios que encamparam o programa, 

contratando técnicos para executarem tal política. Ou seja, houve uma forte dependência do poder 

municipal na condução do programa. 

Assim, o Programa de Microbacias Hidrográficas em sua primeira fase, 2000-2008, 

apresentou um caráter seletivo e excludente, priorizando alguns produtores, microbacias e os 

municípios que tiveram a atuação efetiva do poder municipal. A maior parte dos agricultores 

familiares ficou de fora do programa, seja por não fazer parte da microbacia atendida , seja por não 

ter um poder público municipal que cedesse material humano e financeiro para a execução do 

programa. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca apresentar a cobrança pelos recursos hídricos no Estado de São Paulo, 

mostrando um comparativo entre as bacias hidrográficas, o tempo que se levou para a realização de 

tais cobranças, porque e como ocorreram nos diversos Comitês de Bacia Hidrográfica. Cabe à este 

estudo demonstrar as etapas utilizadas por cada Comitê, os valores mínimos e máximos utilizados 

para cada situação, quando inicia-se cada cobrança. Outro aspecto importante é demonstrar como 

foi feito o estudo para a cobrança no estado e a formula utilizada. Por fim, é feita uma comparação 

entre a qualidade da agua e o início das cobranças.  

 

Palavras-chave:  

 

ABSTRACT 

This work presents the Water Pricing in Sao Paulo State, showing a comparative among the water 

basins, the time it one took to do the pricing, why and how it occurred in several Water Basin 

Comities. It is up to this study showed the steps used by each Committee, the minimum and 

maximum values used in each situation, when the pricing starts. Another important aspect 

demonstrated in it was showing how the study for the pricing in the state was done, and the formula 

used. By the end, a comparison between water quality and pricing’s starting is done. 

 

Keywords:  

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

A gestão dos recursos hídricos é um assunto muito discutido na atualidade. Não só pela 

água ser um bem finito e fundamental para a vida humana, mas também pelas mudanças na forma 

de gestão das águas no Brasil após a promulgação da Lei das Águas (Lei 9.433/97) que definiu a 

água como um bem de valor econômico e sujeito a cobrança. Muitos estudos são feitos para analisar 

quais possíveis medidas podem ser tomadas para auxiliar na diminuição do desperdício e da 

poluição dos recursos hídricos em todo o mundo, e a cobrança pelos recursos hídricos não é vista 

como mais um imposto, mas sim como um instrumento de gestão de recursos hídricos. 
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 A cobrança pelos recursos hídricos aparece neste contexto, como uma medida educativa 

para os usuários, para que faça os mesmos pensarem em como estão utilizando esse recurso tão 

valioso. Vários modelos que teorizam a cobrança foram criados. Os Comitês de Bacia Hidrográfica 

discutem e implantam o melhor modelo para suas peculiaridades regionais. E nesse todo, destaca-se 

o Estado de São Paulo com o seu modelo próprio, adotado pela maioria dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. A implantação da cobrança vem sendo implementada progressivamente nas regiões 

hidrográficas de São Paulo com auxílio dos seus respectivos comitês de bacias. Essa participação 

local faz com que peculiaridades das bacias e realidades próprias sejam observadas e consideradas 

na proposição dos valores estabelecidos para captação e consumo, assim como para despejo de 

resíduos, respeitando as demandas apresentadas pelos usuários. 

Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar um estudo comparativo entre os valores 

estabelecidos para cobrança por recursos hídricos em todas as regiões hidrográficas do Estado de 

São Paulo, discutindo as peculiaridades estabelecidas pelo comitê do Médio Paranapanema 

(UGRHI-17). 

 

2.  A PROPOSTA DA COBRANÇA POR RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

  

 Em 1991, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promulga a lei que serviu de 

exemplo para a Lei nº Federal 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Existe então grande semelhança entre o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos da União e 

do Estado de São Paulo. Nas duas esferas, são previstos atores descentralizados no nível das bacias: 

os comitês como órgãos deliberativos e as agências de bacia como órgãos executivos. 

Adicionalmente, as cobranças representam um instrumento central do gerenciamento dos recursos 

hídricos, pois refletem o valor econômico da água, oferecem um incentivo à um uso racional e 

sustentável do recurso, e têm como meta angariar recursos financeiros para financiamento dos 

programas e medidas previstos no planejamento da gestão dos recursos hídricos. 

Após a promulgação da Lei nº 7.663/91, pelo governo de São Paulo, não houve decretos 

adicionais relacionados à cobrança, deixando o processo seguir de forma democrática, que por sua 

vez, se mostrou penosa demais, pois diversos segmentos da sociedade buscam atender aos 
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interesses próprios. Entretanto, em 2010, a cobrança passou a ser recolhida nas bacias do Rio 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e nos afluentes sob domínio estadual do Rio Paraíba do Sul. 

A lei nº 12.183, sancionada no dia 29 de dezembro de 2005 dispões sobre a cobrança pelos 

recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, e os procedimentos que sejam necessários 

aos cumprimentos de tal lei. Nesta lei, a cobrança tem por objetivo reconhecer a água como um bem 

público de valor econômico, incentivar o uso racional e sustentável, obter recursos financeiros, 

distribuir o custo socioambiental, e por fim, utilizar a cobrança como um instrumento de 

planejamento, gestão integrada e descentralizada do uso da água e seus conflitos. 

Segundo a lei, a cobrança estará vinculada à implementação de programas, projetos, serviços 

e obras tanto do interesse público, quanto do privado. O produto será aplicado em financiamentos, 

empréstimos ou a um fundo perdido da própria bacia hidrográfica em que for inserida. Todos os 

usuários de recursos hídricos, órgãos e entidades afetados pelo Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos poderão obter os recursos financeiros obtidos com a cobrança, visto que parte 

dos recursos angariados devem ser destinados à conservação do solo e na preservação da água na 

zona rural da bacia. 

 

3.  METODOLOGIA DA COBRANÇA POR RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

A cobrança é realizada com usuários diretos, cabendo a estes o direito de repassar o valor 

aos consumidores finais, como na indústria. Os serviços públicos incluem a cobrança nas tarifas de 

disponibilização da água, tratamento e esgotamento sanitário. A meta de São Paulo é, gradualmente, 

implantar a cobrança, começando com alguns setores, como as indústrias e os centros urbanos. 

O cálculo do ônus financeiro isoladamente depende do volume de capitação individual, o 

consumo de água e o volume e devidas propriedades dos poluentes lançados no recurso hídricos, 

tem-se por este último item, a demanda bioquímica e química de oxigênio (DBO/DQO), resíduos 

sedimentares (RS) e determinados materiais inorgânicos (CI). A formula da cobrança (C) é dada 

por: 
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                                                                                                                                          (1) 

 

onde: Q = quantidade, PUF = preço unitário final, cap = captado, cons = consumido, DBO = 

demanda bioquímica, BQO = demanda química de oxigênio, RS = resíduos sedimentares e CI = 

compostos inorgânicos. 

 

O PUF será determinado através do preço unitário básico, multiplicado a diversos fatores 

que consideram especificidades regionais e/ou sazonais, ou seus efeitos do uso sobre os recursos 

hídricos, 

Através desses coeficientes, [...], os preços finais para uma unidade 

possam ser variáveis conforme o tipo de uso nas diferentes bacias, 

dependendo das peculiaridades e metas regionais (HARTMANN, 

2010, p. 114-115). 

Esses fatores se baseiam em curtos aspectos: os tipos de recurso hídrico (superficial ou 

subterrâneo), o tipo de uso dominante ou respectivo padrão de qualidade da água, localização dos 

recursos hídricos em áreas passiveis de proteção, oscilações sazonais da quantidade de água 

disponível ou aspectos político-sociais, como a “oneração diferenciada ou a concessão de subsídios 

a determinados grupos de usuários” (HARTMANN, 2010, p. 115). Um aspecto específico do 

Estado de São Paulo é sobre os usuários que lançarem água mais limpa do que a que captaram, 

receberão um bônus. 

Existe, por sua vez, um limite quantitativo para ambos, o preço final por unidade e a 

cobrança total auferida. Sendo assim, o preço unitário final não pode ultrapassar um valor máximo 

pré-estabelecido, que neste caso, é cinco vezes maior que o preço unitário inicial para a captação e 

dez vezes para o lançamento. Este controle se justifica para evitar cifras demasiadamente elevadas. 

 

4. COMPARATIVO ENTRE OS VALORES DA COBRANÇA NAS UGRHI’S DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 
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A Tabela 1 demonstra os valores dos Preços Unitários Básicos (PUBs) adotado em cada 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Estado. A cobrança iniciou-se em 2007 na UGRHI-5 (CBH-PCJ), 

e conta ainda com previsões de Comitês que ainda estão no processo de implantação, como na 

UGRHI-18 (CBH-SJD). Pode-se ainda analisar na tabela, as datas de aprovação no CBH, no CRH, 

e por fim, o início da cobrança. 

Na UGRHI-5 (CBH-PCJ), por exemplo, a cobrança iniciou-se em 1º de Janeiro de 2007, 

sendo que a aplicação da cobrança se deu em 3 etapas: nos primeiros 12 meses, foi cobrado o 

equivalente a 60% do PUB, 75% do 13º ao 24º mês, e 100% a partir do 25º mês. O valor mínimo a 

ser cobrado é de R$20,00, podendo ser paga em única ou até 12 parcelas mensais. Se o “valor 

devido” for duas vezes maior à cobrança mínima será cobrado em uma única parcela, e se for maior 

que 12 vezes o mínimo, será efetuada a cobrança por meio de um número de parcelas inferior à 12, 

fazendo com que cada parcela não seja inferior ao valor da cobrança mínima. Esta mesma forma é 

utilizada na UGRHI-15 (CBH-TG), diferindo no valor mínimo de R$ 30,00. 

 

Tabela 1 – Tabela de valores e datas do início da cobrança no Estado de São Paulo. 

CBH 
Aprovaçã

o no CBH 

Aprovação 

no 

CRH/Decret

o 

Início da 

Cobranç

a 

PUB 

Captaçã

o R$/m³ 

PUB 

Consum

o R$/m³ 

PUB 

Lançament

o R$/DBO 

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí 

 

set/06 

dez/06 / 

dez/06 2007 0,01 0,02 0,1 

Paraíba do Sul out/06 

dez/06 / 

dez/06 2007 0,01 0,02 0,07 

Sorocaba Médio Tietê abr/09 

abr/09 / 

dez/09 2010 0,011 0,029 0,13 

Baixada Santista set/09 

dez/09 / 

dez/10 2012 0,01 0,02 0,1 

Alto Tietê out/09 

dez/09 / 

dez/10 

Prev. 

2012 0,01 0,02 0,1 

Baixo Tietê ago/09 

dez/09 / 

dez/10 

Prev. 

2012 0,012 0,024 0,12 

Tietê Batalha ago/09 

jun/10 

/dez/10 

Prev. 

2012 0,01 0,02 0,09 

Tietê Jacaré jun/10 

dez/09 / 

dez/10 

Prev. 

2012 0,011 0,021 0,11 

Baixo Pardo Grande nov/10 abr/11 / s. Prev. 0,01 0,02 0,1 
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Dec. 2012 

Mogi-Guaçu nov/10 

abr/11 / s. 

Dec. 

Prev. 

2012 0,01 0,02 0,1 

Sapucaí Mirim 

Grande dez/10 

abr/11 / s. 

Dec. 

Prev. 

2012 0,01 0,02 0,1 

Pardo dez/10 

abr/11 / s. 

Dec. 

Prev. 

2012 0,01 0,02 0,1 

Ribeira do Iguape e 

Litoral Sul dez/10 

abr/11 / s. 

Dec. 

Prev. 

2012 0,01 0,02 0,11 

Serra da Mantiqueira mar/11 

abr/11 / s. 

Dec. 

Prev. 

2011 0,01 0,02 0,07 

Litoral Norte out/10 - 

Prev. 

2013 0,011 0,025 0,077 

Turvo Grande jul/11 - 

Prev. 

2012 0,01 0,02 0,1 

Pontal do 

Paranapanema mar/12 - 

Prev. 

2013 0,01 0,02 0,09 

Alto Paranapanema out/12 - 

Prev. 

2013 0,009 0,02 0,09 

Médio Paranapanema dez/12 - 

Prev. 

2015 0,009 0,02 0,09 

Aguapeí e Peixe GT-COB - 

Prev. 

2015 0,01 0,02 0,1 

São José dos 

Dourados - - 

Prev. 

2013 - - - 

Organização: GONÇALVES (2013) baseado em CBH-MP (2012a). 

  

 Na UGRHI-2 (CBH-PS), a cobrança iniciou-se em 1º de Janeiro de 2007, onde os valores 

das etapas de aplicação são: 88% nos primeiros 12 meses, 94% do 13º ao 24º mês e 100% a partir 

do 25º mês. Os parâmetros quanto a forma de pagamento e valor mínimo, são mantidos os mesmos 

da UGHRI-5. 

 Na UGRHI-10 (CBH-SMT), com cobrança iniciada em 2010, teve em suas etapas: 60% para 

os 12 primeiros meses, 80% para o segundo e ano de cobrança e 100% a partir do terceiro ano. 

Participaram destas etapas os usuários cadastrados no ato convocatório, sendo que aquele que não, 

pagarão integralmente desde o primeiro ano. Sendo considerados usos insignificantes para este 

Comitê, todas as derivações, captações e lançamentos que dependam de outorga de direito de uso. O 

valor mínimo de cobrança para o SMT é de R$ 50,00 e as formas de pagamento é de uma a doze 

parcelas, de acordo com o valor individual, sendo que quando doze vezes maior que o valor 

mínimo, será parcelado em quantas sejam as vezes para que o valor da parcela não seja abaixo do 
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valor mínimo. Aqueles usuários que atrasarem o pagamento, estão sujeito à uma multa de 2% sobre 

o valor devido, mais juros correspondentes à 1% ao mês. 

 Na UGRHI-7 (CBH-BS), a cobrança iniciou-se em Janeiro de 2012. Tem como parâmetros 

de valor mínimo e formas de pagamento similares à UGRHI-5. Valor mínimo de R$ 20,00. 

 Na UGRHI-6 (CBH-AT), com aplicação da cobrança similar à UGRHI-10. Difere no valor 

mínimo que é de R$ 100,00. Pode ser paga em uma única parcela, ou quando passar 12 vezes essa 

quantidade pode ser dividida para que as parcela atinjam o valor mínimo. 

 Na UGRHI-19 (CBH-BT), as etapas de aplicação da cobrança se dão em 70% no primeiro 

ano, 85% no segundo e 100 % do terceiro ano em diante. Com valor mínimo de R$ 20,00 podendo 

ser parcelado da mesma forma que as bacias anteriores. Os mesmo parâmetros são aplicados para as 

UGRHIs 16 (CBH-TB) e 13 (CBH-TJ), visto que neste último, há usos que são considerados 

insignificantes como na UGRHI-10. 

 Na UGRHI-12 (CBH-GRANDE), as etapas se dão em 60,80 e 100% para o primeiro, 

segundo, terceiro exercício fiscal em diante, respectivamente. Para tal Bacia, são usos 

insignificantes extrações de águas subterrâneas e derivações ou captações de águas superficiais, 

bem como lançamento de efluentes em corpos d’água com valores inferiores ao volume de 5 metros 

cúbicos, isoladamente ou em conjunto. O valor mínimo é de R$ 30,00 ou 2 vezes o valor do custo 

de emissão de cada boleto, o que for maior. Sendo que as formas de pagamento seguem como nos 

demais Comitês. 

 Na UGRHI-9 (CBH-MOGI), as etapas de aplicação da cobrança são: no primeiro exercício 

fiscal de 50% do PUB, no segundo é de 75%, e do terceiro em diante, totaliza o valor do PUB. Os 

usos insignificantes são os mesmo da UGRHI-12. O valor mínimo para a cobrança é de R$ 50,00 e 

as formas de pagamento seguem as anteriores. Esse mesmo processo acontece para as UGRHI-8 

(CBH-SMG) e UGRHI-4 (CBH-PARDO), sendo que este último se difere no valor mínimo que é 

de R$ 30,00. 

 Na UGRHI-11 (CBH-RB), as etapas são: primeiros 12 meses, 80%; no segundo ano, 90%; e 

a partir do 25º mês o total da cobrança do PUB. Os usos insignificantes e formas de pagamento são 

como na UGRHI-9, com um valor mínimo de R$ 30,00. O mesmo ocorre na UGRHI-3. 
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 Na UGRHI-1 (CBH-SM), as etapas de aplicação são similares na UGRHI-2. O valor 

mínimo para a cobrança é de 1,5 UFESP, aproximadamente R$ 26,175, com as formas de 

pagamento anteriores. 

 

5.  O CASO DA BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA (UGRHI-17)   

 

  A cobrança por recursos hídricos na região hidrográfica do Médio Paranapanema foi 

aprovada em reunião plenária no dia do dia 13 de dezembro de 2012, na cidade de Tarumã. Após 

anos de debate e discussão, iniciados em 2006 (CBH-MP, 2006), a cobrança foi aprovada por 

unanimidade, ficando faltando somente o decreto oficial do governador do Estado de São Paulo 

(CBH-MP, 2012b). Na UGRHI-17 (CBH-MP), as etapas de aplicação da cobrança serão de 50% 

nos 12 primeiros meses, 75% do 13º ao 24º mês, e totalizando o valor da cobrança desde então. As 

discussões do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema levaram um tempo maior, 

pois buscava-se a maior satisfação entre os membros presentes, os PUBs foram colocados com 

valores mais baixa por causa da situação vivida pela Bacia, onde por haver municípios menores, se 

comparada a outras regiões, há menor fluxo financeiro. E com relação aos coeficientes aplicados 

aos PUBs para a geração do PUF, foram considerados apenas 6 para a captação e 3 para o 

lançamento, nenhum para consumo, mantendo o PUB. Para a captação foram considerados: 

natureza do corpo d’agua, classe, disponibilidade hídrica, volume captado, extraído ou derivado, 

finalidade do uso e se há ou não transposição na bacia. Já para o lançamento foram considerados: 

classe do corpo d’agua, natureza da atividade, e a carga lançada e seu regime de variação. Durante 

os debates e discussões entre representantes da sociedade civil, do estado e dos municípios, acabou 

decidido que os valores adotados na UGRHI-17 deveriam ser inferiores aos adotados em regiões do 

estado com maior estresse hídrico, maiores índices de poluição e também maior desenvolvimento. 

Essas ações foram consideradas interessantes do ponto de vista estratégico para a bacia, pensando 

no desenvolvimento econômico da região, mas também consideradas uma desvalorização das águas 

da região que estão entre as melhores do estado, pensando na questão ambiental. O Rio 

Paranapanema em si, apesar de sofrer pressão da exploração hidrelétrica e possuir um grande 

número de barragens, está entre os rios desse porte com melhor qualidade. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se compararmos os valores dos PUBs (Tabela 1) com o mapa de qualidade da água (Figura 1), 

observamos que os Comitês com maiores valores estão diretamente relacionados com as áreas de 

pior qualidade de água. Esses são os caso da UGRHI-10, que têm os maiores PUBs de consumo e 

lançamento, e da UGHRI-6, que possui o maior dos valores mínimos. Podemos considerar esses 

Comitês com as piores qualidades de água no estado. Com isso, tem-se a necessidade de se 

encontrar uma ferramenta que propicie uma melhora nessa qualidade, e neste contexto a cobrança 

se encaixa perfeitamente, já que conscientiza os usuários, porque através da mesma, o usuário 

percebe que se poluir ou consumir em porções racionalizadas, pode vir a pagar um menor custo, e 

por outro lado, angaria-se fundo para a recuperação destes corpos d’água prejudicados com 

lançamento de dejetos durante anos, contribuindo para a revitalização dos rios no estado. Já a 

relativa abundância de recursos hídricos nas UGRHI-14 e UGRHI-17 (Alto e Médio 

Paranapanema), aliada ao desespero dos políticos por investimentos na região, faz com que os 

PUB’s de consumo e lançamento sejam menores do que os recomendados pelo Conselho de 

Recursos Hídricos, os mais baratos do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa com o Índice de qualidade de proteção da vida aquática nas águas interiores do Estado de São Paulo 

(CETESB,2013). 
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Outra questão que promete voltar à pauta com a implementação da cobrança por recursos 

hídricos em todo estado é a isenção do setor agrícola, não incluído como consumidor. A medida que 

outros setores começam a ser taxados, é normal que surjam insatisfeitos. Daí a importância de que a 

cobrança por recursos hídricos seja eficiente em arrecadar recursos para investimentos na bacia, e 

não seja vista somente como mais um imposto. 

O Estado de São Paulo seguramente é o estado do Brasil com o maior avanço em relação à 

cobrança pelos recursos hídricos no Brasil, sendo também um dos pioneiros em tal assunto. Passada 

a fase de informação, divulgação e implementação, a cobrança por recursos hídricos é uma 

realidade no Estado de São Paulo. Nos próximos anos esforços precisam ser concentrados em todas 

as regiões hidrográficas do estado para que os recursos arrecadados sejam efetivamente investidos 

nas ações prioritárias definidas nos planos de bacia, fortalecendo a cobrança como instrumento na 

gestão de recursos hídricos. 
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RESUMO 

 

Levando em consideração a importância da água para a sobrevivência humana e manutenção 

dos ecossistemas, é fundamental que esse recurso seja utilizado de forma racional, de modo a não 

comprometer a existência dos que dela dependem. No município de Barro, Ceará, em pleno 

semiárido nordestino, a microbacia do rio Cuncas é um dos principais meios de abastecimento 

hídrico, o que eleva ainda mais sua importância. Por esse motivo, o presente trabalho foi elaborado 

visando entender a influência do clima no funcionamento do ciclo hidrológico da referida unidade 

de gestão e planejamento, de modo a prevenir que a população dessa cidade sofra com problemas 

de escassez hídrica. 

 

Palavras-Chaves: microbacia, rio Cuncas, planejamento. 

 

ABSTRACT 

 

Taking into account the importance of water for human survival and maintenance of 

ecosystems, it is essential that this resource could be used rationally, in a way that do not endanger 

the existence of whom which depend on it. In the Barro county, Ceará, in the deep semi-arid 

northeast, the Cuncas river micro-watershed is a major means of water supply, turning higher its 

importance. Therefore, this study was designed in order to understand the climate influence on 

functioning of the hydrological cycle in the unit of management and planning in order to prevent 

that the population of this city could suffers from problems of water scarcity. 

 

Key -Words: micro-watershed, river Cuncas, planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países com o maior potencial hídrico do planeta, além da grande 

quantidade de rios espalhados em sua vasta extensão territorial, como por exemplo, a bacia do 

Amazonas, considerada a maior do planeta, ele ainda abriga um grande manancial de águas 

subterrâneas, como o aquífero Guarani, com 2/3 de sua totalidade em terras brasileiras (SILVA, 

2011), e o aquífero recentemente descoberto na região norte, o Alter do Chão, o qual tem a 

possibilidade de receber o título de maior do mundo. 

Contrastando com a abundância hídrica das regiões Sudeste e Norte do país, o Nordeste quase 

sempre é lembrado como uma região caracterizada pelas secas prolongadas e pelo clima semiárido, 

com vegetação bastante impar, com predominância de plantas xerófilas e espinhosas de tonalidade 

acinzentada, registrada na literatura como o bioma das Caatingas (AB’SÁBER, 1974). Além disso, 

os rios dessa porção do país apresentam drenagem intermitente, com maior vazão durante o 

primeiro semestre do ano. 

 O Estado do Ceará, situado no extremo Norte da Região Nordeste, apresenta aspectos 

hidroclimáticos inseridos no domínio do semiárido, com predominância de rios intermitentes. 

A cidade do Barro, localizada no sul do Ceará, praticamente na borda da bacia sedimentar do 

Araripe, é marcada pela presença de uma pequena bacia sedimentar contrastando com a estrutura do 

cristalino. A cidade possui um razoável potencial hidrogeológico garantido pelo poder de absorção 

de água de sua bacia sedimentar. Infelizmente essa estrutura acumulativa é bastante incipiente, 

predominando sobre o município grandes extensões de terras que não possuem um substrato 

rochoso que possibilite uma significativa acumulação de água subterrânea, fazendo com que a 

população dessas áreas dependa das águas superficiais oriundas das chuvas, ou seja, da água de rios 

e açudes e outras formas de acumulação. Por esse motivo, é de grande importância gerenciar os 

recursos hídricos, de modo que sejam aproveitados da melhor maneira possível, para isso, é de 

fundamental importância entender como o clima atua na distribuição das águas nesse município. 

Além disso, é de grande interesse elucidar as principais formas de uso e ocupação, os impactos 

ambientais existentes, e analisar os índices pluviométricos baseado no posto de coleta da 

FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia) inserido na área de estudo. 
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2 . PLANEJAMENTO E GESTÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Diante da importância da conservação dos corpos hídricos, e as problemáticas envolvendo 

estes, a Política Nacional dos Recursos Hídricos – Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, atenta para 

as necessidades de uma abordagem integrada que envolva a bacia de drenagem como uma unidade 

de estudo. 

A partir da bacia de drenagem, definida por Barrela, et al. (2007), como um conjunto de terras 

drenada por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, 

onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou então 

infiltram no solo formando nascentes e alimentando os aquíferos. As águas escoam para as partes 

mais baixas do terreno formando os rios e os riachos para depois desembocarem no oceano. As 

bacias hidrográficas também apresentam uma hierarquia, como as sub–bacias e microbacias. 

Neste trabalho, a microbacia será abordada como unidade de estudo e, para isso, faz-se 

necessário uma breve discussão sobre o conceito. Para Faustino (1996), a microbacia possui toda 

sua área de drenagem direta ao curso principal de uma sub-bacia, várias microbacias formam uma 

sub-bacia, sendo a área de uma microbacia inferior 100 m
2
. Já outros autores não utilizam unidades 

para delimitar o tamanho da microbacia, como o autor citado acima, a exemplo temos a definição 

do Leonardo (2003), o qual afirma que a microbacia hidrográfica é um elemento de escala de 

análise ambiental muito singular, pois representa o elo entre a escala micro, correspondente àquele 

nível de análise, verificação, medição, monitoramento e intervenção in loco. Portanto, temos 

diferentes conceitos para microbacia. Santana (2003) a define como um termo muito difundido 

nacionalmente, constituindo uma denominação empírica, sugerindo o autor a sua substituicão por 

sub-bacia hidrográfica. 

Diante de tantas definições, compactuou-se que a microbacia é considerada como unidade 

ideal para o planejamento. Segundo Mosca (2003), ela é a menor unidade do ecossistema onde pode 

ser observada a delicada relação de interdependência entre os fatores bióticos e abióticos, sendo que 

perturbações podem comprometer a dinâmica de seu funcionamento, sendo assim, esse conceito 

visa a identificação e o monitoramento de forma orientada dos impactos ambientais. Seguindo uma 
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linha de raciocínio semelhante, Attanasio (2004) afirma que “a microbacia é a unidade básica de 

planejamento para fazer uma compatibilização dos recursos naturais e da produção agropecuária”. 

As microbacias hidrográficas possuem várias características ecológicas, geomorfológicas e sociais 

que interagem entre si, possibilitando uma abordagem holística e participativa, formando uma 

espécie de interdisciplinaridade para estabelecer formas de desenvolvimento sustentável no local ou 

região onde foi implementada. 

O presente trabalho debruçar-se-á sobre a microbacia do rio Cuncas (mapa 01), como unidade 

para planejamento ambiental, localizada na sub-bacia do Salgado, precisamente no município do 

Barro, sul do Ceará.  

 

Mapa 01: Localização da microbacia do rio Cuncas. 

 

 A microbacia do rio Cuncas apresenta canais de 1ª e 2ª ordem que através das intervenções 

antrópicas tiveram uma parte de seu curso perenizada com a construção do açude dos Prazeres, que 

segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH, 2013), possui uma capacidade 
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de aproximadamente 32.500.000m³, e sua outra parte a montante continua intermitente, trecho ao 

qual será dada atenção. 

Geologicamente está situada sobre o cristalino, com um clima tropical quente semiárido, e 

índices pluviométricos anuais em torno de 846 mm, distribuídos entre os meses de fevereiro a abril, 

caracterizada geomorfologicamente pela depressão sertaneja com incidência de maciços com até 

700 metros de altitude. 

Esta microbacia apresenta um rápido escoamento superficial, justificado por algumas 

variáveis como sua estrutura geológica, com baixos índices de infiltração, que reflete também em 

seu regime fazendo com este seja intermitente, cessando com fim das chuvas. O planejamento deve 

ser orientado contemplando os parâmetros físicos, como o clima, que segundo Lorandi e Cançado 

(2002) é considerado essencial na formação dos solos através do fenômeno do intemperismo e, 

também, das forças externas que alteram e constroem a forma da superfície terrestre.  

As atividades antrópicas, como o desmatamento desordenado, expõem o solo às chuvas, que 

caem diretamente sobre o mesmo desagregando suas partículas e facilitando o carreamento, o que 

simultaneamente promove a compactação, diminuindo a capacidade de infiltração e aumentando o 

escoamento superficial (Lorandi e Cançado 2002). 

 

3 . ASPECTOS GERAIS DA CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO NORDESTE 

 

É de fundamental importância a compreensão dos elementos formadores do clima nordestino 

para o entendimento dos aspectos climáticos da microbacia do rio Cuncas em Barro. Destaca-se, 

que neste trabalho, a precipitação será utilizada para a caracterização climática da microbacia. 

O Nordeste semiárido ocupa uma área global equivalente a aproximadamente 10% do 

território nacional. Essa região é marcadamente azonal, pois, devido a sua localização, estando sua 

maior parte em latitudes subequatoriais (AB’SÁBER, 1974), seu clima deveria ser semelhante ao da 

região amazônica, apresentando elevados índices de precipitação, mas devido a atuação de 

diferentes sistemas atmosféricos, o clima da região apresenta-se como semiárido. 

Nessa região as precipitações são mal distribuídas no tempo e no espaço, com médias 

pluviométricas que variam entre 400 e 800 mm anuais, enquanto que as taxas de evaporação variam 

entre 1000 e 3000 mm/ano (REBOUÇAS, 2002). 
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O Nordeste apresenta grande variedade climática com chuvas que concentram-se em quatro 

meses consecutivos (janeiro, fevereiro, março e abril), o que caracteriza uma estação chuvosa curta 

e um longo período de estiagem. Essa má distribuição temporo-espacial está relacionada a atuação 

de diferentes sistemas atmosféricos sobre os fatores geográficos locais e regionais (ZANELLA, 

2005). 

Assim, conforme Almeida (2010), os principais sistemas atmosféricos responsáveis pela 

dinâmica das precipitações no Nordeste são: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as Ondas 

de Leste (OL), as Linhas de Instabilidade (LI), os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) e os 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN). Além disso, ainda têm influência: El Niño / 

Oscilação Sul (ENOS), temperatura da superfície do mar (TSM), Pressão ao Nível do Mar (PNM) e 

o efeito das brisas. 

 

4 . METODOLOGIA 

 

Para a construção do presente trabalho fizeram-se necessárias etapas, onde a primeira se ateve 

a elaboração de um roteiro com as orientações do trabalho. Durante a pesquisa bibliográfica foram 

elencados alguns dos principais livros, artigos, periódicos, com o intuito de referenciar o trabalho, 

além disso, os dados pluviométricos da área foram obtidos na página on-line da FUNCEME com 

uma série histórica de 1974-2012. Durante o trabalho de campo, uma parcela da bacia do rio Cuncas 

foi visitada, desde sua nascente à até o açude dos Prazeres com o objetivo de se observar as 

condições naturais dessa área, além da identificação das principais formas de intervenção antrópica.  

 

5 . RESULTADOS 

 

A partir da interpretação do gráfico 01 pode-se constatar que predomina o clima tropical 

quente semiárido, caracterizado por chuvas mal distribuídas, com uma quadra chuvosa que vai de 

fevereiro a abril. Além disso, apresenta índices pluviométricos anuais em torno de 846mm. 

Tabela 01: Médias pluviométricas mensais do município de Barro, de 1974-2012. 
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Fonte: FUNCEME (2013). 

A soma das precipitações médias dos meses da quadra chuvosa perfaz 528,9mm, ou seja, 

62,5% da média total anual está disposta em um curto período, justificado, principalmente, pela 

ação da ZCIT, que exerce influência nas precipitações durantes os meses de fevereiro a abril. Aos 

oito meses posteriores, restam apenas 180mm, o que caracteriza um longo período de estiagens, 

com ênfase nos meses de agosto e setembro, que juntos somam apenas 12,6mm, possuindo o 

primeiro a menor média mensal com 4,3mm. Contrastando com esses números, o mês de março é 

portador da maior média, perfazendo 186,9mm. Embora em janeiro chova 136, 6mm, ele configura-

se como um mês de  chuvas de pré-estação. 

Na microbacia do Cuncas predomina a agricultura de subsistência praticada de forma 

rudimentar, onde ainda se utiliza técnicas como a brocagem e a queimada para o preparo da terra 

que consequentemente reduzem ou até mesmo exaure a fertilidade natural do solo, além da 

exposição destes à energia cinética das águas fluviais que carregam sedimentos para o leito do rio, 

contribuindo para a aceleração do assoreamento. Outro grave problema gerado por essa forma de 

cultivo é a contaminação por defensivos agrícolas, que terminam por prejudicar a população local. 

As figuras 01 e 02 ilustram alguns trechos do rio Cuncas no município do Barro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 1: Leito do rio Cuncas.           Fig. 2: Passagem molhada no rio Cuncas. 

      Fonte: Adailson Pereira (2013)                                     Fonte: Adailson Pereira (2013) 
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6 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Finalmente, levando em consideração as informações obtidas durante a pesquisa 

bibliográfica e a prática de campo, pode-se afirmar que a utilização das águas da bacia do rio 

Cuncas devem ser utilizadas de modo harmônico com os sistemas climáticos atuantes nessa região, 

principalmente por conta da curta quadra chuvosa e dos meios de acumulação de água, que nos anos 

em que atuam os sistemas que inibem as precipitações, como o ENOS, por exemplo, a população 

pode passar pela escassez desse recurso. 

 Embora o poder público atue na gestão dos três poços profundos existentes na microbacia do 

Cuncas, ainda não é o suficiente para o abastecimento pleno da população e dos animais que, 

geralmente, no período de estiagem, lidam com a escassez de água. Atualmente o governo 

introduziu o projeto de cisternas para a captação da água durante a quadra chuvosa. 

Além disso, é de suma importância que seja elaborado um planejamento na bacia do Cuncas, 

visando preservá-la, para que a população residente nessa área não comprometa o abastecimento de 

água de toda cidade. 
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RESUMO  

Desastres naturais ocorrem em nosso país com frequência. Regiões como o Vale do Paraíba 

estão vulneráveis aos desastres, principalmente enchentes e desmoronamentos. Na passagem de ano 

de 2009 para 2010, a cidade de São Luiz do Paraitinga, localizada no Vale do Paraíba do Sul, sofreu 

uma das maiores enchentes de sua história: monumentos destruídos, casas inundadas, famílias 

desoladas. Logo, um estudo que analise a pluviosidade da cidade e as questões da urbanização 

podem esclarecer algumas dúvidas com relação a enchente. O presente trabalho analise dados de 

precipitação mensal e diário da cidade, obtidos através do hidroweb da Agência Nacional de Águas. 

Também foram utilizadas imagens de satélite do site do CPTEC - INPE, além de algumas imagens 

disponíveis no site da prefeitura de São Luiz do Paraitinga. Foram utilizados os programas Excel e 

DataConversion, para quantificação e organização dos dados.Este trabalho tem por objetivo fazer 

uma análise da pluviosidade da cidade, buscando relacionar a quantidade da precipitação com o 

desastre natural, levando em consideração a forma como a cidade foi urbanizada. 

 

Palavras-Chaves: desastres naturais, inundação, precipitação, ocupação. 

 

ABSTRACT 

Natural disasters occur frequently in our country. Regions such as the Vale do Paraíba are 

vulnerable to disasters, mainly floods and landslides. New Year's Eve from 2009 to 2010, the city of 

São Luiz do Paraitinga, located in the Paraíba Valley South, suffered one of the biggest floods in its 

history: monuments destroyed, flooded homes, families bereaved. Therefore, a study to examine the 

rainfall of the city and the issues of urbanization can clarify some questions regarding the flood. 

This study analyzes data from monthly precipitation and daily city HIDROWEB obtained through 

the National Water Agency. Were also used satellite images of the site CPTEC - INPE, plus some 

images available on the website of the city of São Luiz do Paraitinga. We used the programs Excel 
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and DataConversion to quantify and organization of data.This paper aims to analyze the rainfall of 

the city, trying to relate the amount of precipitation with natural disaster, taking into account the 

way the city was urbanized 

 

Key - Words: natural disasters, flood, rainfall, occupation 

 

1 . INTRODUÇÃO 

 
 O município de São Luiz do Paraitinga possui uma área de cerca de 620 km², com altitude 

média de 724 m. O rio que passa pela cidade é o Paraitinga, um dos principais afluentes do rio 

Paraíba do Sul. No final do ano 2009, este rio passou sua cota e acabou alagando praticamente toda 

a cidade. Um estudo de Dias, et al. (2011), afirma que o Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE) anunciava a ocorrência de vazões acima de 1.000 m³ durante o evento ocorrido no dia 1 de 

janeiro de 2010, representando uma precipitação com tempo de retorno de 300 anos, "prédios 

históricos tombados na área central da cidade ficaram extremamente danificados ou foram 

destruídos pela ação da água da cheia sobre a estrutura frágil de prédios antigos", (DIAS, et al., 

2011). 

 Ab'Saber (2003), afirma que o rio Paraitinga está inserido na porção ocidental da Serra do 

Mar, possuindo diversificada topografia, conhecida pelos seus "mares de morro". Essa era uma 

região de Mata Atlântica, que devido aos ciclos econômicos, principalmente o do café, foi 

removida, tornando os solos da região mais desprotegidos contra a erosão e incapazes de reter água, 

aumentando o escoamento superficial associado à fortes tempestades. Ranzani, et al. (2004) apud 

Dias, et al;(2011), afirmam que bacias onde houve o corte raso da cobertura vegetal, sofrem com 

um significativo aumento de vazão, o tempo de pico é reduzido, aumentam-se as áreas de saturação 

e consequentemente o escoamento superficial é potencializado. São Luiz do Paraitinga desde o 

início de sua formação teve seu solo rural explorado: extenso desmatamento das várzeas, encostas e 

topos de morro para a exploração do café e no seculo XX a monocultura do gado contribuiu para 

este desmatamento. Essa exploração contribuiu para o assoreamento dos cursos d'água, ampliando 

as enchentes.  
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 A partir de ações antrópicas no meio urbano, pôde-se observar algumas áreas de risco no 

município, principalmente as áreas que estão nas chamadas áreas de preservação permanente. Das 

ações mais perceptíveis podem ser citadas: a ampliação das construções nos fundos de lote em 

direção às APP de várzeas, o desmembramento de lotes e ampliações de construções nas fachadas 

criadas pela introdução de uma via marginal ao rio Paraitinga, a expansão urbana entorno do centro 

histórico, ocupando áreas de APP, a ocupação de APPs de córregos urbanos , a ocupação de forma 

desordenada e não planejada de encostas e topos de morros e a ocupação de forma não planejada de 

regiões mais periféricas, atualmente consideradas como áreas de APP de topo de morro, como no 

bairro Santa Terezinha. (ALVES, et al; 2010). Na Figura 1, observa-se o mapeamento das áreas de 

risco. 

 O objetivo principal deste trabalho é analisar a precipitação ocorrida nos anos de 2009 e 

2010, relacionando-a com as ações antrópicas feitas no município, através do mapa das áreas de 

risco.  Além de analisar a precipitação, por meio da estatística, do município nos dias que antecedeu 

o desastre. 

 

2 . MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para o estudo da precipitação na cidade de São Luiz do Paraitinga foram coletados dados 

diários de precipitação no site da Hidroweb, da Agência Nacional de Águas (ANA). Foi coletada 

duas bases de dados de duas estações localizadas no município com um período de 50 anos (1960 a 

2010).  

 A partir das bases de dados, foi calculada a média climatológica do período e confeccionado 

um gráfico comparando todos os 51 anos com a média climatológica encontrada. A partir desse 

gráfico foi possível observar os anos que se apresentaram acima da média climatólogica. 

 Também foi confeccionado um gráfico com a precipitação mensal dos anos 2009 e 2010. 

 A partir dos resultados encontrados nos gráficos da média e da precipitação mensal, foi feita 

a análise da precipitação no município nos anos 2009 e 2010 e buscou-se relacionar esses dados 

com os mapas das áreas de risco do município  

 Também foram utilizadas imagens de satélite do CPTEC-INPE, dos dias que a inundação 

aconteceu, buscando analisar se houve ou não precipitação significativa. 
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 Foi feito um estudo dos dados diários de precipitação, calculados através do pacote R, na 

sub rotina DataConversion. 

 

3 . RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para o estudo da cidade de São Luiz do Paraitinga foram utilizadas duas estações: São Luiz 

do Paraitinga e Ponta Alta 1 (ambas localizadas na cidade). 

 Na Figura 1, observa-se o gráfico da média climatológica para o período de 51 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Média Climatológica para o munícipio no período de 51 anos. 

 

Na Figura 2,  pode-se notar que no mês de dezembro de 2009, a precipitação quase atingiu 500 mm 

na estação São Luiz do Paraitinga e ultrapassando este valor na estação Ponta Alta 1, ou seja, uma 

quantidade expressiva de chuva para apenas um mês. No mês de janeiro de 2010, nota-se que a 

precipitação continuou alta, passando dos 300 mm.  

 Com essas informações, observou-se que choveu bastante no mês anterior à enchente 

(dezembro/2009). Logo, pode-se concluir que, nas regiões onde o solo está mais exposto, a 

infiltração é menor e como choveu muito durante o mês, o solo não aguentou a quantidade de 

chuva.  
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 As imagens de satélite abaixo (Figuras 3 e 4), mostram uma faixa de nebulosidade sobre a 

região Sudeste. 

   

Figura 3- Imagens de satélite 31-12-2009 (á esquerda) e 01-01-2010 (á direita) 

 

            

Figura 4 -  Imagens de satélite do dia 01-01-2010. 

 

Na análise sinótica do dia 31-12-2009 e 01-01-2010, realizada pelo CPTEC-INPE, consta 

que há um sistema de baixa pressão atuando sobre sudeste, causando instabilidade, 

consequentemente chuvas na região. No dia 31-12-2009 também houve a entrada de uma frente fria. 

Esses sistemas geraram precipitações intensas na região. Pode-se notar nas Figuras 62 e 63, intensa 

nebulosidade sobre a região Sudeste e principalmente sobre o Vale do Paraíba.  

 As Tabelas 1 e 2 mostram as máximas diárias de precipitação. 
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Tabela 1 - Máximos diários de precipitação - São Luiz do Paraitinga 

Ano Máx Ano Máx 

1960 56.6 1986 68.5 

1961 36.6 1987 54 

1962 49.4 1988 69.4 

1963 32.4 1989 73 

1964 63.4 1990 74 

1965 64.2 1991 60.6 

1966 53.2 1992 76.2 

1967 54.2 1993 65.8 

1968 53.7 1994 61 

1969 91.6 1995 70 

1970 42.8 1996 71 

1971 106.9 1997 51.4 

1972 56.8 1998 78.2 

1973 79.3 1999 96 

1974 134.6 2000 72.2 

1975 58.8 2001 68 

1976 55 2002 47.2 

1977 85 2003 62.8 

1978 100 2004 55 

1979 62.6 2005 67 

1980 70 2006 79.2 

1981 54 2007 66.3 

1982 55.2 2008 55.2 

1983 62.4 2009 82 

1984 45.2 2010 67.4 

1985 120  ----  ---- 

 

Nas tabelas de máximos diários de precipitação (Tabelas 1 e 2), podemos notar que não 

foram nos anos da enchente que se teve os maiores valores de precipitação. Logo, os estragos foram 

provocados pelo acúmulo de precipitação durante o mês de dezembro de 2009 e alguns dias de 

janeiro de 2010. 

 O estudo de máximas se mostra uma importante, porém não se pode excluir os dados 

mensais, uma vez que as cheias não ocorrem com o pico diário de chuva e sim, com o acúmulo de 

precipitação durante os dias. 
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Tabela 2 - Máximos diários de precipitação - Ponta Alta 1 

Ano Máx Ano  Máx 

1960 73.8 1986 86 

1961 60.4 1987 66.4 

1962 92.4 1988 58 

1963 73 1989 61.2 

1964 123.2 1990 63 

1965 87.2 1991 84.8 

1966 136 1992 70.2 

1967 59.2 1993 93.2 

1968 59.6 1994 61.2 

1969 39.7 1995 85.4 

1970 115.8 1996 89.4 

1971 82 1997 47.3 

1972 130 1998 72 

1973 75.4 1999 100.6 

1974 43 2000 73 

1975 112 2001 71.4 

1976 94 2002 63.2 

1977 113.6 2003 45.8 

1978 63 2004 85.9 

1979 87.9 2005 64.8 

1980 87.8 2006 104.7 

1981 70.8 2007 71.2 

1982 82.6 2008 203 

1983 123.2 2009 84.1 

1984 63.8 2010 62.6 

1985 77.1     

 

 Com as áreas de APPs do rio Paraitinga praticamente todas ocupadas e o solo ao redor sem 

cobertura vegetal significativa, a água excessiva da chuva não teve para onde correr, logo, invadiu 

as áreas de risco da cidade, ou seja, as áreas ocupadas sem planejamento urbano e sem levar em 

conta as cheias do rio. 

 Na Figura 5, observa-se as áreas de risco do município e através do mapeamento nota-se que 

as áreas de risco estão perto ou nas areas de APPs, todas apresentando risco 3, ou seja, alto risco. 
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Fonte: http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 

Figura 5 - Mapeamento das principais áreas de risco do município. 

 

 As Figuras 6 e 7, mostram o mapeamento das áreas de risco do bairro Ver de Perto, bairro 

Santa Teresinha e  bairro Alto do Cruzeiro. Todos esses bairros estão ao entorno do centro histórico 

e também foram atingidos pela enchente e foram ocupados de maneira diferente, em direção às 

varzeas, encostas ou topos de morros, respectivamente. No mapeamento de risco, todos os bairros 

estão em áreas classificadas em R3, R4, ou seja, 

risco alto ou muito alto. 
    

Figura 6 -  Mapeamento das áreas de risco para os bairros Ver de Perto e Santa Terezinha, respectivamente. 
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Fonte: http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 

Figura 7-  Mapeamento das áreas de risco do bairro Alto do Cruzeiro 

 A imagem abaixo (Figura 8) mostra as áreas que inundaram em 2009 e 2010. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 -  Áreas atingidas pela enchente 

Na Figura 8, nota-se que quase toda a cidade foi atingida pela enchente, principalmente as 

áreas que estão na várzea do rio Paraitinga. Observa-se no mapa que quase todas as áreas de APP da 

cidade estão urbanizadas. 

 De acordo com o Comitê Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, dos 11 mil habitantes da cidade, 9 mil foram atingidos, sendo que destes, 4 mil ficaram 

desabrigados e outros 5 mil foram para a casa de parentes ou alojamentos improvisados. A igreja 
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matriz da cidade desabou e pelo menos 10 dos 90 imóveis tombados pelo patrimônio histórico 

foram atingidos. 

 As Figuras 9 e 10 mostram a devastação que ocorreu na cidade: 

      

Figura 9 -  Imagens da destruição de São Luiz do Paraitinga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: ww.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 

Figura 10 -  Imagens da destruição de São Luiz do Paraitinga. 

Da análise da cidade de São Luiz do Paraitinga, conclui-se que a ocupação irregular de áreas de 

várzeas, somado à eventos de chuvas intensas, causados por entradas de frentes frias e centros de 

baixa pressão, ocasionaram uma das piores enchentes que a cidade já presenciou. 
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4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A cidade de São Luiz do Paraitinga teve precipitação acentuada nos dias da enchente. Os 

dados diários mostram que a enchente ocorreu devido a precipitação acumulada dos dias 29-12-

2009, 30-12-2009, 31-12-2009 e 01-01-2010, com a entrada de frente fria e sistemas de baixa 

pressão. A ocupação irregular das áreas de várzeas colaboraram para que a enchente tomasse a 

proporção que tomou, sendo considerada uma das maiores da história do Vale do Paraíba. 
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RESUMO 

O acelerado crescimento urbano, agropecuário e industrial do Brasil tem provocado a degradação 

dos recursos hídricos em seus aspectos qualitativos e quantitativos. Diante deste quadro, o estudo e 

a avaliação do comportamento hidrológico através de uma série temporal de vazão, tomando-a 

como indicador das influências naturais e antrópicas nos cursos d’água, é de fundamental 

importância para a tomada de decisões referentes à preservação e manejo desse recurso. Neste 

sentido, este trabalho objetivou analisar, através de cálculos de médias mensais de uma série 

histórica de 50 anos, as variações na vazão média interanual e sazonal de uma seção do Rio Pardo, 

localizado em Ribeirão Preto-SP. Com os dados organizados em tabelas e gráficos foi identificado 

que o padrão de variação das vazões médias desse rio ao longo da série de 1954 a 2003 não 

apresenta grandes discrepâncias. Isso porque, ao isolar os dados do ano de 1983 (evento intenso de 

El Niño), verificou-se que as oscilações entre os anos parecem estar mais relacionadas ao regime 

pluviométrico regional do que a diferentes intervenções na seção do curso d’água estudado.  

 

Palavras-chave: Recursos hídricos; regime hidrológico; vazão; Rio Pardo 

ABSTRACT 

The accelerated urban growth and the agriculture and industry sectors in Brazil have led to the 

degradation of water resources in their qualitative and quantitative aspects. In this context, the study 

and evaluation of the hydrological behavior through a series of flow, taking it as an indicator of 

natural and anthropogenic influences on watercourses, is crucial for making decisions regarding the 

preservation and management of this resource. Therefore, this study aimed to analyze, through 

calculation of monthly averages of 50 years, changes in annual and seasonal average flow of a 

section of the Rio Pardo, in Ribeirão Preto-SP. With the data organized in tables and graphs it was 

identified that the pattern of average flow variations in this river throughout the series from 1954 to 

2003 shows no major discrepancies. That’s because by isolating the data of 1983 (strong El Niño 

event), it was found that the variations between the years seem to be more related to regional 

rainfall than different interventions in this watercourse’s section. 

 

Keywords: Water resources; hydrological regime; flow; Rio Pardo 
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1 . INTRODUÇÃO   

 

O princípio fundamental e unificador de tudo aquilo que se refere à água no planeta é o ciclo 

hidrológico. Como o próprio nome diz, fica claro que toda a água está em contínuo movimento 

cíclico nas fases sólidas, gasosa e líquida, sendo esta a de maior interesse para as ações antrópicas. 

 A história da água na Terra é complexa e está diretamente relacionada ao crescimento da 

população, ao grau de urbanização e aos múltiplos usos que afetam a qualidade e quantidade de 

água. Sendo que a apropriação da água pelo homem, através dos tempos, tem gerado conflitos, 

ampliando-se a percepção de que a água é um recurso finito e necessita ser devidamente planejado e 

gerenciado (TUNDISI, 2003). 

Ainda segundo o autor, quando a retirada da água para irrigação, abastecimento público ou 

uso industrial excede a quantidade de água reposta na bacia hidrográfica, pelo ciclo hidrológico, 

através da precipitação e recarga, há um desequilíbrio que pode causar a escassez. Dessa forma, 

entende-se que atualmente um dos maiores desafios para a humanidade é o gerenciamento dos 

recursos hídricos disponíveis, haja vista o grande número de problemas relacionados à quantidade e 

qualidade desses recursos.  

De acordo com o Decreto nº 24.643, de 10 de julho de1934 (Código das Águas), o 

gerenciamento dos recursos hídricos é de responsabilidade da União, dos Estados e dos municípios, 

sendo a bacia hidrográfica uma unidade de planejamento. No Brasil, em virtude da vasta extensão 

territorial e da grande diversidade de ecossistemas, o modelo de gerenciamento dos recursos 

hídricos ainda é descentralizado.  

Entretanto, a gestão dos recursos hídricos vem sendo ampliada no território brasileiro. Com 

o avanço econômico do país, houve um aumento na demanda de água, e, consequentemente, de sua 

degradação. Além disso, o crescimento da população requereu um aumento proporcional da 

disponibilidade de água e, a partir disto, torna-se imprescindível o estudo das áreas com potencial 

hídrico.  

A hidrometria de um rio, por exemplo, possui uma importante função nos estudos das 

condições biológicas e físico-químicas do mesmo, porque, geralmente, encontram-se vinculadas à 

capacidade de transporte de carga do canal. Além disso, os dados obtidos podem ser utilizados em 

projetos de planejamento da área que circunda o rio, servindo também para projetos de obras 
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hidráulicas, tais como: identificação da capacidade de captação da água para consumo 

(abastecimento humano, industrial, irrigação agrícola e dessedentação de animais), potencial para 

construção de usinas hidrelétricas, entre outras (TUCCI e SILVEIRA, 2009). 

 Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo analisar, através de cálculos de médias 

mensais de uma série histórica de 50 anos, as variações na vazão média interanual e sazonal do rio 

Pardo, localizado em Ribeirão Preto-SP. A partir disto, identificaram-se os períodos hidrológicos, 

observando a sazonalidade do fluxo do rio, associando-a com dados da dinâmica climática regional 

e com o histórico de mudanças na cobertura da terra na bacia hidrográfica. 

2.  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 O município de Ribeirão Preto (Fig. 1) está localizado à latitude de 21° 12’ 42” sul e à 

longitude de 47° 48’ 24” oeste. Abriga uma população de 612.329 habitantes (Censo IBGE de 

2010) e é classificado como o oitavo município mais populoso do estado, com 127 km² de área 

urbanizada
43

.  Seu relevo caracteriza-se por ser plano, com pequenos declives e ondulações 

naturais, favorecendo a mecanização agrícola. O solo característico do município é a chamado terra 

roxa, originário da alteração de rochas vulcânicas (Formação Serra Geral) e arenito (Formação 

Botucatu), considerado de boa qualidade para as atividades agropecuárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 1 – Localização de Ribeirão Preto no Estado de São Paulo.  

   Fonte: IBGE. Org.: Cardoso (2013). 
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 Informações obtidas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 mai 2013. 
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O clima típico do município é o tropical úmido, caracterizado pelo verão chuvoso e inverno 

seco. No verão, a média da temperatura máxima mensal é de cerca de 30
o
C, com um índice 

pluviométrico superior a 200 mm de chuva/mês e umidade relativa do ar em torno de 80%. Já o 

inverno apresenta uma temperatura mínima com média mensal em torno de 13
o
C, precipitação 

média oscilando entre 20 e 30 mm e umidade relativa do ar em cerca de 60% 
44

.   

 O principal rio da cidade é o Rio Pardo, escolhido como objeto de estudo. É o principal rio 

da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (UGRHI-17), nasce no município de Pardinho-SP, 

à 1.007 metros de altitude, junto do “front” da Cuesta (Serra do Limoeiro). Deságua no rio 

Paranapanema, na represa Lucas Nogueira Garcez, município de Salto Grande, a 377 metros de 

altitude.    

 Em seus 264,25 km de extensão, o Rio Pardo atravessa quinze municípios, sendo eles: 

Pardinho, Botucatu, Pratânia, Itatinga, Avaré, Cerqueira Cesar, Iaras, Santa Bárbara, Óleo, 

Bernardino de Campos, Santa Cruz do Rio Pardo, Chavantes, Canitar, Ourinhos e Salto Grande. 

Possui como afluentes principais o Rio Claro, com nascente em Botucatu e foz no município de 

Iaras, com 72 km de extensão; Rio Novo, com nascente no município de Itatinga e foz no 

município de Santa Bárbara, com extensão de 77 km e a presença da hidrelétrica Rio Novo, no 

município de Avaré, com potencia de 1,5MW, construída em 1909; e o Rio Turvo, com nascente 

no município de Agudos e Foz no município de Ourinhos, com extensão de 130 km.   

 O Rio Pardo é classificado como classe dois, no qual suas águas são destinadas ao 

abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; 

ao lazer (esqui aquático, boias, caiaques, natação e mergulho); à criação natural e/ou intensiva 

(aquicultura) de espécies destinadas à alimentação; à agricultura, especificamente à irrigação; à 

dessedentação de animais; e ao consumo humano (Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 – 

CONAMA).  

 Apesar de consideravelmente preservado, o Rio Pardo sofre com o desrespeito ambiental. 

Em seu trajeto há falta de mata ciliar em alguns trechos, muito lixo plástico proveniente de áreas 

urbanas e assoreamentos consideráveis, sendo o mais grave próximo a Santa Cruz do Rio Pardo, 

na Chácara Peixe, onde milhares de metros cúbicos de entulhos foram levados pelas chuvas para 
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 Informações obtidas no site da Prefeitura Municipal. Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ 

crp/dados/agri/i01clima.htm>. Acesso em: 17 mai. 2013. 
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dentro do rio. O controle do uso de agrotóxicos em suas margens é falho e, muito provavelmente, 

uma boa quantidade é despejada no rio
45

.  

 A Fig. 2 apresenta o Rio Pardo nas proximidades de sua estação localizada no Clube de 

Regatas, no município de Ribeirão Preto. 

 

 
Fig. 2 – Rio Pardo (Clube de Regatas) em sua área correspondente ao município de Ribeirão Preto. 

Fonte: Google Earth TM mapping service/NASA/TerraMetrics copyright. Acesso em: 17 mai. 2013. 

 

 Através da figura é possível ver com mais detalhes os tipos de uso e ocupação da superfície 

no entorno do rio, além de observar a existência de extensas áreas voltadas à agricultura (em geral o 

cultivo da cana-de-açúcar, que prevalece na região), e onde há presença de vegetação: nas margens 

não ocupadas no recorte selecionado, correspondendo principalmente a faixas estreitas. 

 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De acordo Santos et al (2001, p. 119) apud Filho (2009), a “medição de vazão em 

hidrometria é todo processo empírico utilizado, para determinar, a vazão de um curso de água”. A 
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Informações obtidas no site: <http://riopardovivo.org/>. Acesso em: 17 mai. 2013. 
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vazão ou descarga de um rio é o volume de água que passa através de uma seção transversal na 

unidade de tempo, normalmente dada em segundos. 

 Os dados aqui apresentados foram obtidos no site do Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos de São Paulo (SIGHR), e se referem à estação de medição Clube de Regatas, 

prefixo 4C-001, entre as coordenadas 21º 06’ 13” de latitude e 47º 45’ 26” de longitude, no 

município de Ribeirão Preto-SP.  

Além disso, foi de extrema importância o levantamento bibliográfico sobre geometria 

hidráulica, a área de estudo e principalmente a respeito da região onde se encontra instalada a 

estação de registros, assim como a identificação de fenômenos climáticos ocorridos no período de 

estudo.   

Com o conjunto de dados foi criado um banco de dados para facilitar a organização e a 

realização de tratamento estatístico e elaboração de tabelas e gráficos no aplicativo Excel. O 

tratamento estatístico se constituiu na identificação da vazão média anual e mensal, no cálculo do 

desvio padrão e do coeficiente de variação. Assim, com os dados quantitativos coletados e tratados, 

foi possível gerar tabelas e gráficos que demonstram o regime do rio e sua variação.  

As tabelas foram utilizadas como síntese dos resultados dos cálculos estatísticos, a partir das 

quais se elaboraram os gráficos, que constituíram uma melhor forma de exposição visual dos 

resultados obtidos.  

Diante dos gráficos gerados foram estabelecidos, visualmente, três períodos distintos (1954-

1971; 1972-1984 e 1985-2003), nos quais as variáveis analisadas se apresentaram relativamente 

parecidas. Também foi elaborado gráfico contendo as vazões médias mensais da série completa 

estudada, além dos três períodos identificados, a fim de comparar a variação entre estes. Por fim, 

associaram-se as informações obtidas através do levantamento bibliográfico e dos dados de vazão 

tratados estatisticamente, buscando-se identificar possíveis relações.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Os dados de vazão média do Rio Pardo do período de 1954 a 2003, organizados em tabelas 

no Excel, podem ser visualizados no Gráfico 1.  Observam-se nesse gráfico as variações no regime 

hidrológico no decorrer dos anos, sendo possível identificar três intervalos na série (1954-1971, 
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1972-1984 e 1985-2003) que se distinguem entre si por apresentarem maiores ou menores variações 

da vazão média.    

 No primeiro período (1954-1971), registrou-se vazão média máxima de 203,6 m³/s no ano 

de 1966 e vazão média mínima de 72,3 m³/s em 1969. Apesar dessa diferença de 131,3 m³/s entre 

anos de um mesmo período hidrológico, considerou-se que este apresenta um padrão nas variações 

entre os anos que o compõe. Isso porque, de maneira geral, os intervalos temporais das mudanças 

verificadas são maiores do que os observados nos outros dois períodos. 

 O segundo período identificado (1972-1984) apresentou os maiores valores de vazão média 

de todos os analisados, sendo que as oscilações verificadas nos anos iniciais foram menores tanto 

em relação às observadas nos anos anteriores quanto nos que os sucedem. É visivelmente 

perceptível o aumento das médias a partir do final da década de 1970, com o registro de 382,4 m³/s 

no ano de 1983, valor que ultrapassa 215,9 m³/s da vazão média anual da série de dados estudada. 

Além das vazões médias máximas se elevarem nesse período, também ocorreu o aumento das 

médias mínimas, sendo que no ano de 1978 registrou-se 140,3 m³/s. 

Gráfico 1 – Vazão média anual e desvio padrão do rio Pardo em Ribeirão Preto-SP.  

Fonte: Dados da estação de medição prefixo 4C-001.  

Org.: Cardoso et al (2013).   

 

  O último período delimitado (1985-2003) iniciou-se com a diminuição brusca da vazão 

média anual, apresentando 182,8 m³/s no ano de 1985. No decorrer dos anos, observou-se que, ao 

mesmo tempo em que houve a queda das vazões médias máximas, os valores das médias mínimas 
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também sofreram diminuição. Em 1997 registrou-se máxima de 220,6 m³/s, enquanto no ano de 

2001 verificou-se mínima de 105,9 m³/s.   

 Ao analisar o Gráfico 1, percebeu-se ainda que há uma semelhança entre a passagem de um 

período hidrológico para outro. Isso devido ao fato de que, ao final do primeiro e do segundo 

período identificado, as variações dos valores de vazão média diminuíram, indicando a possível 

existência de um padrão de variabilidade constante nesses intervalos de transição.  

  A partir da Tabela 1 é possível realizar uma comparação entre a vazão média anual, o desvio 

padrão e o coeficiente de variação do período de 1954-2003 com os demais delimitados 

anteriormente.   

 A vazão média anual calculada para a série de dados analisados foi de 166,5 m³/s e, ao 

analisar cada período hidrológico separadamente em relação a este valor, percebeu-se que o terceiro 

(1985-2003) apresentou a vazão média mais próxima com a do período de estudo. Nesse também se 

verificou os menores valores de desvio padrão e coeficiente de variação.  

 

Tabela 1 – Vazão média anual, desvio padrão e coeficiente de variação da série analisada e dos períodos 

hidrológicos identificados. 

 

Série Vazão média (m³/s) Desvio Padrão Coeficiente de variação (%) 

1954-2003 166,5 50,4 30 

1954-1971 139,7 42,7 31 

1972-1984 204 63,8 31 

1972-1984* 189 36 19 

1985-2003 166,3 27,4 16 

      * sem os dados do ano de 1983 

      Fonte: Dados da estação de medição prefixo 4C-001. Org.: Cardoso et al (2013).  
 

 

 Todavia, é comum e recomenda-se que, nos cálculos estatísticos, se desconsiderem os 

eventos ou amostras discrepantes, pois estes interferem nos resultados como um todo, podendo 

levar a interpretações que não condizem com a realidade. Portanto, ao calcular as funções citadas 

acima para o segundo período (1972-1984), não se considerou os dados do ano de 1983 por serem 

extremos em relação aos demais. Como resultado, a vazão média que antes era de 204 m³/s 

diminuiu para 189 m³/s, e o desvio padrão caiu para 36, o que também implicou na diminuição do 

coeficiente de variação (19%).   

 Diante da Tabela 2 e do Gráfico 2, observa-se a sazonalidade do fluxo do rio, para a série de 
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dados levantada e os três períodos hidrológicos identificados, evidenciando os meses de cheia e 

vazante. 

 

Tabela 2 – Vazão média mensal da série de análise e dos períodos hidrológicos identificados. 

 

Meses 

Vazão média mensal (m³/s) 

Média mensal da série  

(1954-2003) 

Média mensal 

 (1954-1971) 

Média mensal  

(1972-1984) 

Média mensal 

(1985-2003) 

Jan 271,8 233,4 329,8 268,5 

Fev 292,9 257,2 324,2 305,3 

Mar 253 238,9 269,3 255,2 

Abr 181,2 150,7 215,4 186,7 

Mai 143 124,1 164,1 146,4 

Jun 123,7 101,2 154,4 123,9 

Jul 103,8 81,5 131,7 105,7 

Ago 93,8 72,2 125,2 92,9 

Set 96,3 67,4 136,8 96 

Out 109,5 80,4 146,3 112 

Nov 132,6 103,8 174,9 130,8 

Dez 195,3 164,8 274,7 169 

      Fonte: Dados da estação de medição prefixo 4C-001. Org.: Cardoso et al (2013).  

 

 Percebe-se que entre os anos de 1954 a 2003 as maiores vazões médias foram registradas 

durante os meses de novembro a abril, que correspondem a um período tipicamente quente e 

chuvoso. Ao passo que as menores vazões médias foram verificadas entre maio e outubro, meses 

caracterizados por baixos totais pluviométricos. O valor máximo registrado ocorreu em fevereiro 

(292,9 m³/s), enquanto o mínimo foi identificado em agosto, com 93,8 m³/s.   

 A seguir, o Gráfico 2 possibilita a comparação visual entre a vazão média mensal da série e 

as vazões médias mensais dos períodos hidrológicos. Assim como o observado com as vazões 

médias anuais, os dados mensais revelam que o período de 1985-2003 apresenta um padrão sazonal 

muito semelhante ao da série (1954-2003).  

 As médias mensais de 1972-1984 permaneceram mais elevadas em relação à série de dado 

completa, fato que se explica pelo não descarte dos dados de 1983 para a elaboração desse segundo 

gráfico. A máxima vazão média mensal foi de 329,8 m³/s e ocorreu no mês de janeiro, sendo que a 

menor, 125,2 m³/s, foi registrada em agosto.   

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Clima e Gestão de Recursos Hídricos                                                                                         P á g i n a  | 652 

 No que diz respeito ao período de 1954 a 1971, este apresentou uma sazonalidade do rio 

também semelhante ao da série de dados analisada, porém com valores de vazões médias abaixo 

dos demais verificados no decorrer dos meses. O maior valor de vazão média foi registrado em 

março (238,9 m³/s), enquanto o menor ocorreu em setembro, quando se registrou 67,4 m³/s. 

 

 
Gráfico 2 – Vazão média mensal da série analisada e dos períodos hidrológicos identificados no rio Pardo em 

Ribeirão Preto-SP.  

Fonte: Dados da estação de medição prefixo 4C-001.  Org.: Cardoso et al (2013). 

 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Na análise de regimes hidrológicos, uma das variáveis mais relevantes é o cálculo da vazão, 

visto que através desta se pode quantificar o consumo, avaliar a disponibilidade dos recursos 

hídricos e elaborar ações de planejamento e de gestão nas bacias hidrográficas.  

 Diante dos dados obtidos, organizados e analisados foi possível notar que o padrão de 

variação das vazões médias do Rio Pardo ao longo da série de 1954 a 2003 não apresenta grandes 

discrepâncias. Isso, pois, ao isolar os dados do ano de 1983 (evento intenso de El Niño), verificou-

se que as oscilações entre os anos parecem estar mais relacionadas ao regime pluviométrico 

regional do que a diferentes intervenções ao longo do corpo d’água estudado.  
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Tal fato também pode ser confirmado com a análise resultante das vazões médias mensais, 

visto que estas se apresentam semelhantes à variação sazonal de precipitação, sendo que as vazões 

são maiores nos períodos úmidos e menores nos secos.  

Em suma, tendo em vista os resultados descritos até o momento, ressalta-se a importância de 

estudos referentes às variações do regime hidrológico, buscando relacioná-las com fatores naturais 

ou antrópicos que podem interferir na dinâmica do rio.  
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RESUMO 

O presente trabalho objetiva a análise da distribuição mensal e sazonal da erosividade das chuvas na 

bacia hidrográfica do rio Pirapó, servindo como subsídio ao planejamento ambiental. A bacia 

hidrográfica do rio Pirapó está situada no Terceiro Planalto Paranaense, entre os paralelos de 22º30’ 

e 23º30’S e os meridianos de 51º15’ e 52º15’W e localiza-se nos setores norte e noroeste do Paraná. 

Foram obtidos os dados de pluviosidade de dezessete postos pluviométricos junto ao Instituto das 

Águas do Paraná e de três estações meteorológicas, sendo uma da rede do IAPAR (Instituto 

Agronômico do Paraná), em Paranavaí, uma do SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná), em 

Apucarana, e uma da rede do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), em Maringá. Todos os 

postos e estações foram trabalhados com segmento temporal de 1976 a 2012. O cálculo do índice de 

erosividade seguiu o método de Rufino; Biscaia e Merten (1993). Identificou-se que a área de maior 

erosividade das chuvas é a porção montante e que o período de maiores valores do índice de 

erosividade vai de janeiro a março e de outubro a dezembro. 

Palavras chave: erosividade, bacia hidrográfica, escalas mensal e sazonal. 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the monthly and seasonal distribution of rainfall erosivity in the Pirapó 

river basin, serving as a subsidy to environmental planning. The Pirapó river basin is located at the 

so called Third Plateau of Paraná, between the parallels of 22º30’S and 23º30’S and the meridians 

of 51º15’W and 52º15’W, situated at the north and northwest areas of Paraná. The rainfall data of 

seventeen rain gauges was obtained from the Water Institute of Paraná and from three weather 

stations, one of them being part of the IAPAR network (Agronomic Institute of Paraná), in 

Paranavaí, one from SIMEPAR (Meteorological System of Paraná), in Apucarana, and the last one 

from the INMET network (National Institute of Meteorology), in Maringá. All these gauges and 

stations were analyzed during the period from 1976 to 2012. The calculation of the index of erosion 

followed the method established by Rufino, Biscaia and Merten (1993). It was identified that the 

area with the largest amount of rainfall erosivity is the upstream portion and the period with the 

highest values on the index of erosion goes from January to March and from October to December. 
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Keywords: erosivity, watershed, monthly and seasonal scales 

1 . INTRODUÇÃO 

 

Os problemas relacionados à degradação ambiental têm sido alvo da mobilização de 

dirigentes do setor público e de grupos representativos da sociedade civil e, sem dúvida, dentre as 

questões ambientais, a erosão dos solos está entre as que têm causado maior preocupação (VITTE, 

1997). O processo de erosão hídrica, que consiste basicamente no arraste e desprendimento das 

partículas do solo, é um dos fatores determinantes para o empobrecimento dos solos e a redução da 

produtividade da maioria das culturas (SCHICK et al., 2000). 

Dentre os elementos climáticos, a pluviosidade tem como uma de suas principais influências 

a potencialização dos processos erosivos, função das características físicas da chuva conjugadas as 

classes de solo (erodibilidade), características do relevo e ao uso e ocupação do solo (LOMBARDI 

e MOLDENHAUER, 1992). 

Desta forma, a chuva é um dos fatores de maior importância para a erosão, sendo que sua 

intensidade, sua duração e a sua frequência são as propriedades mais importantes para o processo 

erosivo. A erosividade das chuvas depende da intensidade com que ocorrem e da energia cinética de 

impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo e da capacidade de infiltração do solo 

(CREPANI; MEDEIROS e PALMEIRA, 2004).  

O cálculo da intensidade pluviométrica permite descobrir os valores de energia potencial 

para transformar-se em energia cinética responsável pela erosividade da chuva. Estas chuvas são 

quantificadas e expressas através de um índice de erosividade das chuvas, que é uma medida da 

capacidade do seu potencial erosivo (GUERRA, 2010).  

Carvalho et al. (2005) colocam que o conhecimento e a quantificação das características 

físicas da chuva fundamentais para o planejamento de uso e manejo do solo em uma região. Nessa 

perspectiva, o presente trabalho objetiva o conhecimento da distribuição espaço - temporal, nas 

escalas mensal e sazonal, da erosividade das chuvas, servindo como subsídio a gestão ambiental da 

bacia hidrográfica do rio Pirapó.  

 

2 . MATERIAS E MÉTODOS 
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A bacia hidrográfica do rio Pirapó está situada no Terceiro Planalto Paranaense (MAACK, 

1968), entre paralelos de 22º30’ S e 23º30’ S e os meridianos de 51º15’ W e 52º15’ W. A área da 

bacia abrange uma superfície aproximada de 5.098 km
2
 (ITCG, 2012) e localiza-se nos setores norte 

e noroeste do Paraná (Figura 1). 

 
           

 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo. 
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Para o desenvolvimento desse estudo foram utilizados dados de precipitação pluvial com 

segmento temporal de 1976 a 2012, obtidos em, dezessete postos pluviométricos pertencentes à 

rede de monitoramento do Instituto das Águas do Paraná e de três estações meteorológicas alocadas 

nos municípios de Paranavaí, pertencentes ao Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Apucarana 

controlada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) e Maringá operada pela 

Universidade Estadual de Maringá vinculada à rede do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) (Figura 2). Foram utilizados postos e estações meteorológicas localizadas em áreas 

adjacentes a bacia hidrográfica para que houvesse um melhor detalhamento na distribuição espacial 

do índice de erosividade. 

 
Figura 2 – Distribuição espacial da altimetria, postos pluviométricos e estações meteorológicas analisadas para a 

bacia hidrográfica do rio Pirapó – PR. 

A erosividade para a bacia foi calculada utilizando os dados de precipitação média mensal 

e anual de todos os postos pluviométricos e Estações Meteorológicas analisadas (Figura 2). Para 

estabelecer os valores do índice erosividade (EIm) foi aplicada equação linear do tipo Y = a + bx, 

onde: Y = índice de erosividade (MJ.mm/ha/h/mês); a e b = coeficientes linear e angular, e x = p
2
/P, 

apresentada por Rufino; Biscaia e Merten (1993) para o Estado do Paraná, onde identificaram 8 
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regiões isoerosivas. Os valores determinados para a área de estudo encontra-se na região isoerosiva 

4 (Y = 16,73 + 4,02), atribuição que deu parâmetro para equação (1): 

EIm   16,73 4,02  
p2

P
 
  9,80665

 (1) 

Onde: 

EIm – Índice mensal de erosividade da chuva (MJ.mm/ha/h/mês); 

p – Precipitação média mensal em milímetros; 

P – Precipitação média anual em milímetros; 

9, 80665 – Conversão Kgf.m para MJ. 

Na escala de análise sazonal, tomou-se como base o ano civil, representando assim, o verão 

(janeiro, fevereiro e março), o outono (abril, maio e junho), o inverno (julho, agosto e setembro) e a 

primavera (outubro, novembro e dezembro). 

Os valores gerados através da estatística descritiva básica foram representados através das 

cartas de linhas isoerosivas, elaboradas no software Surfer, versão 9.0. Esse software utiliza o 

método reticulado para realizar a interpolação de dados, com os quais se gera valores para a 

construção das isolinhas. Para a interpolação dos dados no reticulado foi aplicado o método de 

Krigagem ou Kriging, considerado o mais adequado para este tipo de interpolação (LANDIM, 

2000). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observa-se a concentração dos valores mais elevados da erosividade das chuvas encontra-

se entre os meses de janeiro, fevereiro, março e outubro, novembro e dezembro, com o mesmo 

padrão de distribuição, sempre associados à porção a montante da bacia, e concordantes com os 

valores encontrados por Waltrick (2010) e Waltrick et al. (2011) para as regiões norte e noroeste do 

Paraná. Os menores valores do índice de erosividade foram identificados entre o período de meses 

que vai de abril a setembro, como comportamento típico da porção a jusante da bacia, onde são 

encontradas suas menores altitudes. O mês mais chuvoso para toda a área em estudo (TERASSI, 

2012), janeiro tem uma erosividade média superior a 1.600 MJ.mm/ha/h para a porção leste e 

inferior a 1.000 MJ.mm/ha/h para o setor oeste e noroeste (Figura 3 - A). Como efeito comparativo, 

a erosividade das chuvas no mês de janeiro é superior às verificados para todo o inverno (Figura 5- 

C) ou outono (Figura 5 - D). 
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O mês de fevereiro apresenta uma redução da erosividade média em relação a janeiro, com 

valores mais elevados nos setores leste e oeste, acima dos 1.100 MJ.mm/ha/h/mês, e menores 

valores no setor central, abaixo dos 700 MJ.mm/ha/h/mês (Figura 3 - B). Os resultados da aplicação 

do índice de erosividade para o mês de março mostrou que, tendo como principal característica o 

fim da estação chuvosa (TERASSI, 2012), este período apresenta uma significativa redução nas 

suas médias quando comparado aos meses anteriores, com valores máximos de aproximadamente 

750 MJ.mm/ha/h/mês, na porção montante, e mínimos próximos a 450 MJ.mm/ha/h/mês, na porção 

jusante (Figura 3 - C). No mês de abril os valores do índice de erosividade obtidos estão acima dos 

500 MJ.mm/ha/h/mês, no setor oeste, e abaixo dos 350 MJ.mm/ha/h/mês em grande parte da bacia 

(Figura 3 - D). Em relação a abril, maio apresenta um significativo aumento da pluviosidade que 

repercute no aumento do índice de erosividade em todas as áreas, sendo que no setor oeste os 

índices obtidos foram superiores a 800 MJ.mm/ha/h/mês e inferiores a 450 MJ.mm/ha/h nos setores 

leste e norte (Figura 3 - E). Para o mês de junho o índice de erosividade indicou os menores valores 

nos setores norte e central, abaixo dos 350 MJ.mm/ha/h/mês, e maiores valores no setor sul, acima 

dos 500 MJ.mm/ha/h/mês (Figura 3 - F). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Distribuição da erosividade média mensal para os meses de janeiro (A), fevereiro (B), março 

(C), abril (D), maio (E) e junho (F) na bacia hidrográfica do rio Pirapó - PR. 
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O índice de erosividade para os meses de julho e agosto indicam que a bacia hidrográfica do 

rio Pirapó apresenta habitualmente neste período o menor risco aos eventos de erosividade das 

chuvas. O mês de julho obteve as maiores médias do índice de erosividade no setor oeste, acima dos 

200 MJ.mm/ha/h/mês, e menor nos setor norte, abaixo dos 150 MJ.mm/ha/h/mês (Figura 4 - A). Em 

agosto, o mês de menor erosividade média, os maiores valores foram identificados no setor sul, 

acima dos 200 MJ.mm/ha/h/mês, enquanto no setor leste os valores da erosividade mensal foram 

abaixo dos 150 MJ.mm/ha/h/mês (Figura 4 - B). O mês de setembro apresentou um significativo 

aumento nas médias do índice de erosividade, sendo os maiores índices observados na porção 

noroeste, com valores acima dos 550 MJ.mm/ha/h/mês e menores, inferiores a 400 

MJ.mm/ha/h/mês, situados na porção central e extremo leste da bacia (Figura 4 - C). 

O mês de outubro apresenta o potencial erosivo maior devido o aumento registrado nas 

chuvas em relação aos meses de setembro e novembro (TERASSI, 2012), com valores médios do 

índice de erosividade superiores aos 800 MJ.mm/ha/h/mês nos extremos sudeste e sudoeste e  

inferiores aos 550 MJ.mm/ha/h/mês na porção centro-oeste (Figura 4 - D). Em novembro verifica-

se uma ligeira queda nas médias do índice de erosividade, com os menores valores, inferiores a 450 

MJ.mm/ha/h/mês, sendo encontrados no extremo norte , enquanto que os maiores, superiores a 700 

MJ.mm/ha/h/mês, se estende numa faixa que vai da porção sul ao sudeste (Figura 4 - E). O mês de 

dezembro apresenta um aumento do potencial erosivo e a distribuição do índice de erosividade 

apresentou uma maior concentração da porção sudoeste, passando pela central e se estendendo do 

leste ao nordeste da bacia, com superiores aos 1.300 MJ.mm/ha/h/mês, enquanto que nos extremos 

noroeste e sul os valores encontrados são inferiores a 850 MJ.mm/ha/h/mês (Figura 4 - F). 
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Figura 4 - Distribuição da erosividade média mensal para os meses de julho (A), agosto (B), setembro (C), 

outubro (D), novembro (E) e dezembro (F) na bacia hidrográfica do rio Pirapó - PR. 

O índice de erosividade sazonal demonstrou que o período mais susceptível aos eventos de 

maior erosividade das chuvas ocorre habitualmente no verão e primavera, período os quais os totais 

pluviométricos médios são mais elevados e a ocorrência de chuvas erosivas são mais frequentes 

(BALDO; DIZIUBATE e GALIANI, 2012; TERASSI, 2012). A distribuição dos resultados 

possibilitou identificação de um núcleo de concentração mais significativo de erosividade média no 

verão, que ultrapassa os 3.300 MJ.mm/ha/h sobre a porção montante da bacia, sendo que no setor 

noroeste, em sua porção jusante, verifica-se a ocorrência dos menores valores médios de 

erosividade para a estação, abaixo dos 2.500 MJ. mm/ha/h (Figura 5 - A). Na primavera os maiores 
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valores de erosividade das chuvas foram obtidos no setor leste, na porção montante, com índices 

superando os 2.600 MJ.mm/ha/h, ao passo que no setor noroeste, na porção jusante, a média para a 

estação mostrou-se abaixo dos 2.000 MJ.mm/ha/h (Figura 5 - B). 

Inversamente, a dinâmica atmosférica e a consequente redução da pluviosidade média no 

inverno e outono indicaram menores valores de erosividade. O inverno, período de maior redução 

da pluviosidade, apresentou as menores médias do índice de erosividade numa faixa que se estende 

de leste a norte da bacia, com valores inferiores aos 700 MJ.mm/ha/h, e os maiores valores no 

extremo sudoeste que superam os 900 MJ.mm/ha/h (Figura 5 - C). O outono, por sua vez, apresenta 

os maiores índices de erosividade no extremo sul ou sudoeste, com valores acima dos 1.700 

MJ.mm/ha/h, enquanto que os menores valores são identificados no extremo noroeste da bacia, com 

média abaixo dos 1.000 MJ.mm/ha/h (Figura 5 - D). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Distribuição da erosividade média sazonal para o verão (A), primavera (B), inverno 

(C) e outono (D) na bacia hidrográfica do rio Pirapó - PR. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da aplicação do índice de erosividade em todas as escalas analisadas 

indicaram que a bacia hidrográfica do rio Pirapó apresenta um maior potencial a erosividade das 

chuvas na porção montante, região a qual o efeito orográfico proporciona a ocorrência de chuvas 

mais intensas. Quanto à distribuição temporal da erosividade das chuvas, observou-se que o período 

de maior susceptibilidade às chuvas erosivas vai de janeiro a março (verão) e de outubro a 

novembro (primavera), enquanto o período que vai de abril a junho (outono) e julho a setembro 

(inverno), devido à diminuição dos totais pluviométricos médios, apresenta menores riscos a 

eventos de chuvas erosivas. Tais informações indicam quais são as áreas e os períodos mais 

necessitados de medidas preventivas para a conservação do solo em relação ao potencial erosivo das 

chuvas. 
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RESUMO 

No Nordeste brasileiro predomina o clima semiárido o que condiciona um baixo índice de 

precipitação, elevadas temperaturas, balanço hídrico negativo, além da existência de rios 

temporários e intermitentes. A área de estudo, a microbacia do riacho da Conceição no estado do 

Ceará, não se desvia dessas características estando contida na sub-bacia do Alto Jaguaribe. O 

presente trabalho buscou entender como ocorrem as precipitações na referida área, elaborando, para 

isso, gráficos da média anual de precipitação e de temperatura, além de gráficos do balanço hídrico. 

A partir da interpretação dos gráficos da média anual de precipitação foi possível constatar que os 

meses janeiro a maio são os mais chuvosos, sendo a quadra chuvosa de fevereiro a maio, e o mês 

mais seco é o de agosto com média anual variado entre 0,75 mm a 2,10 mm. Os gráficos com as 

médias anuais da temperatura são bastante elevadas, revelam que as mesmas ficam em torno de 22º 

C a 28, 80º C. Em relação ao balanço hídrico, verifica-se que não existe excedente hídrico e o mês 

que apresenta maior deficiência hídrica é outubro, e março e abril os de reposição hídrica. Em 

relação aos cálculos do Índice Umidade (IU) dos postos pluviométricos que compõem a microbacia, 

o resultado foi 0,00 o Índice de Aridez (IA) oscilaram entre 67,37 a 56,74 e o resultado do Índice 

Efetivo de Umidade (IM) ficou em torno de -34,04 e -40,36 o que caracteriza o clima local como 

semiárido.     

Palavras-chaves. Clima, precipitação, microbacia, balanço hídrico. 

 

ABSTRACT 

 

In the Northeast Brazilian semiarid climate predominates which conditions a low rainfall, high 

temperatures, negative water balance, besides the existence of temporary and intermittent rivers. 

The study area, the watershed of the stream of the Conception in the state of Ceará, does not deviate 

from these characteristics being contained in the sub-basin of the Upper Jaguaribe. The present 

study sought to understand how precipitation occur in that area, preparing for this, graphs of 

average annual rainfall and temperature, and fluid balance charts. From the interpretation of the 

graphs of the average annual precipitation was established that the months from January to May are 

the wettest, and the rainy season from February to May, and the driest month is August with an 

average annual varied between 0.75 mm to 2.10 mm. Graphs with average annual temperatures are 

very high, reveal that they are around 22 to 28 º C, 80 º C. In relation to water balance, it appears 

that there is no water surplus and the month that presents the greatest water deficiency is October, 
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March and April and the replacement water. Regarding the index calculation humidity (IU) of rain 

gauges that make up the watershed, the result was 0.00 the aridity index (AI) ranged from 67.37 to 

56.74 and the result of the Effective Moisture Index (MI) was around -34.04 and -40.36 which 

characterizes the local climate as semiarid. 

  

Keywords. Climate, rainfall, watershed water balance. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 No Brasil, apesar de sua localização em faixas equatoriais e tropicais e a predominância de 

um clima tropical, existe uma grande variação climática devido a sua extensão. Cada região do país 

apresenta diferentes fatores, sejam geográficos, como o relevo, ou atmosféricos (sistemas de alta e 

baixa pressão), acarretando em uma diversidade de climas entre elas. 

A região Nordeste do país é caracterizada pelo clima tropical semiárido presente em quase 

toda a sua totalidade, sendo esse bastante influenciado por mecanismo que inibem ou proporcionam 

chuvas. Alguns desses mecanismos são: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Eventos El 

Niño-Oscilação Sul (ENOS), Frente Fria, Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), Complexos 

Convectivos de Mesoescala (CCMs), e Brisa Marítima e Brisa Terrestre (FERREIRA & MELLO 

2004). 

Devido o Estado do Ceará estar inserido no clima semiárido o que ocasiona um período de 

chuvas curto e irregular e elevadas temperaturas, tem como consequência problemas de escassez de 

água em alguns períodos do ano. Os rios em sua maioria são temporários e intermitentes, ou seja, 

durante o período de chuvas os rios apresenta um bom volume de água, mas ao passar esse período 

os rios voltam a secar.   

A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe é a maior e a mais importante do Ceará. Devido a sua 

grande extensão ela é dividida em cinco sub-bacias: Alto, Médio, Baixo Jaguaribe, Salgado e 

Banabuiú. A sub-bacia do Alto Jaguaribe, segundo Gonçalves (2003), é predominantemente 

formada por rochas cristalinas que impermeabilizam o terreno, dificultando a infiltração e 

favorecendo uma rede de drenagem densa, apresentados muitos afluentes, onde cada um pode ser 

visto como uma microbacia e é exatamente em uma dessas o foco deste trabalho, a microbacia do 

Riacho da Conceição. 
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A microbacia tem como principal canal de drenagem o riacho da Conceição (figura 01), um 

dos principais afluentes do rio Jaguaribe, é composta por cinco municípios: Salitre, Campos Sales e 

Antonina do Norte, situados no Cariri Oeste, sendo que os municípios de Aiuaba e Saboeiro que são 

da região dos Inhamus correspondem apenas a uma parte da microbacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 1 - Localização da área de estudo 

                                  Fonte: Confeccionado pelos autores, 2013 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar as precipitações da microbacia do 

riacho da Conceição no estado do Ceará. Como objetivos específicos elencam-se: elaborar gráficos 

de precipitação e temperatura da série histórica de 1978 a 2009, através dos dados da FUNCEME; 

desenvolver gráficos do balanço hídrico da área de estudo; identificar com a elaboração dos gráficos 

os meses mais chuvosos e secos do ano; calcular índices climáticos conforme Thortwhaite e Matter 

(1951).  

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

As bacias hidrográficas representam uma das unidades ideais para o planejamento 

ambiental, por abordar os condicionantes físico, biológico e antrópico de uma forma integrada. Ao 

se trabalhar com o planejamento e a gestão ambiental, Santos (2004) afirma que há várias temáticas 

que devem ser abordadas nos estudos da área em que se almeja elaborar um planejamento 

ambiental. Dentre os temas, destaca-se o clima, que por sua vez é um dos primeiros assuntos a ser 
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estudado, juntamente com a geologia e a geomorfologia, pois permite uma compreensão maior dos 

diferentes tipos de paisagens que compõem, por exemplo, uma bacia hidrográfica. 

Desta forma, torna-se pertinente abordar de uma forma geral, os principais aspectos 

relacionados à climatologia da Região Nordeste, no que se refere aos sistemas atmosféricos que 

favorecem a ocorrência de chuvas na região. Destaca-se que o presente trabalho elegeu a 

precipitação (um dos elementos do clima) para realizar uma análise de sua distribuição na 

microbacia do riacho da Conceição. 

O clima da região nordeste do Brasil é considerado semiárido por apresentar elevadas 

temperaturas, precipitações de curta duração e prolongado período de estiagem ao logo do ano, 

segundo Azevedo (1998), diversos sistemas atmosféricos influenciam diretamente esse clima, 

provocando ou inibido as precipitações.   

Segundo Zanella e Moura (2012) A porção Norte do Nordeste é dominada pela ação da 

Massa Equatorial Atlântica (MEA). O setor Sul do Nordeste é dominado pelas Massa Tropical 

Atlântica (MTA) e em menor escala pela Massa Polar Atlântica (MPA). O Oeste do Nordeste 

brasileiro é dominado pela atuação da Massa Equatorial Continental (MEC) associada as suas 

Instabilidades Tropicais. A porção Leste da região tem a influência da Massa Tropical Atlântica 

(MTA) e dos sistemas Ondulatórios de Leste (OL).    

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema atmosférico causador de 

precipitações no norte do Nordeste brasileiro que se concentram nos meses de abril a maio, a ZCIT 

é formada na confluência dos ventos alísios de NE e SE, (ZANELLA, 2005).  

De acordo com FERREIRA & MELLO (2004), a Frente fria é um importante mecanismo 

que provoca chuvas na região do Nordeste, são nuvens organizadas na região de confluência entre 

uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, fazendo com que o ar quente e úmido suba 

formado nuvens e em seguida chuvas. 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) são nuvens de formato aproximado a círculos, 

é um importante mecanismo no regime de precipitações nos meses de novembro a janeiro na região 

(FERREIRA & MELLO, 2004). 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) são nuvens aglomeradas resultadas das 

condições locais favoráveis como temperatura, relevo, pressão, etc. provocando fortes chuvas de 

curta duração acompanhadas de ventos, mas detalhes em FERREIRA & MELLO (2004). 
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A brisa marítima e terrestre é outro mecanismo que provoca chuvas no Nordeste, forma-se 

(Cavalcanti 1989).  

 

A brisa do mar [...] quando há ascensão de ar sobre a superfície terrestre, aquecida durante 

o dia mais intensamente do que o oceano. Com a elevação das superfícies isobáricas sobreo 

continente, surge um gradiente horizontal de pressão, que induz um escoamento no sentido 

oceano-continente. À noite, a circulação inverte-se, dando origem á brisa terrestre [...]. 

 

  

Os anos de estiagem no Nordeste geralmente estão associados ao fenômeno El Niño 

(aquecimento anormal das águas do oceano Pacifico), segundo ZANELLA (2005), é um fenômeno 

que se desenvolve entre a Indonésia e a América do sul na bacia do Pacifico ocorrendo em 

intervalos aproximado de 3 a 5 anos. 

Além deste, ainda há nessa região a influência do Anticiclone do Atlântico Sul, que atua na 

maior parte do ano produzindo estabilidade climática, o que condiciona longos períodos de 

estiagem. (ZANELLA, 2005). 

O estudo destes mecanismos atmosférico que influenciam o clima é de fundamental 

importância para esse trabalho, uma vez que o clima é o principal elemento em estudos 

pluviométricos de uma microbacia hidrográfica. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste trabalho foram realizados em um primeiro momento levantamentos 

bibliográficos para o embasamento sobre a climatologia da região Nordeste, buscando autores que 

trabalham com precipitação. 

 Em seguida realizou-se coleta de dados dos postos pluviométricos da microbacia, 

disponíveis na página digital da FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos). Através das informações obtidas, foi possível trabalhar com a série 1978 a 2009, e em 

seguida foram elaborados gráficos de precipitações anuais, a estes foram adicionados às medias 

anuais de temperaturas da área. Para determinar as temperaturas médias da área, foi utilizado o 
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Programa Computacional Estimativa das Temperaturas Médias Mensais - CELINA Versão 1.0 

(UFC/2007), desenvolvido por Costa e Sales (2007). Não se trabalhou com o Posto Pluviométrico 

do Município de Salitre devido a ocorrência constante de falhas na série histórica. 

A fim de um melhor detalhamento da área de estudo, foram produzidos gráficos do Balanço 

Hídrico Normal a partir do programa desenvolvido por Rolim e Sentelhas (1998), e também foram 

calculados os índices de umidade, aridez e efetivo de umidade, utilizando as seguintes fórmulas: 

índice de umidade (IU=(EXC/ETP)*100), índice de aridez (IA=(DEF/ETP)*100), e índice efetivo 

de umidade (IM=IU-0,6 IA), baseado no trabalho de Thornthwaite & Mather (1955) para a 

classificação climática da microbacia. 

 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSÕES 

A microbacia do riacho da Conceição, inserida na sub-bacia do Alto Jaguaribe, em uma área 

de embasamento cristalino, fato que explica a presença de inúmeros canais de drenagem 

temporários, características de uma região que apresenta condições de clima semiárido. 

A seguir serão analisados os gráficos 01, 02, 03 e 04 de médias dos índices pluviométricos e 

de temperaturas anuais da microbacia, referentes aos quatro postos distribuídos nos municípios que 

pertencem à área de estudo. 

Com base na análise dos gráficos das médias anuais pluviométricas, percebe-se que as 

chuvas de pré-estação concentram-se, principalmente, no período de dezembro à janeiro, com 

médias variando de 39,23mm à 106,82mm. 

A quadra chuvosa, disposta nos meses de fevereiro a abril, apresenta índices que oscilam 

entre 383,75mm (gráfico 4) e 280,26mm (gráfico 1). Geralmente, o principal fenômeno climático 

atuante nessa época na microbacia em estudos é o ZCIT, que exerce maior influência nos meses de 

março e abril, sendo março portador dos maiores índices, alcançando 144, 96mm (gráfico 4). 
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A partir de maio, tem início o declínio da estação chuvosa, dando lugar a um longo período 

de estiagens, quando o ZCIT retorna a sua posição mais ao norte da linha do Equador, reduzindo 
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Gráfico 01 - Climograma do Município de Campos 

Sales 

 Fonte: Funceme, 2013. 

Gráfico 04: Climograma do Município de Saboeiro  

Fonte: Funceme, 2013. 

Gráfico 02: Climograma do Município de Antonina 

do Norte  

Fonte: Funceme, 2013 

 

Gráfico 03: Climograma do Município de Aiuaba 

Fonte: Funceme, 2013. 
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sua influência no Nordeste brasileiro, e cedendo espaço para a atuação do Anticiclone do Atlântico 

Sul, responsável pela estabilidade climática no restante do ano (ZANELLA, 2005). Em agosto 

pertence a menor média anual, variado entre 0,75 mm a 2,10 mm (gráfico 2 e 3) . 

Juntamente com os dados pluviométricos, os gráficos também apresentam as médias 

térmicas da área em estudo, onde é possível observar que os meses de junho e julho são os mais 

amenos com temperaturas que vão de 22,90 a 23,10°C (gráfico 1). Os meses de outubro e novembro 

são os mais quentes do ano, aonde os termômetros chegam a medir 28,7 a 28, 8°C nos dias mais 

quentes (gráfico 2).  

Através do balanço hídrico é possível observar a deficiência, excedente, retirada e reposição 

hídrica do solo de uma dada área, neste caso, da microbacia do riacho da Conceição. A seguir serão 

apresentados gráficos (05, 06, 07 e 08) representando o balanço hídrico dos quatro municípios aqui 

estudados, que compõem a microbacia, Campos Sales, Antonina do Norte, Aiuaba e Saboeiro. 

 

 

 

 
Gráfico 05: balanço hídrico do município de Campos Sales. 

-150 

-100 

-50 

0 

50 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

m
m

 

Deficiência, Excedente, Retirada e 
Reposição Hídrica 

Deficiência Excedente Retirada Reposição 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Clima e Gestão de Recursos Hídricos                                                                                         P á g i n a  | 673 

 
Gráfico 06: balanço hídrico do município de Antonina do Norte. 
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Gráfico 07: balanço hídrico do município de Aiuaba. 
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Gráfico 08: balanço hídrico do município de Saboeiro. 
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Com base nos dados obtidos para realização do balanço hídrico, observa-se que nos postos 

pluviométricos das quatro cidades, o mês que apresenta o maior índice de deficiência hídrica é 

outubro, variando de -128,70 a -175,95mm (gráficos 05 e 08). Os meses de março e abril são os 

únicos meses responsáveis pela reposição hídrica, com exceção de Antonina do Norte, onde esse 

evento ocorre apenas no mês de março. O mês comum aos quatro postos (março) apresentam 

valores que oscilam entre 7,37 e 38,86mm (gráficos 05 e 06) o que caracteriza o balanço hídrico 

como negativo. 

No que diz respeito ao índice de umidade (IU), os cálculos mostram que os quatro postos 

obtiveram resultado igual a 0,00, enquanto que o maior e o menor índice de aridez (IA) atingem 

67,37 a 56,74 (postos 2 e 1). Utilizando os resultados mostrados acima também foi possível calcular 

o índice efetivo de umidade (IM), com números variando entre -34,04 e -40,36, o que, com base na 

tabela criada por Thornthwaite & Mather (1955), caracteriza o clima da microbacia do riacho 

Conceição como sendo exclusivamente semiárido.  

Classificação do clima em razão do índice efetivo de umidade por Thornthwaite & Mather (1955) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - CONCLUSÃO 

A gestão da microbacia deve levar em conta os aspectos hidroclimáticos da para se 

estabelecer políticas públicas que possam ser voltadas para um melhor uso dos recursos hídricos, 

garantindo o acesso à água em períodos de menor precipitação, evitando-se que em épocas de seca 

ocorram problemas relativos ao abastecimento da água. O clima apresenta-se de suma importância 

para as condições hidrológicas quanto ao regime fluvial em termos de disponibilidade de rios e 

riachos e também as atividades desenvolvidas pelo homem, como por exemplo, o balanço hídrico 

Fonte: Thornthwaite & Mather (1955) 
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que poderá indicar os períodos favoráveis para a agricultura, através dos dados de deficiência e 

excedente hídrico.  

Através das pesquisas, pode-se concluir que os meses mais chuvosos estão no inicio do ano, 

onde o período de fevereiro a abril corresponde à quadra chuvosa, momento em que o clima do 

Ceará, geralmente, recebe forte influência Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No restante 

do ano o estado fica sob o efeito do Anticiclone do Atlântico-sul, resultando em períodos secos, 

condicionando à microbacia um baixo índice de precipitação.  

As médias anuais das temperaturas são elevadas, oscilando entre 22º C a 28º C. Sendo junho 

e julho os meses que apresentam as médias mais baixas e outubro e novembro as mais elevadas. 

Com a interpretação dos gráficos de balanço hídrico, identifica-se que a área em estudo não 

apresenta excedente, que outubro é o mês com maior deficiência hídrica nos quatro municípios 

estudados, havendo pouca reposição e que ela ocorre somente nos meses de março e abril. A partir 

dos cálculos de Índice de Umidade (IU), Índice de Aridez (IA) foi calculado o Índice Efetivo de 

Umidade (IM) no qual foi possível identificar que o clima da microbacia é semiárido. 
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RESUMO 

A área de estudo abrange toda a bacia hidrográfica do Pardo, inserida na porção nordeste do Estado 

de São Paulo e sul/sudeste de Minas Gerais, Brasil. Em específico, este estudo tem como objetivo 

analisar a distribuição temporal e espacial das chuvas, buscando regionalizar a distribuição 

pluviométrica na área, e atingir uma visão integrada do fenômeno pluvial e seus reflexos em outras 

esferas geográficas. A bacia foi, a princípio, delimitada em compartimentos naturais de maior 

homogeneidade do ponto de vista altimétrico, geomorfológico e hidrológico. Foi obtido o inventário 

da Agência Nacional de Águas (ANA), que contém o elenco de postos pluviométricos da área e 

respectivas medições. Tais dados foram analisados individualmente através da confecção de 

planilhas buscando selecionar uma série histórica homogênea, ou seja, o melhor período em comum 

e sem falhas ou, com posterior correção, no máximo 10 falhas no total de um mês, permitindo 

observar a dinâmica temporal das variáveis. A série escolhida compreende 28 anos de dados 

ininterruptos e 93 postos pluviométricos. Nela, foram analisados e interpolados os dados de chuva 

anual, para cada ano da série. Tais resultados permitiram observar e analisar detalhadamente a 

distribuição das chuvas nos compartimentos na bacia. 

Palavras-Chave: chuva, bacia hidrográfica, rio Pardo, dinâmica atmosférica, climatologia. 

 

ABSTRACT 

The study area covers the entire watershed of Pardo, inserted in the northeastern portion of the state 

of São Paulo and southern / southeastern Minas Gerais, Brazil. In particular, this study aims to 

analyze the temporal and spatial distribution of rainfall, seeking to regionalize rainfall distribution 

in the area, and achieve an integrated view of the phenomenon rain and its effects in other 

geographical areas. The basin was at first bounded in natural homogeneity compartments in terms 

of altimetry, geomorphological and hydrological. Since the inventory was obtained from the 

Agência Nacional de Águas (ANA) that contains the list of climatic stations in the area and their 

measurements. These data were analyzed individually by creating spreadsheets looking for selecting 

a historical series of successful analysis possible, ie without failure or, with possible correction at 

most 10 failures in total of one month, allowing to observe the temporal dynamics variables. The 
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series chosen comprises 28 years uninterrupted data and 93 rain gauges. Here, we analyzed in 

details the data and interpolated annual rainfall for each year of the series. These results allowed us 

to observe and analyze in detail the distribution of rainfall in the basin compartments. 

Keywords: rain, watershed, Pardo river, atmospheric dynamics, climatology. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Os limites naturais das bacias hidrográficas vêm sendo adotados, desde há muito tempo, 

como definidores de unidades paisagísticas que se prestam às pesquisas e análises geográficas, em 

particular àquelas da Geografia Física. Tais limites facilitam a identificação dos problemas 

ambientais relacionados à precipitação e aos fluxos de água superficial, que por sua vez, podem 

estar ligadas a processos naturais. Entretanto, é notório reconhecer, gradativamente, que o homem 

tem participado como um agente acelerador dos processos de desequilíbrio na paisagem (Cunha e 

Guerra, 1999), ação que muitas vezes, pode intensificar os processos naturais. 

Todavia, a forma de ocupação humana pode expor a sociedade às situações de 

vulnerabilidade. No caso das chuvas, é evidente a fragilidade do ser humano, graças a sua 

irregularidade e variabilidade. Características estas, que se relacionam diretamente à atmosfera, pois 

é nela que reside a gênese das chuvas. Tal ambiente é dotado de dinamismo próprio, apresentando 

um ritmo ligado à sucessão dos diferentes sistemas atmosféricos em uma escala regional. Este 

pulsar é inerente ao conceito de clima, e se manifesta nas condições atmosféricas em escala local. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento deste estudo adota a concepção de clima como a série 

de estado da atmosfera, em sua sucessão habitual (SORRE, 1951). Concepção esta que dá um 

caráter verdadeiramente geográfico e dinâmico à noção de clima, na qual Monteiro (1971) inspira-

se para sintetizar as noções de ritmo e habitual. 

Assim, este artigo propõe analisar a variabilidade temporal e espacial das chuvas na bacia do 

Pardo, importante polo agropecuário do sudeste brasileiro, com destaque na produção em nível 

nacional (CPRM, 2002) e na qual estão localizadas importantes cidades brasileiras, como é o caso 

de Ribeirão Preto – SP e Poços de Caldas - MG. A bacia hidrográfica possui uma área total 

aproximada de 35.720 km² e está inserido na porção nordeste do estado de São Paulo e sul/sudoeste 

de Minas Gerais, tendo como principal drenagem o rio Pardo, principal tributário do rio Grande 

(formador do rio Paraná) e como afluente principal o rio Mogi-Guaçu, na porção meridional da 

bacia. A Figura 1 localiza e ilustra a bacia em questão. 
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Figura 1 – Bacia hidrográfica do Pardo. 

 

2 - OBJETIVOS 

 Pretende-se com a realização deste estudo delimitar compartimentos geográficos naturais (de 

características geográficas próprias) na bacia hidrográfica e analisar, a partir de tais setores, a 

distribuição das chuvas anuais, verificando os setores de maior e menor volume de precipitação. Tal 

procedimento contribuirá para a escolha de “anos-padrão” que representem o habitual e os extremos 

da bacia, e para a delimitação precisa dos setores de maior ou menor vulnerabilidade do ponto de 

vista das chuvas e cheia. 

Ainda, o estudo busca contribuir para proporcionar uma visão integrada dos fenômenos 

climáticos a outros da esfera geográfica, pois embora a gênese dos episódios de chuva resida na 

dinâmica atmosférica regional, eles costumam ter diferentes repercussões a partir de um viés 

temporal e espacial, caso das cheias, das estiagens, da geração de energia hidrelétrica, do 

aproveitamento agropecuário, entre outros. 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 A proposta inicial de regionalização da bacia foi feita a partir da identificação de variáveis 

delimitadoras, capazes de distinguir, espacialmente, áreas com maior homogeneidade do ponto de 
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vista altimétrico, geomorfológico e hidrológico. Para tanto, utilizou-se o software ArcGIS 10.0, em 

análise com geoprocessamento, para sobrepor tais camadas e permitir a delimitação dos 

compartimentos. Entre as bibliografias utilizadas, cita-se o plano da bacia do rio Mogi Guaçu 

(CBH-MOGI, 2008), as variáveis relevo e topografia fornecida pelo projeto Brasil em Relevo 

(MIRANDA, 2005) e o levantamento da hidrografia em diferentes escalas, fornecida pela Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2013). 

Para a análise das chuvas, optou-se por trabalhar com postos pluviométricos inseridos na 

bacia e adjacências, delimitadas entre os paralelos de 20º a 23º latitude Sul e 46º a 49º longitude 

Oeste. Nesta área, foi feita inicialmente um levantamento das estações pluviométricas existentes 

através de um banco de dados fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA), cujos dados 

foram coletados em nível de escala diária, no formato/extensão msb (correspondente ao software 

Access), posteriormente exportados para o formato xlsx (correspondente ao software Excel 2010). 

 A compilação, análise, espacialização e tratamento dos dados pluviométricos adotou 

procedimento similar a outros estudos já consagrados no âmbito da Climatologia Geográfica, 

citando-se Zavatini (1983; 1990), Boin (2000), Zandonadi (2009), Amaral (2012), entre outros. Tal 

procedimento consiste na construção de planilhas contendo os postos e respectiva série histórica de 

dados, preenchendo as lacunas (falhas e/ou ausência de dados) nelas existentes, evidenciando a 

série de dados contínua e ininterrupta para cada um dos postos. Da posse das séries históricas, os 

postos são distribuídos em material cartográfico, para a escolha da um período temporal homogêneo 

que será utilizado na pesquisa. 

 Neste procedimento, como critério empírico, optou-se por utilizar dados com até 10 falhas 

mensais, contemplando ao menos praticamente dois terços do total mensal com dados originais. A 

ocorrência de um ou mais períodos mensais com o número de falhas superior a 10, ou ausência total 

do dado anual, descartou a utilização deste ano, para cada posto analisado na pesquisa. Os postos 

selecionados tiveram, para os dados da série histórica utilizada, suas falhas preenchidas através da 

média aritmética dos três postos mais próximos, alocados em regiões climatologicamente 

semelhantes, e que tenham os dados faltantes. 

 Os dados anuais de chuva da série histórica, para cada um dos postos selecionados, foram 

interpolados através da aplicação do método geoestatístico da Krigagem, procedimento que permite 
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a continuidade dos fenômenos no espaço, mesmo através das lacunas deixadas entre os pontos 

amostrais (FLORES, 2000, p. 105). Para a interpolação, utilizou-se o software Surfer 11. 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A regionalização da bacia do Pardo permitiu a delimitação de seis compartimentos, proposta 

possível de ser visualizada através da Figura 2. As subunidades Alto Pardo e Alto Mogi, inseridas à 

montante da bacia, concentram as principais nascentes nas cabeceiras dos rios Pardo e Mogi e 

altitudes mais elevadas, características da Serra da Mantiqueira, drenando ainda (à jusante dos rios) 

trechos da Depressão Periférica paulista. Na região central da bacia, a existência de três 

compartimentos é justificada pela influência de um relevo mais elevado nas bordas da bacia nas 

subunidades M.P. e M.M. (Médio Pardo e Médio Mogi), e um relevo menos acidentado na 

subunidade Baixo Mogi. Após o encontro do rio Mogi com o Pardo, à jusante, a região passa a 

apresentar um relevo aplainado característico do Planalto Ocidental, sendo a sexta subunidade 

intitulada Baixo Pardo. 

 

 

Figura 2 – Compartimentos da bacia do Pardo. 

 

O procedimento de levantamento do postos pluviométricos identificou 1.010 distribuídos ao 

longo de toda a área delimitada. Entretanto, foi possível ter acesso à coleta de 803 postos, 
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descartando para a utilização neste estudo os 207 restantes. Desta maneira, a Figura 3 permite 

visualizar os 803 postos pluviométricos analisados neste estudo, conforme a disposição dos dados 

em séries históricas.  

 

 

Figura 3 - Distribuição dos 803 postos pluviométricos (pontos) na bacia do Pardo e compartimentos. 

 

A princípio, é possível verificar uma boa densidade no número total de postos distribuídos 

na área. Verifica-se, ainda, uma menor densidade próxima às cabeceiras dos rios Pardo e Mogi, e a 

nordeste da área, região pertencente ao estado de Minas Gerais. Todavia, é importante ressaltar que 

esta distribuição apresentada revela somente os pluviômetros que existe e/ou existiram na área, e 

que foi possível ter acesso aos dados. Estes, por não apresentarem séries históricas ininterruptas 

e/ou homogêneas entre si, não necessariamente poderão ser comparados entre si. 

Para analisar a distribuição do fenômeno pluviométrico nos seis compartimentos da bacia, 

através de um viés temporal-espacial, selecionou-se o período homogêneo de estudo compreendido 

entre os anos 1967 a 1994, abrangendo 28 anos de dados e um total de 93 postos pluviométricos 

(Figura 4). A pesquisa buscou uma distribuição que contemplou, da melhor maneira possível, os 

seis compartimentos da bacia, e o maior arco de tempo possível. Os setores que mais apresentaram 

problemas na homogeneização dos dados foram o Alto Pardo, Alto Mogi e Baixo Pardo.  
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Figura 4 – Distribuição dos 93 postos pluviométricos (triângulos) selecionados na bacia do Pardo. 

 

Os valores totais anuais dos 93 postos da área de estudo foram interpolados visando uma 

análise primária do comportamento das chuvas. A Figura 4 permite visualizar a média aritmética 

geral de todos os postos distribuída na área, entretendo deve-se analisar com muito discernimento, 

pois se trata uma medida de tendência central que se distancia da variabilidade real das chuvas. 

Porém, seve de auxílio comparativo para visualizar o que seria o padrão anual das chuvas, 

evidenciando as maiores médias anuais na porção nordeste da bacia, atingindo valores superiores a 

1.600 mm, além de valores superiores a 1.500 mm predominando na porção central (Médio Mogi / 

Médio Pardo) e extremo leste, próximos às principais nascentes e maiores elevações da bacia. As 

menores médias anuais alocam-se ao sul e noroeste, próximas à jusante, destacando-se por 

apresentar valores inferiores a 1.400 mm, além de predominar valores inferiores a 1.500 mm nos 

setores mais rebaixados do relevo no Alto Mogi e Alto Pardo. 
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Figura 4 - Distribuição da chuva anual média na bacia do Pardo (1967 – 1994). 

 

Para analisar a distribuição real das chuvas na bacia, realizou-se a interpolação dos totais 

anuais pluviométricos para toda a série histórica de 28 anos (Figuras 5a, 5b, 5c e 5d). Tal 

procedimento permitiu uma visualização detalhada da distribuição espacial da pluviosidade ao 

longo da área e, observando a variação temporal, possibilitou a identificação prévia de anos mais 

chuvosos e secos. A adoção de uma escala padrão na variação das cores e isoietas para todos os 

mapas, fixada em 100 mm, permite compará-los à média geral e a outros anos da série. 

 
Figura 5a - Distribuição das chuvas anuais na bacia do Pardo (1967 – 1994). 
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Figura 11b - Distribuição das chuvas anuais na bacia do Pardo (1967 – 1994). 

 

1970 1971 1972 

1973 1974 1975 

1976 1977 1978 

1979 1980 1981 
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Figura 11c - Distribuição das chuvas anuais na bacia do Pardo (1967 – 1994). 
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1985 1986 1987 

1988 1989 1990 

1991 1992 1993 
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Figura 11d - Distribuição das chuvas anuais na bacia do Pardo (1967 – 1994). 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O procedimento de regionalização adotado, através da adoção de critérios geográficos, 

possibilitou auxiliar na interpretação da distribuição das chuvas na bacia do Pardo. Verificou-se de 

maneira empírica os setores Médio Mogi, Baixo Mogi e Baixo Pardo, ao longo da distribuição 

temporal da precipitação, como nitidamente distintos do ponto de vista da pluviosidade. O setor 

baixo Pardo apresentou, a noroeste, uma menor concentração dos volumes de chuva, entretanto, na 

porção de maior elevação do relevo (leste), concentrou-se uma maior precipitação. Ainda, os setores 

Alto Pardo e Mogi apresentaram uma maior precipitação na porção leste/nordeste,  entretanto foi 

nitidamente distinta da porção oeste, que devido a um relevo mais aplainado, resultou em menores 

volumes de chuva. 

 É importante ressaltar que tais resultados foram obtidos a partir do emprego de volumes 

totais anuais. Deste ponto de partida, será verificado o comportamento das chuvas através de outras 

escalas de análise, como a sazonal, mensal e diária. Em específico a diária, pretende-se investiga-la 

do ponto de vista da Análise Rítmica (MONTEIRO, 1971), ou seja, associar tais dados a outros 

elementos climáticos e meteorológicos, buscando a identificação dos sistemas atmosféricos atuantes 

e as “sequências rítmicas”, permitindo revelar a gênese dos fenômenos climáticos. 

 Para tanto os resultados da pesquisa, até o momento, serão utilizados para o procedimento 

de escolha de “anos-padrão”, ou seja, períodos temporais representativos do padrão habitual e 

excepcional das chuvas na bacia. A aplicação da Análise Rítmica nestes anos representativos será 

capaz de oferecer parâmetros válidos à consideração de diferentes e variados problemas geográficos 

na região, caso das cheias, das estiagens, os movimentos rápidos do solo, além de outros. 

1994 

1967 - 1994 
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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta uma análise sobre a importância do planejamento ambiental a partir da 

conscientização do uso dos recursos hídricos, sendo o município de Guanambi (BA) o estudo de 

caso, cuja configuração determina e é determinada pelas relações entre sociedade e natureza. O foco 

do estudo é a problemática ambiental do rio Carnaíba de Dentro levando-se em consideração a 

ocupação das margens de um dos seus afluentes, o riacho do Belém no trecho que cobre esse 

município, através de uma análise acerca dos problemas decorrentes dessa ocupação, considerando 

também as perspectivas da construção da adutora do algodão para essa região que compõe o 

Semiárido baiano, uma região naturalmente caracterizada por estiagens prolongadas e que apresenta 

peculiaridades marcantes em suas características geoambientais. Para tanto, as discussões 

relacionadas às políticas promotoras de desenvolvimento na região devem passar, necessariamente, 

por novas formas de tratamento no que se refere a questão hídrica, justamente para minimizar 

contradições entre o discurso sobre o uso da água e o número de alternativas que possibilitam o 

convívio na região, essa temática é assunto de destaque e ainda objeto de constante debate, 

notadamente, destarte, o que mais falta no Semiárido do Nordeste brasileiro não é água, mas 

determinado padrão cultural que agregue confiança e melhore a eficiência das organizações 

públicas e privadas envolvidas no uso e oferta da água. 

 

Palavras-chave: Semiárido; Recursos hídricos; Guanambi (BA) 
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The present study presents an analysis of the importance of environmental planning as from the 

awareness of the use of water resourcesbeing the municipality of Guanambi (BA) the case study, 

whose configuration determines and is determined by the relationships between society and nature. 

The focus of the study is the environmental issue of  Carnaíba de Dentro river taking into 

consideration the occupation of the banks of one of its tributaries, the stream of Belém in the stretch 

that covers the municipality, through an analysis of the problems arising from such occupation, also 

considering the perspectives of building the adductor cotton for the region that composes the 

semiarid region of Bahia, a region naturally characterized by prolonged droughts and presents 

outstanding peculiarities in their geo-environmental characteristics. Therefore, the discussions 

related to policies promoting development in the region must pass necessarily by new forms of 

treatment regarding the water issue, precisely to minimize contradictions between the discourse on 

water use and the number of alternatives that enable living in the region, this thematic is the subject 

of emphasis and even the subject of constant debate, notably Thus, what is most lacking in the 

semiarid Brazilian Northeast is not water, but certain cultural pattern that adds confidence and 

improve the efficiency of public and private organizations involved in the use and supply of water 

Keywords: Semi-arid, water resources; Guanambi (BA) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O planeta terra tem dois terços de sua superfície ocupados por água – são aproximadamente 

360 milhões de km2 de um total de 510 milhões. Entretanto, 98% da água disponível no planeta 

encontra-se na condição salgada, um paradoxo ao considerar que existem múltiplos usos para a 

mesma, como beber; abastecimento doméstico; abastecimento industrial; agricultura; recreação e 

lazer; geração de energia; navegação; diluição de despejos; harmonia paisagística; preservação da 

fauna; preservação da flora; irrigação, entre outros.  

O Brasil tem posição privilegiada no mundo, em relação à disponibilidade de recursos 

hídricos, com a vazão média anual dos rios em território brasileiro cerca de 180 mil m3/s, esse valor 

corresponde a aproximadamente 12% da disponibilidade mundial de recursos hídricos, que é de 1,5 

milhão de m3/s (shiklomanov et al., 2000). Se considerar as vazões oriundas em território 

estrangeiro e que ingressam no país (Amazônica: 86.321 mil m3/s; Uruguai: 878 m3/s e Paraguai: 

595 m3/s), a vazão média total atinge valores da ordem de 267 mil m3/s (18% da disponibilidade 

mundial). 

A Amazônia detém 74% dos recursos hídricos superficiais e é habitada por menos de 5% da 

população brasileira, a menor vazão média por habitante é observada na região hidrográfica do 
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Atlântico Nordeste Oriental, com média inferior a 1.200 m3/hab/ano em algumas bacias dessa 

região, são registrados valores menores que 500 m3/hab/ano. 

Destacam-se ainda, na condição de regiões com pouca disponibilidade relativa, algumas 

bacias das regiões hidrográficas do Atlântico Leste, Parnaíba e São Francisco, na porção semiárida 

dessas regiões, onde o fenômeno da seca tem repercussões mais graves, a água é um fator crítico 

para as populações locais (Geo Brasil, 2007), a disponibilidade de água no Brasil depende em 

grande parte do clima o ciclo anual das chuvas e de vazões no país varia entre bacias, e de fato a 

variabilidade interanual do clima, associada aos fenômenos de El niño, La niña, ou à variabilidade 

na temperatura da superfície do mar do atlântico tropical e sul podem gerar anomalias climáticas, 

que produzem grandes secas, como em 1877, 1983 e 1998 no Nordeste, 2004-2006 no Sul do 

Brasil, 2001 no Centro-Oeste e Sudeste, e em 1926, 1983, 1998 e 2005 na Amazônia (Marengo & 

Silva Dias, 2006; Marengo, 2007; Marengo et al., 2008), adicionalmente, os riscos derivados das 

mudanças climáticas, sejam naturais sejam de origem antropogênica, têm levantado preocupação 

entre os círculos científicos, políticos, na mídia e também na população em geral. 

 

 

2 ASPECTOS GEOAMBIENTAIS DO SEMIÁRIDO 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), neste 

domínio (912.208 km
2
), as características edafoclimáticas são semelhantes às de outros semiáridos 

quentes do mundo: secas periódicas e cheias frequentes dos rios intermitentes, solos arenosos, rasos, 

salinos e pobres em nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas. A vegetação básica é 

a caatinga, que apresenta grande variedade de formações, todas adaptadas à prolongada estiagem. 

As temperaturas médias ficam entre 23 e 27º c e a pluviosidade varia entre 300 e 800 

mm/ano. Os valores médios anuais das chuvas podem ocorrer num só mês ou se distribuir de forma 

irregular nos 3-5 meses do período chuvoso, com coeficiente de variação superior a 45%. Esse 

coeficiente diminui gradativamente nas faixas mais úmidas, atingindo valores entre 15 e 20% nas 

áreas com pluviometria superior a 800 mm/ano. Na prática, a seca decorre da extrema 

irregularidade de distribuição das chuvas (REBOUÇAS, 1973). 
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Estudos recentes, desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA, 2012) indica a existência de 172 unidades geoambientais, distribuídas em 20 unidades 

de paisagem (Silva et al., 1993, in Queiroz, 1996). Tal diversidade de ambientes edafoclimáticos 

representa vantagens comparativas com reflexos vários sobre o processo produtivo no semiárido. 

São, sobretudo, novas oportunidades de negócios agrícolas, impossíveis de serem conseguidos em 

outras regiões do país. 

Dentre os pontos mais relevantes destacam-se as frutíferas, com produção de grande teor de 

açúcar e baixa acidez na maioria das plantas; menor ocorrência de pragas; possibilidade de 

escalonar a produção ao longo do ano; disponibilidade de água de boa qualidade em vários pontos 

de semiárido (QUEIROZ, 1996), maior proximidade dos grandes mercados consumidores (Europa, 

Estados Unidos), comparando-se com tradicionais produtores de frutas, como o Chile; mudanças 

nos hábitos alimentares nos quais frutas e olerícolas estão passando de sobremesa para refeições 

principais; qualidade e resistência da pele de caprinos, ovinos e bovinos; existência de forrageiras 

herbáceas e arbóreas tolerantes à seca. 

 

3 A QUESTÃO HÍDRICA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI (BA) 

 

A bacia do rio Carnaíba de Dentro situa-se Sul-sudeste da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, no Sudoeste do estado da Bahia. Esta bacia faz parte das sub-bacias do rio São 

Francisco, correndo no sentido Nordeste (NE) Norte Noroeste (NO-NOW). Com uma área de 

aproximadamente 2.700 km
2 

de drenagem. O riacho do Belém (Figura 01), nasce a mil cento e vinte 

dois metros de altitude, no prolongamento da Serra do Espinhaço, na Serra do Ouro no município 

de Caetité (BA) a Leste-Nordeste de Guanambi(BA), e corre de Leste para Oeste 
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O município de Guanambi (BA) está situado à margem esquerda do rio Carnaíba de Dentro, 

e tem como afluentes os riachos: Rega Pé, Sacouto, Belém (objeto desse estudo), Porco Magro, 

Gentio e Muquém. Esses rios e riachos que não são perenes  

 Figura 01: Drenagem das águas do Riacho do Belém 

 

Com uma população aproximada de 78 mil habitantes (IBGE, 2010). Os recursos hídricos, 

que no passado o abasteciam até os anos de 1970, utilizavam de aguadas existentes nas 

proximidades da cidade e de uma nascente por nome Lagoinha.  

A captação era feita através de bombeamento, a água para beber era captada através das 

chuvas em dois caldeirões localizados nas proximidades da cidade, Lajedo Velho e Lajedo Novo, 

cuja capacidade de armazenamento era insuficiente, sobretudo no período de longas estiagens, 

momento que a cidade era abastecida por carros pipas. 

Todavia, esses dados fazem parte do passado, o Lajedo Velho foi aterrado e o Lajedo Novo 

ainda existe, mas, suas águas estão poluídas, sem nenhuma utilidade. A velha Lagoinha que 
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abasteceu a cidade até o final de 1960 está aterrada e existem várias construções no local 

(PREFEITURA DE GUANAMBI, 2010). 

Essa é a realidade de um município inserido no Semiárido baiano, cuja precipitação não 

alcança a média 700 mm (IBGE, 2010), uma região que enfrenta séria escassez hídrica e que tem a 

Caatinga - vegetação predominante - ameaçada pelas atividades empregadas sem planejamento 

prévio, condicionando ao mau uso do solo e das águas, comprometendo sua qualidade ambiental. 

A ocupação territorial da área da bacia do rio Carnaíba de Dentro, começou a partir da 

formação e ocupação territorial do município no final da década de 1910 (TEIEXIERA, 1991), o 

crescimento e expansão da cidade transformou a paisagem da bacia do rio Carnaíba de Dentro 

humanizando-a “para se adaptar às novas necessidades da sociedade” (SANTOS, 2004, p. 54). Com 

essa transformação, a paisagem natural da bacia cedeu espaço para o desenvolvimento da atividade 

agrícola, cujo impulso ocorreu a partir da década de 1970, com o cultivo do algodão, produto que 

deu ao município projeção nacional. 

Nesse contexto pode-se afirmar uma significativa importância da bacia do rio Carnaíba de 

Dentro para os aspectos socioespaciais do município, pois a partir dessa ocupação que a 

materialização do espaço geográfico, através das relações produtivas entre sociedade e natureza. 

Diante disso, esse estudo tem como relevância a preocupação acerca do uso e conservação 

do rio Carnaíba de Dentro levando-se em consideração a ocupação das margens de um dos seus 

afluentes, o Riacho do Belém, no trecho do município de Guanambi, proporcionando discussões e 

questionamentos acerca das condições do rio e do afluente na cidade em questão. 

A população desse município viveu até meados de 2012 um rigoroso racionamento no 

fornecimento de água, nesse cenário, a implantação da adutora do algodão, investimento orçado em 

torno de R$ 98,2 milhões que tem 265 quilômetros de extensão e leva água do Rio São Francisco, 

no município de Malhada para 13 distritos de 7 municípios (Malhada, Iuiú, Palmas Monte Alto, 

Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi), investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC 2) configura-se como um alento e reacende as perspectivas para o município, momento único 

no contexto histórico regional e favorável às discussões aqui apresentadas. 
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4 - POTENCIALIDADES HÍDRICAS DO SEMIÁRIDO 

A chuva representa a única fonte de realimentação da umidade do solo, do fluxo dos rios e 

dos aquíferos da região Nordeste. Em termos práticos, a umidade do solo constitui uma reserva 

localizada de água, à medida que é consumida onde ocorre a chuva que lhe dá origem. Seu maior ou 

menor aproveitamento socioeconômico depende das características edáficas do contexto em apreço, 

do regime de ocorrência das chuvas e fisiologia da vegetação natural ou cultivada. 

Historicamente, verifica-se que o nordestino, nas diversas formas de ocupação do território, 

fundamentou a sua economia no aproveitamento do potencial hídrico localizado, explorando de 

forma extensiva tanto a agricultura quanto a pecuária. Contudo, face a irregularidade do regime das 

chuvas e do baixo nível tecnológico/organizacional, dentre outros aspectos subjetivos, não 

conseguiu condições de consolidação econômica dessas atividades. Por sua vez, tais condições 

primitivas de uso e ocupação do meio físico, têm contribuído para a destruição do solo, o 

empobrecimento das pastagens nativas e a redução das reservas de água localizada. 

Os fluxos de água nos rios e aquíferos, bem como os volumes neles estocados, natural ou 

artificialmente, constituem as reservas móveis de água à medida que podem ser utilizadas fora dos 

locais onde caíram as chuvas que lhes deram origem. 

A região Nordeste compreende dois contextos hidrogeológicos distintos, de extensões quase 

iguais: o domínio das rochas do substrato geológico cristalino Précambriano, praticamente 

impermeáveis e subaflorantes; e o das rochas sedimentares, cujas idades vão do Siluriano ao 

Terciário, nas quais ocorrem importantes horizontes aqüíferos (SANTIAGO et al., 1986). Esse 

domínio abrange principalmente o estado do Maranhão, 80% do Piauí e cerca de metade dos 

estados do Rio Grande do Norte e da Bahia. 

Mercê da baixa permeabilidade das rochas que compõem o embasamento geológico regional 

e das suas complexas feições lito-estruturais, aí se instalou uma densa rede hidrográfica, a qual 

propicia um sem número de locais favoráveis à construção de açudes. (SANTIAGO et al., 1986). 

Esses reservatórios de água à vista constituem significativa reserva estimada em 22 bilhões de m
3
, e 

adquiriram valor simbólico, à margem de sua efetiva e concreta importância, como uma feição 

marcante da paisagem do Sertão nordestino. 
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Portanto, a solução hídrica no domínio de rochas cristalinas deverá ter por base o uso 

eficiente dos açudes. As águas subterrâneas desse contexto têm alcance complementar limitado por 

ficarem restritas às zonas de fraturas e manchas aluviais. 

Desde que a presença da água no contexto de rochas cristalinas do Semiárido é naturalmente 

limitada no tempo e no espaço, a sua retenção tem sido feita por meio de açudes de tamanhos 

variados. Entretanto, o estágio atual de uso dessas reservas é muito baixo. Basicamente, têm sido 

usadas para suprir as necessidades primárias de abastecimento humano e agropecuário. 

Ademais, a evaporação intensa engendra processos de salinação cíclica das águas estocadas, 

os quais são, em grande parte, decorrentes da falta de aplicação de critérios de uso e proteção da 

qualidade das águas acumuladas nos açudes (SANTIAGO et al., 1986). Esses critérios deveriam ter 

embasado a localização do barramento, suas características geométrica e construtivas, em especial a 

altura da barragem e a instalação de dispositivos de descarga de fundo. Tais dispositivos, quando 

operados de forma adequada, extraem os volumes de água salinizada que se acumulam nos 

reservatórios no fim dos períodos de estiagem, criando espaço para acumulação de água nova 

gerada pelo período invernoso. O mesmo esquema operacional poderia transformar água de poço 

salinizada em água doce, mediante bombeamento programado para o fim do período de seca. 

 

5 - QUESTÃO HÍDRICA E REFLEXÕES   

 

Partindo do princípio que a água é um bem essencial para o ser humano, e dos desafios e 

questionamentos por ventura enfrentados no que tange legislação e literatura científica, esse estudo 

definiu como princípio norteador a realização de estudos prévios e debates relacionados com a 

temática (através de artigos, revistas e jornais), bem como, estudo empírico, momento que ofereceu 

estrutura e subsídio no desenvolvimento das demais ações.  

Dentre as motivações que levaram à elaboração e aplicação dessa proposta destaca-se a 

necessidade de se trabalhar questões ambientais correlacionando-as aos aspectos sociais. Assim, a 

educação científica deve contemplar aspectos ambientais, através de uma análise não abstrata, mas 

que envolva o contexto social. 

Com efeito, as discussões das implicações ambientais envolvem questões de ética, 

cidadania, valores culturais, aspectos econômicos e políticos. O ambiente urbano, sendo o habitat 
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do homem deve ser pensado e planejado de forma a garantir não apenas a sobrevivência, mas a vida 

da sociedade. “[...] o comportamento humano é regido não só por parâmetros éticos e sociais, mas 

também por fatores ambientais”. (ROCHA, 1991 apud NUCCI, 2001, p.22). 

Esse conhecimento que os humanos necessitam ter sobre o meio deve vir com direitos 

básicos de cidadania, tais como políticos e civis além de liberdade de expressão, acesso a 

informação e direitos sociais, como educação e cultura para a inserção e reconhecimento do 

contexto em que ele vive.  

Segundo Harvey (1980) para estudar cidades é preciso estudar o espaço, sua natureza sua 

organização e os processos sociais que se estabelecem neste espaço, conhecer a cidade, sua 

dinâmica, seus elementos formadores é fundamental para um indivíduo ativo na sociedade.  

Nessa perspectiva, o autor analisa que os processos sociais e forma espacial estão fortemente 

ligados e que a tentativa de analisá-los como dois processos separados pode acarretar prejuízos a 

sociedade. Para ele “os temas interagem como se estivessem num caleidoscópio mágico”. 

(HARVEY, 1980, p.3).  

Clark (1985) também acredita que o conhecimento da forma e do conteúdo espacial urbano 

seja vital ao planejamento. Quando não se levam em conta os dois aspectos, o processo social e a 

forma espacial corre-se o risco de se cometer erros graves nas intervenções feitas no meio urbano.      

Partindo desse princípio, entende-se o âmbito ambiental dessa discussão como um campo 

heterogêneo e multifacetado, compreendendo diversas práticas sociais, a partir de diferenciadas 

filiações ideológicas, políticas públicas, opções e hábitos de consumo, diante disso a legislação 

brasileira apresenta em 1981 preocupação com a qualidade ambiental. 

A Lei Federal no. 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, seguida 

pela Constituição Federal de 1988, mas é na Lei Federal nº. 9.433 de 8 de janeiro de 1997 que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabelece como um de seus instrumentos a 

outorga de direito de uso de recursos hídricos. Destinada a todos que pretendam utilizar, para as 

mais diversas finalidades, as águas de um rio, lago ou mesmo subterrâneas, devem por meio dessa 

lei, solicitar uma outorga ao poder público. 

As várias leis que surgem trazem em seu bojo previsão de proteção ás águas e ao ambiente, 

sendo possível através dessas análises reconhecer que degradação ambiental tem causas e 

consequências sociais, ou seja, o problema não é apenas físico.  
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Com isso, conforme aponta Guerra e Cunha (2000) existem fatores naturais que tornam as 

terras degradadas, entretanto, o descaso das autoridades e da iniciativa privada, em procurar 

resolver esses problemas, ou ainda, em tentar evitá-los, através de medidas preventivas, é 

inexistente e pouco representativo nas cidades brasileiras, uma situação que obriga aos munícipes 

exercer o poder de sociedade fiscalizadora, no entanto, não basta fiscalizar é preciso ter a criticidade 

para se posicionar frente às irregularidades e desmandos do poder público. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Um sistema de gestão pública do recurso hídrico deve buscar a cooperação e participação 

conjunta dos agentes sociais de maneira a incorporar a variante ambiental na expansão e melhoria 

da qualidade de vida da população, atuando como suporte aos processos de decisão do 

desenvolvimento racional e ainda deve ser um referencial para a coordenação de atividades 

ambientais entre setores, agentes e lugares.  

Para tanto esse estudo se ateve às discussões e debates em busca do trato e manejo ambiental 

de maneira integral do Riacho do Belém, afluente da margem direita do Carnaíba de Dentro e que 

atravessa o município de Guanambi no sentido (E-SO) recebendo esgoto canalizado no centro 

urbano e após um pequeno percurso conduz esse esgoto a céu aberto para o rio principal. (Figuras 

02 e 03). 

Figuras 02 e 03: Deposição de dejetos humanos - Riacho Belém – Casa de Dona Dedé  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho de campo; 2012. 

 

Essa realidade proporcionou aterramento da vazante do rio, cujo canal foi aplainado, 

desaparecendo do local. A qualidade ambiental em uma bacia hidrográfica depende do equilíbrio 

entre seus elementos. Pires e Santos (2005, p. 40) define essa qualidade como a “soma dos padrões 
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encontrados nos diversos componentes que nos cercam e influenciam diretamente nossa vida: 

qualidade da água, do ar, estética”. Magalhães Junior (2007, p. 74) salienta que “a qualidade de vida 

está associada à gestão territorial que assegure a satisfação de certas necessidades e confrontos 

básicos como uma adequada qualidade ambiental” (Quadro 01).  

 

Quadro 01 - Implicações de ocupação na área urbana no Riacho Belém 

ÁREA OCUPADA LOCALIZAÇÃO DANOS IDENTIFICADOS 

Margens Bairro Ipanema e Brindes Construção de imóveis e 

atividades comerciais 

Leito Loteamento Tereza Bastos Uso do leito para construção 

de rua, esgoto 

Foz Oeste do Bairro Lagoinha Desmatamento para criação 

de gado 

Fonte: Trabalho de campo, 2012. Adaptado de Castro, Bomfim, 2010. 

 

 

As consequências dessa ocupação estão diretamente relacionadas à intervenção humana no 

ambiente, através da expansão urbana, que traz o aumento de construções, pavimentações, bem 

como geração de resíduos,  o esgoto do município de Guanambi é despejado no riacho do Belém 

que desagua no rio Carnaíba de Dentro, sendo uma das principais causas de sua degradação, 

segundo dados levantados embora exista a estação de tratamento de esgoto (ETA), o esgoto ainda é 

lançado a céu aberto, por questões sobretudo de ordem política Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento (EMBASA) e Prefeitura municipal não viabilizaram a implantação da rede coletora de 

esgoto, o que existe de concreto são filtros que inibem a poluição e que foram instalados próximos 

ao canal do riacho.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da aparente abundância hídrica, alguns locais do Brasil sofrem com a escassez de 

água. Cuidar desse recurso imprescindível à sobrevivência humana deve ser prioridade de todos. 

Mudança comportamental em relação à água se inicia através do conhecimento e da informação, os 

quais poderão efetivar a conscientização e a ação. Existe apenas um caminho para a concretização 

destas: a educação, nas suas diversas formas.  
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Ao finalizar esse trabalho observa-se a necessidade de continuidade, sobretudo no que tange 

o debate e participação social na tentativa de amenizar as ações de degradação. A ideia é que esse 

seja um momento de construção, uma vez que, a dimensão ambiental representa a possibilidade de 

lidar com conexões entre diferentes dimensões humanas, possibilitando entrelaçamentos e trânsitos 

entre múltiplos saberes. Atualmente, o desafio de fortalecer uma educação para a cidadania 

ambiental convergente e multi-referencial se coloca como prioridade para viabilizar uma prática 

educativa que articule de forma incisiva a necessidade de se enfrentar os problemas sociais. 

Partir de uma realidade local bem delimitada (como esse estudo aborda), para investigar a 

sua constituição histórica e realizar comparações com os outros lugares, próximos ou distantes, 

surge, portanto como alternativa, o modelo de gestão ambiental participativa, onde mobilizaria a 

comunidade em prol da racionalidade ambiental nesse processo. Articulando valores sociais a 

comunidade, para formular uma consciência ambiental, para criar mecanismos de transmissão do 

conhecimento, que informem e eduque a população, um modelo ambiental. 

Conclui-se que embora ocorra a transformação das paisagens é importante haver o controle 

da degradação por meios públicos como forma de amenizar a questão ecológica, uma vez que, o 

controle das implicações proporcionará melhor qualidade de vida em termos sociais. 
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RESUMO 

 

A educação ambiental mostra-se como uma ferramenta de orientação para tomada de 

consciência dos indivíduos frente aos problemas ambientais, sendo reconhecida como de inegável 

relevância para a construção de uma perspectiva ambientalista de sociedade. As Ipucas são 

fragmentos florestais descontínuos presentes nas depressões do médio Araguaia. Elas desenvolvem 

papel fundamental na drenagem regional da planície do Araguaia. Esses fragmentos têm diminuído 

em meio à grande produção agrícola desenvolvida na região da bacia do Rio Formoso. Esse estudo 

teve como objetivo de sensibilizar a população local dos municípios de Formoso do Araguaia, 

Lagoa da Confusão e Pium quanto à importância das Ipucas para a manutenção dos recursos 

hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. Para isso, realizou-se um diagnóstico através da 

aplicação de questionários e seminários abordando-se os temas conceito de Ipucas, técnicas de 

reflorestamento e Portaria nº 483 de 2008. Os seminários e os questionários tiveram boa 

receptividade nos municípios com 505 expectadores e 300 questionários aplicados. As ações 

desenvolvidas colaboraram para que a comunidade e, principalmente, os produtores tenham 

conhecimento sobre a importância das Ipucas para o equilíbrio do regime hídrico e manutenção da 

biodiversidade da região. 

 

Palavras-chaves: Educação ambiental, ipucas, recursos hídricos, formoso 

 

ABSTRACT 
 

Environmental education is shown as a guidance tool for awareness of individuals regarding 

environmental problems, being recognized as undeniable relevance to the construction of an 

environmentalist perspective of society. The Ipucas are discontinuous forest fragments present in 

the depressions of the middle Araguaia, developing key role in the regional drainage Araguaia 

floodplain. These fragments have decreased among the large agricultural production developed in 

the basin of the Rio Formoso. This study aimed to sensitize the local population of the 

municipalities of Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão and Pium about the importance of 

Ipucas to the maintenance of the water resources of the Basin of the Rio Formoso. For this, we 

carried out a diagnosis through the use of questionnaires and seminars addressing the themes 

concept Ipucas, reforestation techniques and Ordinance no. 483, 2008. Seminars and questionnaires 

had good reception in municipalities with 505 viewers and 300 questionnaires. The actions taken 
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have contributed to the community and especially the producers are aware of the importance of 

Ipucas to balance the water regime and maintaining regional biodiversity. 

 

Keywords: Environmental education, ipucas, water, formoso 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação Ambiental se constituiu com base em propostas educativas oriundas de 

concepções teóricas e matrizes ideológicas distintas, sendo reconhecida como de inegável 

relevância para a construção de uma perspectiva ambientalista de sociedade (LOUREIRO, 2008).  

Assim, a educação ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, na qual a 

co-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover um novo tipo de 

desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável. Entende- se, portanto, que a educação ambiental 

é condição necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental. O quadro 

socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o impacto dos humanos 

sobre o meio ambiente tem tido conseqüências cada vez mais complexas, tanto em termos 

quantitativos quanto qualitativos (TORO; WERNECK, 1996). 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente 

do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária articulação com a produção de 

sentidos sobre a educação ambiental (JACOBI, 2003). 

A conservação da biodiversidade representa um grande desafio em função do elevado nível 

de perturbações antrópicas nos ecossistemas naturais. A manutenção da biodiversidade regional em 

paisagens intensamente cultivadas tem como principal limitante o processo de degradação de 

fragmentos florestais (VIANA; PINHEIRO, 1998). Uma das principais consequências dessas 

perturbações é a fragmentação de ecossistemas naturais como ocorre com as Ipucas da Planície do 

Médio Araguaia. 

As Ipucas são fragmentos florestais descontínuos presentes nas depressões do médio 

Araguaia e desenvolvem um papel fundamental na drenagem regional da planície do Araguaia. 

Esses fragmentos têm diminuído em meio à grande produção agrícola desenvolvida na região da 

bacia do rio Formoso. Essa região apresenta vantagens proporcionadas pelo meio físico, com a 

grande disponibilidade de água e topografia constituídas por áreas planas ou ligeiramente 
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deprimidas, favorecendo o cultivo de grãos com o uso da irrigação pelo método de inundação e 

subirrigação. 

Dessa forma, este estudo teve como objetivo sensibilizar a população local dos municípios 

de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium quanto à importância das Ipucas para a 

manutenção dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. A consciência ambiental 

se inicia com a possibilidade de a população participar em um nível mais alto no processo decisório, 

como uma forma de fortalecer sua co-responsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de 

degradação ambiental. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Como primeira ação, realizou-se um diagnóstico através da aplicação de questionários com 

o propósito de verificar o nível de conhecimento da população local sobre as Ipucas e a importância 

destas para a região.  

O questionário constitui hoje uma das mais importantes técnicas disponíveis para a obtenção 

de dados nas pesquisas sociais, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, entre outros (GIL, 1987). As 

informações coletadas serviram como fonte para a escolha da abordagem utilizada na realização de 

seminários para comunidade.  

Os questionários foram aplicados nos municípios de Formoso do Araguaia e Lagoa da 

Confusão nas escolas públicas estaduais e municipais para alunos do Nível Fundamental, Médio e 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA), lideranças políticas e população em geral (professores, 

agricultores, sociedade civil organizada, entre outros) utilizando o método de amostragem.  Os 

alunos do EJA participaram do questionário por se tratar de um grupo que abrange uma grande 

diversidade de trabalhadores, a maioria moradores do campo, que convivem diariamente com a 

paisagem das Ipucas.  

O questionário possuía 6 (seis) perguntas diretas, de múltipla escolha e de linguagem com 

fácil compreensão, pois tal veículo de aquisição de dados deve ser compreensível às pessoas de 

qualquer escolaridade e nível de instrução. Para as análises dos dados foi utilizada análise estatística 

descritiva. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Clima e Gestão de Recursos Hídricos                                                                                         P á g i n a  | 706 

Os seminários foram realizados em Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium. A 

divulgação para a comunidade ocorreu por meio de carro de som e folderes. As apresentações foram 

preparadas com linguagem simples e didática, de forma a atingir os diferentes segmentos sociais 

presentes.  

Os participantes dos seminários foram representados por estudantes, autoridades municipais, 

como o Secretário Municipal de Meio Ambiente e o Diretor Municipal de Meio Ambiente, 

fazendeiros da região, professores, diretores de escolas, representantes de associações locais, entre 

outros. Nos seminários foram abordados temas como: conceito de Ipucas, técnicas de 

reflorestamento e Portaria n.º 483 de 2008. A Figura 1 ilustra o seminário realizado em Formoso do 

Araguaia. 

 

 
    Figura 1: Seminário no município de Formoso do Araguaia 

 

O primeiro tema abordou os dois biomas predominantes no Estado do Tocantins (Cerrado e 

Amazônia) e suas principais características. Comentou-se também sobre o conceito de Ipucas, a 

origem do nome Ipuca, ocorrência, espécies vegetais e animais, funções ecológicas das Ipucas e seu 

processo de degradação. 

Já no segundo tema, apresentou-se as formas de degradação ambiental e seus prejuízos ao 

meu ambiente, assim como as diversas formas de reflorestamento. Foi dado enfoque aos sistemas de 

restauração: regeneração natural, plantio de mudas nativas e nucleação, assim como explicação de 

cada método. Por fim, no terceiro tema comentou-se sobre a Portaria nº. 483 de 04 de abril de 2008, 
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que representa o principal parâmetro legal referente às Ipucas e estabelece critérios e procedimentos 

para licenciamento e gestão ambiental dessas áreas. 

 

3. RESULTADOS 

 

Os questionários mostraram-se bastante eficientes como método de aquisição de dados, 

sendo importantes para a definição dos temas abordados nos seminários. Verificou-se grande 

aceitabilidade dos entrevistados pois durante a aplicação dos questionários várias pessoas se 

ofereceram para respondê-los. Um total de 300 (trezentas) pessoas foram entrevistadas. 

Dessa forma, o diagnóstico fornecido pelos questionários indicou que a educação 

ambiental está incipiente nesses municípios, tornando-se necessária a formulação de estratégias de 

sensibilização nas comunidades inseridas nas paisagens das Ipucas. 

Em relação aos seminários, esses tiveram boa receptividade nos municípios que em foram 

realizados. Em Formoso do Araguaia foram registrados 191 (cento e noventa e um) expectadores, 

em Lagoa da Confusão 205 (duzentos e cinco) e em Pium 109 (cento e nove) expectadores, 

totalizando um público de 505 (quinhentos e cinco) pessoas. Durante as apresentações, houve 

grande participação dos presentes com perguntas, comentários e sugestões. 

A respeito dos questionários, quando perguntado aos entrevistados se já haviam ouvido 

falar sobre as Ipucas, 66,4% disseram que sim, enquanto 30,6% disseram que não (Figura 2).  

Nos municípios de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia a maioria da população está 

envolvida com o meio rural, já que perfaz a principal economia do município. Assim, muitos 

entrevistados têm uma ligação direta com o meio rural, seja por serem filhos de agricultores ou 

trabalhadores das fazendas da região. Como esses fragmentos são muitos abundantes 

principalmente no município de Lagoa da Confusão, tem-se uma explicação para a alta proporção 

(66,4%) de pessoas que já ouviram falar em Ipucas.  

 O índice de 30,6% de pessoas que nunca ouviram falar em Ipucas pode ser considerado 

significativo, devido ao fato dos entrevistados serem moradores da região e das Ipucas fazerem 

parte da paisagem natural da região do Médio Araguaia, as quais ocorrem com grande frequência. 

Esse resultado representa mais um indicativo de que não há nesses municípios atividades 

relacionadas à educação e conscientização ambiental da comunidade quanto à conservação das 

Ipucas. 
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Figura 2: Conhecimento da população sobre a existência das Ipucas. NOTA: Ns./Nr significa “não 

sabe” ou “não respondeu a pergunta”. 

 

Quando questionados sobre o tipo de vegetação predominante nas Ipucas, a maioria (49%) 

apresentou conhecimento (Figura 3), complementando a resposta com informações relevantes sobre 

os fragmentos florestais como: vegetações que suportam períodos prolongados de alagamento. 

Segundo Martins et al,. (2001) e Brito et al., (2007), a  vegetação predominante nas Ipucas 

apresenta dominância de elementos florestais homogêneos, sendo bastante conhecidas na região por 

serem constituídas principalmente de madeira de interesse comercial, como o landi (Calophylum 

brasiliensis), a canjirana (Vochysia sp.) e o carvoeiro (Sclerolobium sp.).  

66,4% 

30,6% 

3,0% 

Sim Não Ns./Nr. 
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Figura 3: Conhecimento da população sobre o tipo de vegetação predominante em uma Ipuca 

 

Com relação a diferença existente entre a fitofisionomia Ipucas e Cerrado, grande parte dos 

entrevistados (64%) responderam que conseguem diferenciar os dois ambientes (Figura 4). De 

acordo com Martins et al.,(2002) e Martins et al.,(2006), as Ipucas são fragmentos florestais 

descontínuos situados em meio aos campos sujo e/ou limpo de Cerrado conhecidos como varjões, 

sendo assim duas fitofisionomias bastante distintas.  

 
Figura 4: Conhecimento da população sobre a distinção entre Ipuca e Cerrado. 

 

49% 

7% 

44% 

Sim Não Ns./Nr. 

64% 

30% 

6% 

Sim Não Ns./Nr. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Clima e Gestão de Recursos Hídricos                                                                                         P á g i n a  | 710 

Quando questionados se os proprietários rurais conservavam as Ipucas nas áreas agrícolas, 

46% dos entrevistados afirmaram que estes produtores não praticavam esta ação de preservação, em 

contrapartida, 39,1% acreditavam que ocorria a preservação dessas áreas nas propriedades rurais, e 

14,6% não responderam ou não souberam responder ao questionamento (Figura 5).  

Além disso, parte dos entrevistados que responderam que não acreditam que os 

proprietários preservam as Ipucas, complementaram suas respostas relatando que estas áreas são de 

possível aproveitamento agrícola. Eles  acreditam que preservando as Ipucas os produtores teriam 

menos área para produzir. No entanto, sabe-se que as áreas das Ipucas vão se tornando cada vez 

menos produtivas no passar dos anos, visto que são ambientes com solos arenosos e pobres e que os 

nutrientes disponíveis nessas áreas são provenientes do material orgânico, que é disponibilizado 

pela cobertura vegetal. 

Uma parcela dos que responderam que acreditam que os proprietários preservam, 

complementaram dizendo que as Ipucas podem fazer parte da Reserva Legal das propriedades, o 

que pode ser confirmado pelo art. 5º da Portaria nº. 483, 04 de abril de 2008, do Instituto Natureza 

do Tocantins (NATURATINS), que afirma que essas áreas podem fazer parte da área de Reserva 

Legal, desde que estejam dentro das limitações da mencionada reserva, cuja autorização fica a 

critério do órgão ambiental competente. Outra parcela dos entrevistados acreditavam que seja 

devido às Ipucas abrigarem várias espécies animais da região. 

 
Figura 5: Opinião da população sobre a conservação das Ipucas pelos proprietários rurais. 

9 Você já observ 

39% 

46% 

15% 

Sim Não Ns./Nr. 
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Questionou-se ainda se os entrevistados conheciam algum projeto e/ou trabalho de 

recuperação desenvolvidos nas áreas de Ipucas. A maioria (68,0%) dos entrevistados, responderam 

que não tinham conhecimento de trabalho algum desta natureza para as Ipucas e apenas 19,3% 

sabiam ou conheciam algum projeto de recuperação de Ipucas conforme é demonstrado na Figura 6. 

Dentre os poucos trabalhos publicados sobre as Ipucas, uma pequena parcela está voltada 

para recuperação e conservação dessas áreas, a maior parte aborda a caracterização destes 

ambientes. Tal fato se deve ao conhecimento incipiente sobre esses ambientes se comparados com 

os demais trabalhos publicados na literatura sobre o Cerrado, a Amazônia ou áreas ecotonais. 
 

 

Figura 6: Conhecimento dos entrevistados sobre projetos ou trabalhos de recuperação de Ipucas. NOTA: 

Ns./Nr significa “não sabe” ou “não respondeu a pergunta”. 

 

Por último, os entrevistados foram questionados quanto ao conhecimento da legislação 

existente sobre a conservação das áreas de Ipucas, a maioria (62%) não conhecem nenhuma 

legislação referente a conservação das Ipucas, em contraposição à 25% que disseram conhecer 

(Figura 7). A tardia elaboração da  Portaria Nº. 483/2008 aliada ao desconhecimento dos 

proprietários rurais sobre a importância desses fragmentos florestais colaboraram para o avanço do 

desmatamento nessas áreas.   

19,3% 

68,0% 

12,7% 

Sim Não Ns./Nr. 
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Figura 7: Conhecimento dos entrevistados sobre legislação referente a conservação das Ipucas. NOTA: 

Ns./Nr significa “não sabe” ou “não respondeu a pergunta”. 

 

Após a Portaria Nº. 483/2008 do NATURATINS, os procedimentos de licenciamento e 

gestão ambiental nas áreas de Ipucas e seu entorno ficaram mais claros, permitindo aos 

proprietários rurais a inclusão dessas áreas como Reserva Legal. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Dessa forma, as ações desenvolvidas colaboraram para que a comunidade e, 

principalmente, os produtores tenham conhecimento sobre a importância das Ipucas para o 

equilíbrio do regime hídrico e manutenção da biodiversidade da região. Por isso, ressalta-se a 

necessidade do manejo destes fragmentos e as paisagens em que estão inseridos, bem como 

desenvolver atividades de educação ambiental com a população local em relação à importância da 

cobertura florestal para o desenvolvimento sustentável. A conservação das Ipucas auxilia no 

controle do nível do lençol freático e a umidade do solo, contribuindo para a revitalização da bacia 

hidrográfica em que estão inseridas. 
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RESUMO 

Na região Sudeste do Estado do Tocantins são registrados os menores índices pluviométricos e nos 

últimos anos vêm sendo castigada por períodos cada vez mais longos de estiagem, o que tem 

acentuado o regime de intermitência dos pequenos rios e ribeirões da região, ocasionando prejuízos 

irreparáveis à agricultura, pecuária e principalmente aos habitantes da região, pela falta de água para 

o consumo básico. Assim, o presente trabalho buscou construir barraginhas para contenção de águas 

das chuvas, visando a perenização de mananciais e conservação de solo e da água. As construções 

tiveram duração de sete meses, com início em dezembro de 2012 e término julho de 2013. Na zona 

rural do município de Conceição do Tocantins foram construídas 240 barraginhas, beneficiando 

cerca de 100 famílias das comunidades quilombolas Água Branca e Matão, além de agricultores 

familiares. Além de amenizar estiagens, o sistema barraginhas propicia o plantio de safrinhas após o 

fim do ciclo chuvoso. Assim, os beneficiados com as barraginhas também receberam sementes de 

hortaliças e orientações de como utilizar as áreas umedecidas nas proximidades das Barraginhas. A 

captação das chuvas através da construção do sistema barraginhas se torna uma ferramenta eficiente 

para aproveitar as águas das chuvas intensas e irregulares que ocorrem em regiões com deficiência 

hídrica, proporcionando a conservação dos solos através da contenção de enxurradas e redução da 

erosão, além de possibilitar a revitalização dos cursos d’água próximos, através do afloramento do 

lençol freático. 

Palavras-chave: Barraginhas, estiagem, revitalização de mananciais 

ABSTRACT 

Southeastern Tocantins State are recorded the smalles train fallin recent years and are being 

punished for increasingly long periods of drought, which has accentuated the regime of 

intermittency of small rivers and streams of the region, causing irreparable damage to agriculture, 

livestock and especially the inhabitants of the region by the lack of water for basic consumption. So, 
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the present study sought to build dam to contain rainwater, aimed at perpetuating watershed and soil 

conservation and water. The construction lasted seven months, beginning in December 2012and 

ending July 2013.In rural municipality of Conceição doTocantins,240damswere built, benefiting 

around100families of quilombolas communities and Matão White Water, and families of farmers. 

Besides mitigate droughts, the system provides that dam planting double cropping after the end of 

the cycle rainy. Thus, the benefit from the dam also received vegetable seeds ,guideline son how to 

use the moist area smear the dam. The capture of rain fall by building dam system becomes an 

efficient tool to harness the waters of the heavy rains and irregular occurring in regions with water 

deficit, providing soil conservation through the contain ment of run off and erosion reduction, in 

addition to enabling the revitalization of water courses coming through the upwelling of 

groundwater. 

Keywords: Dam, drought, watershed, revitalization 

 

1 -  INTRODUÇÃO 

O Estado do Tocantins tem seu regime pluviométrico bem definido por dois períodos 

distintos: um chuvoso compreendido entre os meses de outubro a março e outro seco entre os meses 

de abril a setembro. Somado a estes períodos existe ainda a desigualdade na distribuição das chuvas 

por todo o Estado, sendo que as regiões com remanescentes de floresta amazônica apresentam 

maiores percentuais de chuvas enquanto regiões que são totalmente constituídas de cerrado 

apresentam menores índices pluviométricos. 

Além da má distribuição das chuvas, a situação é agravada pela degradação do solo. O 

desmatamento desordenado desde a década de 50 no Brasil Central, para a implantação de lavouras 

e pastagens, sem a adoção de tecnologias adequadas de conservação de solos ocasionou degradação, 

principalmente devido à compactação dos solos. Essa compactação diminuiu a taxa de infiltração do 

solo, acelerando o escoamento superficial da água de chuvas e provocando danos como erosão, 

assoreamentos de corpos d’água e nascentes, enchentes no período das chuvas e diminuição das 

vazões dos rios no período da seca (Barros & Ribeiro, 2009). 

Na região Sudeste do Estado esse quadro se agrava ainda mais, principalmente por ser a 

região onde são registrados os menores índices pluviométricos e nos últimos anos vêm sendo 

castigada por períodos cada vez mais longos de estiagem, o que tem acentuado o regime de 

intermitência dos pequenos rios e ribeirões da região, ocasionando prejuízos irreparáveis à 

agricultura, pecuária e principalmente aos habitantes da região, pela falta de água para o consumo 

básico. Sendo necessário nessa época do ano intervenções do governo, com medidas emergenciais 
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para abastecimento humano e a dessedentação animal, utilizando para isso caminhões pipas e 

construindo cisternas nas propriedades rurais (Tocantins, 2008).  

Como ferramenta para minimizar os problemas ocasionados por eventos críticos de estiagem 

semelhantes aos encontradas no Estado do Tocantins, a Embrapa Milho e Sorgo, sediada no 

município de Sete Lagoas, em Minas Gerais, desenvolveu o Projeto Barraginhas, que constitui na 

construção de pequenas estruturas para aproveitar a água da chuva, para recarregar o lençol freático, 

e a médio e longo prazo perenizar os pequenos rios e ribeirões da sub-bacia (Barros & Ribeiro, 

2009).  

Assim, o presente trabalho buscou amenizar os efeitos provocados pela ocorrência desses 

eventos críticos de estiagem na Região Sudeste do Estado do Tocantins, através da construção de 

barraginhas para contenção de águas das chuvas, visando a perenização de mananciais e 

conservação do solo e da água. 

 

2 -  METODOLOGIA 

A região Sudeste do Estado do Tocantins é composta por 23 municípios: Almas, Arraias, 

Aurora do Tocantins, Chapada da Natividade, Combinado, Conceição do Tocantins, Dianópolis, 

Lavandeira, Natividade, Novo Alegre, Novo Jardim, Palmeirópolis, Paranã, Pindorama do 

Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Santa Rosa do 

Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Silvanópolis, Taipas do 

Tocantins, Taguatinga. 

Estes municípios apresentam vegetação de cerrado (arbóreos, arbustivos e herbáceos), que 

juntamente com a geologia, que é formada por rochas fraturadas, exercem um importante papel no 

regime hidrológico dos rios da região, o que é mais um agravante, pois contribui para a presença de 

rios intermitentes, que secam durante a estiagem devido à incapacidade das rochas armazenarem 

água (Tocantins, 2009). 

Durante o período chuvoso o índice pluviométrico varia entre 1.300 a 2.100 mm, sendo a 

região Sudeste, a mais penalizada, apresentando uma média em torno de 1.300mm (Tocantins, 

2008). 

O projeto foi desenvolvido na zona rural do município de Conceição do Tocantins, por 

apresentar situação mais crítica de escassez de água e mais de 97% da população rural depender da 
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água dos rios e poços para o abastecimento humano. O município de Conceição apresenta 

aproximadamente 2.500 km
2
 de área, 4.182 habitantes (IBGE, 2013) e está inserido na bacia 

hidrográfica do rio Manuel Alves. 

Primeiramente foram realizados cursos de capacitações para os técnicos do Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins) que atuaram como instrutores e fiscais 

das construções das barraginhas. Essa equipe foi encarregada para demarcar os locais mais 

propícios para as construções das barraginhas, orientar os beneficiários de como utilizar esse 

sistema e fiscalizar as obras, observando inclusive as dimensões das barraginhas construídas. 

O sistema barraginhas foi planejado para calhas secas, ou seja, situações de enxurradas na 

beira de estradas e calhas suaves, sendo impróprias suas construções em cursos de águas perenes, 

nas áreas de proteção permanente (APPs), no interior das voçorocas, nas grotas com barrancos 

profundos e em terrenos com inclinação acima de 12% (Barros & Ribeiro, 2009). Cada barraginha 

foi construída levando em média 4,0 horas de serviço de máquina, com dimensões de 18m de 

diâmetro por 2m de profundidade. 

As construções tiveram duração de sete meses, com início em dezembro de 2012 e término 

julho de 2013. A Figura abaixo mostra o layout em planta e corte das barraginhas e suas dimensões 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Layout em planta e corte das barraginhas e suas dimensões 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Sistema Barraginhas é uma tecnologia que já era utilizada antes de Cristo, mas com o 

passar dos anos caiu no esquecimento. Em 1991, profissionais da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete 

Lagoas-MG,pensando no futuro das águas e em sua qualidade, desenvolveu um projeto denominado 

"Barragens de Contenção de Águas Superficiais de Chuva". Os resultados deste projeto foram 

altamente positivos, decorridos quatro ciclos de chuva (Barros, 2000).  

Em razão do sucesso verificado, o sistema foi implantado em escala maior, em toda a área 

de uma microbacia em Minas Gerais, de modo a contemplar todos os produtores rurais da mesma e 

possibilitar a observação do efeito que uma propriedade poderia exercer sobre outra vizinha e assim 

sucessivamente (Barros, 2000). 

Com a aprovação da população, já são milhares de barraginhas construídas em Minas 

Gerais, Piauí, Ceará e em outros Estados, onde as condições de clima, solo e topografia se 

assemelham as do Tocantins. 

O Sistema Barraginhas é um projeto social que conta com o envolvimento de todas as 

comunidades locais dos municípios envolvidos. 

Na zona rural do município de Conceição do Tocantins foram construídas 240 barraginhas, 

beneficiando cerca de 100 famílias das comunidades quilombolas Água Branca e Matão, além de 

agricultores familiares (Figura 2 e 3). 

 

Figura 2. Barraginha construídas na zona rural do município de Conceição do Tocantins 
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Figura 3. Barraginha construídas na zona rural do município de Conceição do Tocantins. 

 

Estas comunidades beneficiadas são constituídas principalmente por pessoas analfabetas, de 

baixa renda, que sobrevivem, principalmente, da agricultura de subsistência. 

O número de barraginhas variou por família, uma vez que dependia da situação do terreno 

em cada propriedade, sendo em média três barraginhas por família. 

As construções das barraginhas começaram no período chuvoso, de forma que fosse possível 

aproveitar a umidade residual do solo, favorecendo a escavação e facilitando a liga, além de 

diminuir os custos e dar qualidade de compactação às mesmas. 

Para o melhor aproveitamento do sistema as barraginhas em cada propriedade buscou-se 

começar as construções na parte mais alta do terreno e então as outras barraginhas em seqüência 

morro abaixo. Desse modo ao encher a barraginha superior, a água excedente vaza pelo 

sangradouro para as barraginhas abaixo (Figura 4).  

O maior benefício proporcionado pelo Sistema Barraginhas é a contenção do avanço da 

degradação do solo provocada pelas enxurradas, as quais provocam erosão e arrastam sedimentos 

para os cursos d’água, empobrecendo o solo e comprometendo os recursos hídricos da propriedade 

(Barros & Ribeiro, 2009). 
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Ao captar a água das chuvas irregulares e intensas, essas barraginhas proporcionam 

condições para que a água nelas represada se infiltre no solo, atingindo o lençol freático. Depois que 

a água se infiltra por completo, o lençol freático é recarregado, aumentando assim o volume, e a 

barraginha está pronta para receber as águas das próximas chuvas. Esse processo se repetirá 

sucessivamente em todo o ciclo chuvoso. Com isso, surgem minadouros e cacimbas, e os 

mananciais mantenedores das nascentes e córregos se fortalecerão (Barros & Ribeiro, 2009). 

Figura 4. Sistema Barraginhas em operação. Fonte:Barros & Ribeiro, 2009. 

 

Além de amenizar estiagens, o Sistema Barraginhas propicia o plantio de safrinhas após o 

fim do ciclo chuvoso. Assim, os beneficiados com as barraginhas também receberam sementes de 

hortaliças e orientações de como utilizar as áreas umedecidas nas proximidades das barraginhas. De 

acordo com Barros &Ribeiro (2009), as barraginhas umedecem as baixadas, proporcionando o 

cultivo da agricultura familiar, assegurando segurança alimentar, e gerando emprego e renda. Essas 

vantagens também são refletidas nas feiras, no comércio, na saúde, e na satisfação as populações 

beneficiadas. 
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Os beneficiários receberam orientações da necessidade da manutenção do sistema 

barraginhas através de limpezas a cada ano, com o intuito de raspar as partículas finas que entopem 

a superfície original das pequenas barragens e garantir a permanência da porosidade original. 

Segundo Diniz (2012) a eficiência desse sistema para a conservação do solo e da água 

poderá ser aumentada ainda com a adoção de outras práticas conservacionistas complementares, 

como, por exemplo, curvas de nível, plantio direto, plantio de matas de topo, matas ciliares, etc. 

 

4 - CONCLUSÃO 

A captação das chuvas através da construção do Sistema Barraginhas se torna uma 

ferramenta eficiente para aproveitar as águas das chuvas intensas e irregulares que ocorrem em 

regiões com deficiência hídrica, proporcionando a conservação dos solos através da contenção de 

enxurradas e redução da erosão, além de possibilitar a revitalização dos cursos d’água próximos, 

através do afloramento do lençol freático.  

Apesar de ser um sistema em que os resultados são visíveis a médio e longo prazo, na região 

Sudeste do Estado do Tocantins já é possível observar os resultados positivos, através da satisfação 

da comunidade beneficiada, que está exergando o sistema como uma amenização dos problemas por 

eles enfrentados no período de estiagem. 
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RESUMO 

 

Ao longo da história houve uma clara inversão na significação da água para o ser humano. 

Transformada em mercadoria, hoje a “água que se bebe” parece desconectada da água da natureza 

(rios, chuvas), sendo esta mais comumente associada à ocorrência de desastres naturais. O modo de 

vida urbano da sociedade moderna tem desencadeado inúmeros impactos negativos que todos os 

dias se vêem pelos meios de comunicação, conferindo visibilidade à crise ambiental. Diante disso, 

este trabalho buscou discutir a problemática derivada do conflito entre a conservação do Arroio 

Cadena e o crescimento urbano de Santa Maria (RS), buscando compreender a relação 

sociedade/natureza no processo histórico de constituição urbana da cidade, com particular enfoque 

na apropriação/transformação dos recursos 
48

hídricos, mais especificamente do Arroio Cadena. 

Através do mapeamento da expansão urbana sob o Arroio Cadena, foi possível analisar como este 

patrimônio foi tratado pela gestão pública e pela apropriação privada dentro do sítio urbano de 

Santa Maria ao longo da história; e, através de entrevistas com alguns gestores populares relevantes 

para a temática da pesquisa, analisou-se a percepção da sociedade santamariense em relação ao 

Arroio Cadena. A pesquisa demonstrou que Santa Maria hoje possui um ambiente urbano 

degradado, com um rio tão poluído que não pode mais oferecer os serviços ambientais que fornecia 

no passado. Este quadro é resultado de uma grave crise de percepção que faz com que a sociedade 

santamariense não perceba seu papel neste processo. Enfim, se Santa Maria quiser ter de volta estes 

benefícios que um dia foram gratuitos, necessitará investir profundamente em educação ambiental. 

  

Palavras-chave: crise ambiental; ambiente urbano; recursos hídricos; educação ambiental. 

ABSTRACT 

 

Throughout history there was a clear reversal of the significance of water for human beings. 

Transformed in commodity, now the "drink water" seems disconnected of nature water (rivers, 

rainfall), which was most commonly associated with the occurrence of natural disasters. The urban 

lifestyle of modern society has triggered numerous negative impacts that are seen every day by the 

media, giving visibility to the environmental crisis. Thus, this study aimed to discuss the problems 

associated with the conflict between conservation of the Arroio Cadena and urban growth of Santa 

Maria (RS), seeking to understand the society / nature relationship in the historical context of the 

town, with a particular focus on ownership / transformation of water resources, specifically the 
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Arroio Cadena. By mapping urban sprawl under the Arroio Cadena was possible to analyze how 

this heritage was treated by the public administration and the private appropriation within the urban 

site of Santa Maria throughout history, and through interviews with some relevant popular 

managers to theme of research, we analyzed the perception of society santamariense in relation to 

Arroio Cadena. The research showed that today Santa Maria has a degraded urban environment, 

with a river so polluted it can no longer provide the environmental services provided in the past. 

This situation is the result of a crisis of perception that makes society santamariense not realize their 

role in this process. Anyway, if Santa Maria want to back these benefits that once were free, you 

will need to invest heavily in education to recover not only the Cadena, but the relationship of 

interdependence that the population of Santa Maria has had with this river. 

 

Keyworks: environmental crisis; urban environment, water resources, environmental education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A água, elemento fundamental para a vida, influencia nossa história, cultura, formas de viver 

e cotidiano, e por isso, nenhum outro elemento possui tamanha abrangência simbólica. Na 

Antiguidade, a água era revestida por um vasto valor simbólico em função da sua importância na 

organização e prosperidade das civilizações, como as do vale do rio Nilo, no Egito (LIEBMANN, 

1979). Entretanto, se em tempos remotos a água era tida como uma divindade, fonte de vida e 

sobrevivência para as sociedades, hoje, transformada em mercadoria, a percepção da água “que se 

bebe” parece desconectada da água da natureza (rios e chuva), sendo esta mais comumente 

associação à ocorrência de desastres “naturais”. 

É dentro deste contexto que o presente trabalho se propôs a estudar o papel da “água” em 

meio às estruturas, à gestão e às percepções urbanas, buscando compreender a relação 

sociedade/natureza no processo histórico de constituição urbana da cidade de Santa Maria (Figura 

1), com particular enfoque na apropriação/transformação deste patrimônio natural, a fim de 

(re)conhecer e (re)discutir a problemática derivada do conflito entre sua conservação e o 

crescimento urbano. Para tanto, escolheu-se como objeto de estudo a Bacia Hidrográfica do Arroio 

Cadena (Figura 2), não apenas por esta ser a responsável pela drenagem da maior parte da área 

urbana da cidade, mas, também, pela importância histórica que esta Bacia desempenhou na 

fundação do núcleo urbano do município. 
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Figura 1. Localização de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul e da área urbana no município. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localização da bacia do Arroio Cadena e de alguns pontos de referência dentro da bacia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2. EMBASAMENTOS CONCEITUAIS 

 

Inúmeros “desastres naturais” associados à água atingiram a sociedade brasileira nos últimos 

anos. Em Santa Maria, região centro do Estado do Rio Grande do Sul, a chuva do início de março 

de 2012 alagou ruas e atingiu casas, e, além disso, o volume de água acabou por destruir a 

canalização de uma sanga que transbordou no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona central da 

cidade. 

Fatos como estes são obras da natureza ou ações humanas impensadas que desconsideram as 

interrelações entre os fenômenos? 

É preciso considerar que o que vem ocorrendo não são desastres estritamente naturais, mas 

sim, alterações nos ciclos hidrológicos regionais e locais em função da ação humana. Isto acontece 

porque o aumento das áreas de desmatamento e impermeabilização do solo, provocado, 

principalmente, pela urbanização, compromete a “produção” de água nas bacias hidrográficas 

(CASTRO, 1999). Assim, os desequilíbrios nos corpos d’água e nas áreas por eles drenadas, 

ocorrem quando as intervenções antrópicas acabam por comprometer a capacidade de regeneração, 

restauração e recuperação das funcionalidades naturais dos ecossistemas alterados. 

Esta capacidade começou a ser comprometida a partir do final da Segunda Guerra Mundial 

quando se registrou um crescimento acelerado das atividades econômicas, do comércio 

internacional, da produção de bens de consumo, do uso dos recursos renováveis e não renováveis, 

dos fluxos de comunicações e informação, do conhecimento científico e das aplicações tecnológicas 

e, principalmente, da população humana cada vez mais concentrada nas áreas urbanas (SANTOS, 

2009).  

Isto ocorreu a partir de 1945 com a hegemonização de um modelo de “desenvolvimento” 

que provocou a expansão da economia de mercado liberal à escala global e impulsionou crescentes 

inovações tecnológicas, especialmente nos setores de locomoção e habitação. A partir de então, as 

aglomerações urbanas se tornaram áreas de concentração de tecnologias que, supostamente, 

deveriam possibilitar melhores condições de vida às pessoas. Este fetiche produzido pela cidade 

capitalista, relacionado à melhoria de condições de vida em áreas urbanas (OLIVEIRA, 2004), fez 

com que o ambiente urbano se tornasse um atrativo, gerando intensas migrações para as cidades, o 

que resultou em um inchaço populacional. Entretanto, excluídos do “jogo” do ascendente mercado 
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imobiliário, estes indivíduos acabaram por ocupar “áreas livres”, como as margens de córregos e as 

encostas de morros, áreas economicamente desvalorizadas, mas ambientalmente importantes. 

Em Santa Maria o processo não foi diferente. Com a chegada, em 1885, dos trilhos da 

estrada de ferro Porto Alegre – Uruguaiana iniciou-se um acelerado crescimento populacional, e a 

cidade, que não possuía estrutura para suportar esta expansão, forçou os “excluídos” a ocuparem as 

“áreas livres” das margens dos rios. Neste cálculo de adição, quanto maior o número de pessoas, 

maior a necessidade de água; e quanto maior o consumo de água, maior o esgoto gerado. Este 

esgoto, que passou a ser despejado nos canais da Bacia do Cadena, acabou causando um grave 

problema sanitário, e, além disso, ceifou a possibilidade de o Arroio servir como fonte de água 

potável para a população. O resultado disto é que hoje as principais barragens destinadas ao 

abastecimento de água da cidade não se localizam na Bacia do Arroio Cadena, situada 

integralmente na área do município. Ou seja, a água da torneira dos santamarienses vem de 

reservatórios que se localizam fora dos atuais limites municipais, de contribuintes do Rio Ibicuí, 

componente da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. 

Portanto, a “grande aceleração” (HIBBARD, 2007) que se desenrola desde o período pós 

Segunda Guerra vem provocando alterações na relação entre a sociedade e o meio ambiente, e os 

ecossistemas passaram a ser alterados e destruídos com uma intensidade jamais atingida em 

qualquer outro período da história. Os eventos catastróficos ligados aos rios e às chuvas nos 

ambientes urbanos têm se tornado frequentes e cada vez mais intensos, causando grandes 

transtornos e trazendo incalculáveis prejuízos. É impossível mensurar monetariamente a perda das 

inúmeras vidas e os imensos danos materiais causados por tais eventos, mas é indiscutível que 

constituem um dos maiores problemas no meio urbano hoje (CRUZ, 2001). 

Estamos vivendo, portanto, um momento histórico que está sendo marcado por grandes 

mudanças e transformações. Desde meados do século XVIII e muito mais desde a metade do século 

XX, o planeta tem diminuído sua capacidade de recuperação diante da dilapidação dos patrimônios 

naturais, especialmente no que se refere ao mau uso da água. Nesse sentido, Riojas (2003) afirma 

que o problema de degradação ambiental e o ritmo que segue o esgotamento dos recursos naturais e 

a exclusão social são os desafios de maior magnitude que deverá enfrentar o planeta durante o 

século XXI. 
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Dentro desse contexto, considerando que a água é um patrimônio natural articulado a uma 

teia de estruturas e relações aos quais condiciona e é condicionado, sua análise e problematização 

precisam ser tratadas sob uma visão sistêmica, já que circula e percola por outros sistemas naturais 

ou antropizados e, por isso, alterações causadas na litosfera, na atmosfera ou na biosfera, resultam 

em alterações qualitativas e quantitativas na hidrosfera. É neste sentido que surgem os 

questionamentos do presente trabalho: qual a significação da água para a comunidade 

santamariense? Como tem sido tratado este patrimônio natural dentro do sítio urbano de Santa 

Maria ao longo da história? Qual o papel dos rios no projeto de desenvolvimento urbano de Santa 

Maria? 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho, de caráter qualitativo, se desenvolveu baseado na perspectiva sócio-histórica, 

que vê a pesquisa como uma relação entre sujeitos. Assim, o desenvolvimento do trabalho se deu a 

partir do mapeamento da expansão urbana sobre o Arroio Cadena, cruzando com informações 

bibliográficas a fim de analisar como este patrimônio foi tratado pela gestão pública e pela 

apropriação privada dentro do sítio urbano de Santa Maria ao longo da história. Além disso, 

analisou-se a percepção da sociedade santamariense em relação ao Arroio Cadena através de 

entrevistas com atores sociais, como gestores públicos, educadores e líderes comunitários dos 

diversos bairros cortados por esta fonte hídrica. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O descaso com o Arroio Cadena ocorre desde o início da ocupação do território 

santamariense. A expansão da ocupação começou a se intensificar a partir da chegada dos trilhos da 

Estrada de Ferro Porto Alegre – Uruguaiana em 10 de setembro de 1885, o que alterou a 

conformação espacial da cidade, antes conhecida como local de “passagem”. Isto fez com que 

sociedade santamariense desse um salto gigantesco em termos populacionais, pois em menos de 15 

anos de ferrovia, a população mais que dobrou. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Estratégias de Educação Ambiental na  Gestão de Recursos Hídricos                                      P á g i n a  | 729 

Fomentada pelo setor ferroviário, as atividades econômicas prosperaram e a zona norte – 

uma área de grande importância natural onde se encontram inúmeras nascentes e princípios de 

cursos d’água da bacia do Arroio Cadena -, que se expandia em função dos trilhos, foi sendo 

incorporada com a abertura de novas vias. Assim, enquanto a população aumentava, moldava-se 

uma nova estrutura urbanística. Entretanto, a falta de planejamento prévio fez com que as 

edificações se alastrassem cada vez mais sobre os cursos d’água que serpenteavam a povoação. 

Assim, neste contexto de transformações, a ferrovia não trouxe somente progresso. A 

expansão populacional sem planejamento prévio logo fez expressar as deficiências urbanas e os 

problemas socioambientais. Por isso, nas primeiras décadas do século XX, o aumento demográfico 

e a expansão comercial em Santa Maria já ocasionavam aglomerações populacionais – com a 

implantação de diversos loteamentos que acabaram por expandir a borda da mancha urbana – e 

poluição dos rios. Então, o intendente municipal, Dr. Astrogildo de Azevedo, atentou para os 

problemas de saúde pública relacionados principalmente aos rios, aos quais chamava de 

“verdadeiros canos de esgotos feitos pela natureza”, plantando a semente da ideia de canalização 

do Arroio Itaimbé. 

Um período de transição para a cidade e a sociedade santamariense é representado pelos 

anos 60, especialmente com a instalação do campus da UFSM no então distrito de Camobi. Santa 

Maria se expandia a passos largos, como é possível visualizar na Figura 3, e nos anos 70, como já 

havia uma necessidade de se recuperar a área do Itaimbé por motivos de saneamento, concretizou-

se a obra de encapsulamento do Arroio. 

Entre as décadas de 50 e 90, Santa Maria cresceu 410% em termos populacionais urbanos 

(Figura 4), modificando significativamente a estrutura da cidade, aumentando a demanda por 

políticas públicas urbanas. Por isso, nos meados dos anos 90, a cidade passou por obras de 

requalificação urbana que promoveram a remoção de ocupações irregulares das áreas centrais, as 

quais foram transferidas, sobre a forma de loteamentos, para áreas ambientalmente importantes, 

como o largo do Arroio Cadena, na zona oeste da cidade. 

Nos anos 2000, mais de 60% do território urbano santamariense era constituído por 

ocupações irregulares, e por isso, Santa Maria ficou conhecida como “Cidade das Invasões” 

(PILLAR, 2009). O poder público, na busca por soluções para este problema, inseriu-se no PAC, o 

qual contemplou a cidade com obras de revitalização urbana. 
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Figura 3 – Mapa da mancha urbana sobre as drenagens do Arroio Cadena na Sede Municipal de Santa Maria no ano de 

1966. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As obras de revitalização urbana consistiram apenas na canalização e selagem de uma 

grande área no largo do Cadena, descaracterizando totalmente o Arroio. A mata galeria foi 

descaradamente desconsiderada na implementação das obras de revitalização, fazendo com que 

também fossem necessárias obras de contenção para aparar a erosão. Enfim, estas obras em nada 

contribuíram com os serviços ambientais do Cadena, que está sendo sufocado por ações curativas 

para os ferimentos provocados pelo crescimento urbano desordenado. 

Portanto, as obras de revitalização urbanas em Santa Maria, financiadas pelo PAC, não 

trouxeram a questão ambiental para o conhecimento e debate público, e por isso não modificaram as 

relações conflituosas entre a sociedade santamariense e os patrimônios hídricos. Quer dizer, as 

obras não primaram pela qualidade de vida para a população, promovendo apenas uma profunda 

transformação paisagística em Santa Maria. 
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Figura 4 – Mapa da mancha urbana sobre as drenagens do Arroio Cadena na Sede Municipal de Santa Maria no ano de 

1980. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto às perspectivas dos gestores de Santa Maria, entendendo a gestão como algo bem 

mais amplo do que o gerenciamento, de maneira geral, foi possível inferir que há uma preocupante 

crise de percepção. Ou seja, não há uma compreensão crítica das ações e reações dos fenômenos 

cotidianos, especialmente ligados à problemática do Arroio Cadena. Esta idéia de um único 

caminho para alcançar o progresso, no seu sentido material, aliado ao enfraquecimento de uma 

percepção global e às sucessivas trocas administrativas acabou levando ao enfraquecimento do 

senso de responsabilidade da população de Santa Maria, que não vê sua participação no processo de 

degradação do Arroio Cadena. 

Tudo isto resulta em um jogo de culpabilização, que foi possível perceber durante as 

entrevistas. Além disso, neste jogo, fica clara a existência de dois lados: opressores e oprimidos, 

onde os opressores, sempre muito “generosos”, tentam expor como os oprimidos são mal-

agradecidos diante de seus “gestos generosos”. Neste jogo, ninguém percebe o seu papel, seja 
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diretamente no processo de degradação - com na deposição inadequada de resíduos nos canais- ou 

na (nada) simples omissão diante de eventos como estes. 

O poder público culpabiliza a população, especialmente a camada marginalizada que ocupa 

o largo do Cadena, pela realidade degradante em que se encontra o Arroio. Ao mesmo tempo, a 

população culpabiliza o poder público por não fiscalizar a preservação dos patrimônios naturais. 

Diante da intensa (e sem planejamento) ocupação dos cursos hídricos (Figura 5), a condição que 

temos em Santa Maria hoje é um ambiente urbano degradado, com um rio tão poluído que não pode 

mais oferecer os serviços ambientais que fornecia no passado, como água potável, conforto térmico, 

alimento, ou mesmo lazer. A mata ciliar se encontra em um estágio alarmante de degradação, pois 

somente a porção do baixo curso do Cadena e algumas nascentes ainda possuem cobertura vegetal. 

E se a comunidade santamariense quiser ter de volta estes benefícios que um dia foram gratuitos, 

necessitará investir profundamente em educação para recuperar não apenas o Cadena, mas a relação 

de interdependência que a população de Santa Maria já teve com este Arroio. 

 

 

Figura 5 - Mapa da mancha urbana sobre as drenagens do Arroio Cadena na Sede Municipal de Santa Maria no ano de 

2011. 

Elaborado pela autora. 
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Uma proposta para que se dê esta recuperação é instituir em Santa Maria o princípio 

provedor-recebedor, que reconhece a importância do incentivo econômico àqueles que protegem os 

serviços ambientais oferecidos pelo meio ambiente para nossa sobrevivência. O município de 

Extrema foi pioneiro no Brasil ao aprovar uma legislação, em 2005, que regulamentou o Pagamento 

por Serviços Ambientais através do Projeto Conservador das Águas. Este pagamento é uma forma 

de recompensar aqueles que ajudam a garantir os serviços ambientais e a manter o bem-estar das 

pessoas que deles se beneficiam. 

O Pagamento por Serviços Ambientais é um instrumento econômico formulado para manter 

as matas ciliares e recuperá-las onde estiverem degradadas, contribuindo diretamente para o 

equilíbrio sazonal dos corpos d’água. Conservar os ecossistemas íntegros é a chave para a 

manutenção dos serviços ambientais, neste caso, dos recursos hídricos (FOLETO, LEITE, 2011). É 

neste sentido que seria interessante trazer esta proposta para a realidade de Santa Maria, 

beneficiando os moradores das áreas ambientalmente importantes, ou seja, próximas à bacia do 

Arroio Cadena, de modo a recuperar e preservar este patrimônio natural. Deste modo, um Projeto 

Conservador das Águas do Cadena além manter as pessoas no lugar onde moram e controlar os 

riscos, poderia servir como instrumento para construir um ambiente saudável para todos os 

santamarienses, beneficiando, ainda, economicamente muitas famílias de baixa renda que vivem às 

margens do Cadena e à margem da sociedade. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: O CASO DO RIO 

TIETÊ EM PEDERNEIRAS-SP 

 

Juliane MAISTRO – Universidade Estadual de Maringá – julianemaistro@gmail.com 

Francieli MARCATTO- Universidade Estadual de Maringá - fran_marcatto@hotmail.com 

 

RESUMO 

A educação ambiental surge a partir da necessidade de refletir sobre o meio ambiente, buscando 

novas formas de pensar e agir. O presente trabalho procura, portanto, traçar estratégias através da 

educação ambiental, as quais possam culminar em projetos acerca da gestão de bacias hidrográficas, 

envolvendo os órgãos superiores e a comunidade, propondo alternativas que busquem a 

conscientização da população e sua participação ativa referente ao rio Tietê na cidade de 

Pederneiras – SP. Diante disso, no âmbito escolar, compete ao professor expor sobre o meio 

ambiente de forma contextualizada, resgatando a história ambiental local e sua evolução, mostrando 

a relação existente entre o natural e o antrópico na transformação do meio e maneiras adequadas 

para sua preservação. O rio Tietê, localizado no estado de São Paulo, é um exemplo de rio que teve 

toda atividade da capitania de São Paulo, durante a colonização, circulando por suas águas, como o 

transporte, abastecimento de água e alimento, influenciando, assim, em sua dinâmica e na 

quantidade e qualidade dos cursos de água. Desta forma, se faz necessário a proteção da água, 

buscando que a população conheça o Município, tornando-se capaz de intervir na gestão dos 

recursos hídricos, participando na construção de um meio socioambientalmente sustentável. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental, gestão dos recursos hídricos, rio Tietê, Pederneiras.  

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN WATER RESOURCES MANAGEMENT: THE 

CASE OF THE RIVER TIETÊ IN PEDERNEIRAS-SP 

 

ABSTRACT 

Environmental education arises from the need to reflect on the environment, seeking new ways of 

thinking and acting. This paper therefore seeks to strategize through environmental education, 

which can culminate in projects about watershed management, involving the governing bodies and 

the community, proposing alternatives that seek public awareness and active participation for the 

Tietê River in the city of Pederneiras - SP. Thus, in the school, for the teacher to expound on the 

environment in context, rescuing the local environmental history and its evolution, showing the 

relationship between the natural and anthropogenic transformation of the environment and ways 

suitable for their preservation. The Tietê River, located in the state of São Paulo, is an example of a 

river that has every activity of the captaincy of São Paulo, during the colonization by circulating 

waters, such as transport, water and food, thus influencing in dynamics and the quantity and quality 

of watercourses. Thus, it is necessary to protect the water, to ensure that the population knows the 
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city, making it able to intervene in the management of water resources, participating in building a 

socially and environmentally sustainable way. 

 

Keywords: Environmental education, water resources management, river Tietê, Pederneiras 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A educação ambiental surge a partir da necessidade de refletir sobre o meio ambiente 

buscando novas formas de pensar e agir. Segundo Jacobi (2003), ela é de extrema importância no 

atual contexto, pois as práticas sociais se inserem no meio ambiente, levando, em alguns casos, na 

degradação do mesmo devido à busca incessante pelo desenvolvimento. Sobre esse processo de 

desenvolvimento, um fato que não se pode deixar de citar é o surgimento das cidades e, com elas, o 

consequente aumento na degradação da natureza.  

Mais especificamente sobre a questão da gestão dos recursos hídricos, a importância da 

educação ambiental se coloca, segundo Bassi e Pataca (2008), na construção de um olhar que 

abranja de uma forma maior a natureza e, é na bacia hidrográfica que os vários atores sociais estão 

inseridos. Nesse sentido, as bacias hidrográficas são locais fortemente caracterizados pela forma 

física, porém são extremamente influenciadas pela ocupação humana, sendo, assim, um espaço de 

ocorrência de diversas transformações. No âmbito escolar, cabe ao professor, explorar o meio 

ambiente de forma contextualizada, resgatando a historia ambiental local e sua evolução, mostrando 

a relação existente entre o natural e o antrópico na transformação do meio e maneiras adequadas 

para sua preservação. 

Segundo Zanirato (2011), o rio Tietê, localizado no Estado de São Paulo, foi um exemplo de 

rio que durante a colonização portuguesa teve toda atividade da capitania de São Paulo circulando 

por suas águas, como o transporte, abastecimento de água e alimento. Nesse sentido, não há como 

não destacar a história da sua relação com as atividades desenvolvidas pelo homem em suas 

margens, as quais contribuíram para sua gradativa degradação, especialmente no trecho localizado 

da capital do estado, mais conhecido como Alto Tietê.  

No interior do estado de São Paulo, segundo a Prefeitura Municipal de Pederneiras, o 

processo de ocupação do território por onde o curso do rio Tietê percorre, ocorreu de forma 

diferente e mais tardia, se comparado a capital. No caso de Pederneiras, a ocupação se deu por conta 
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da falta de perspectiva causada pelas revoltas liberais de São Paulo e Minas Gerais, levando alguns 

habitantes a procurarem novas áreas. Assim como na capital, o curso do rio nessa região gerou e 

ainda gera muito crescimento econômico a cidade, entretanto, não se pode esquecer-se de sua 

preservação e correta gestão.  

Diante da falta de discussão e de projetos de educação ambiental, o presente trabalho busca 

traçar estratégias de educação ambiental, avaliando o caso do rio Tietê na cidade de Pederneiras – 

SP. Assim, serão colocados os principais conflitos acerca da gestão de bacias hidrográficas e de 

como a educação ambiental auxiliaria na correta gestão dos recursos hídricos, propondo alternativas 

que busquem a conscientização da população e sua participação ativa. 

 

2. PRINCIPAIS CONFLITOS ACERCA DA GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Uma bacia hidrográfica, segundo Santos (2004), está dentro de um território drenado por um 

rio principal, seus afluentes e subafluentes permanentes ou intermediários. O conceito de bacia 

hidrográfica está intimamente ligado à noção de sistema, nascentes, divisores de águas, cursos de 

águas hierarquizadas e foz.  

Diante da necessidade de proteger a água, um bem essencial a vida humana, em 1997 é 

instituída a Política Nacional de Recursos hídricos, que tem como principais fundamentos a 

inserção da bacia hidrográfica como unidade territorial da Política Nacional de Recursos hídricos; a 

água como um bem dotado de um valor econômico e a gestão descentralizada dos recursos hídricos, 

com a participação do Poder Publico, usuários e comunidade. Quanto aos objetivos, a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos preocupa-se em garantir água as presentes e futuras gerações, em 

padrões de qualidade; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável e a prevenção de eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais (BRASIL, 1997). 

Santos (2004) afirma que a ocorrência de um evento de procedência antrópica ou natural em 

uma bacia hidrográfica, influência em sua dinâmica e na quantidade e qualidade dos cursos de água. 

A soma desses eventos é interpretada pela medida de algumas de suas variáveis, levando, assim, os 

planejadores a elegerem a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Juntamente a isso, é 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Estratégias de Educação Ambiental na  Gestão de Recursos Hídricos                                      P á g i n a  | 738 

necessário ressaltar e levar à tona a importância da proteção á água, por ser fundamental para vida. 

Para Bertrand (2009), os meios naturais estão cada vez menos naturais e mais artificiais. Assim, sua 

estrutura, funcionamento e evolução dependem do tipo de gestão da sociedade. 

Deste modo, os conflitos relacionados aos recursos hídricos, em áreas metropolitanas, são 

vários. A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão ambiental em nível 

estadual e federal põe em destaque os conflitos que se dão em relação aos limites político-

administrativos nas suas diversas escalas e, consequentemente, os conflitos entre a sociedade, o uso 

do território e o ambiente (ALVIM, 2007).  

Entretanto, a partir da década de 1990, segundo Alvim (2007), começa a ser inserido, 

inicialmente nas metrópoles, um planejamento que busca diminuir os riscos de impactos nessas 

áreas de bacias hidrográficas, incorporando a participação de todos os envolvidos. Em nível 

estadual/regional foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica o qual instituiu instrumentos de 

planejamento e gestão. Em nível local, algumas cidades estabeleceram processos de planejamento 

urbano numa forma de gestão sustentável. 

De tal modo, Leal (2012) afirma que o planejamento dos recursos hídricos é essencial ao 

gerenciamento de uma bacia hidrográfica, podendo aumentar ou restringir o uso e ocupação do solo 

e a implantação de planos de desenvolvimento econômico. Além disso, o gerenciamento de bacias 

hidrográficas exige uma abordagem sistêmica e holística, em busca de uma sustentabilidade, com a 

compatibilização do uso e ocupação do solo com a garantia de disponibilidade de água. 

 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM CAMINHO A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS 

RECURSOS NATURAIS 

 

O aumento da população e a crescente demanda por recursos naturais, ocasionados pelo 

consumo excessivo, têm causado grandes danos ao meio natural. Diante de um quadro onde boa 

parte da população brasileira reside em cidades, faz-se necessário uma reflexão no modo de pensar 

e agir diante da questão ambiental. A atual discussão das questões ambientais e a necessidade de 

participação da sociedade na conservação do meio tornam essenciais as intervenções, com medidas 

educativas, como agente de transformação do modo contemporâneo de pensar a questão ambiental. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Estratégias de Educação Ambiental na  Gestão de Recursos Hídricos                                      P á g i n a  | 739 

Diante disso, surge a Educação ambiental, que segundo Bergman et al. (2008) objetiva o 

desenvolvimento de uma compreensão de meio ambiente integrado, em suas múltiplas relações, 

além disso, requer estímulo ao desenvolvimento de uma consciência crítica em torno da 

problemática ambiental e social e o incentivo à participação individual e coletiva na preservação do 

meio ambiente. 

Para Jacobi (2003) a educação ambiental assume uma função transformadora, na qual o 

indivíduo é o elemento essencial no desenvolvimento de forma sustentável. Assim, ela torna-se uma 

condição necessária à modificação do atual modelo de degradação socioambiental. O autor afirma 

ainda que a educação ambiental deve ser um ato político voltado à transformação social, com ações 

em torno de uma perspectiva holística, considerando os recursos naturais como fontes esgotáveis e 

o homem como o principal responsável pela sua degradação. 

A educação ambiental como prática necessita de uma escala de trabalho, seja ela local, 

regional ou nacional. Muitos estudos trabalham a educação ambiental a partir da escala de uma 

bacia hidrográfica, pois possibilita ao educando uma visão integrada do meio (BERGMANN et al., 

2008; LUCATTO  et al., 2007; GUIMARÃES, 1999). 

A bacia hidrográfica, para Lucatto et al. (2007), permite uma formação holística aos 

educadores, pois apresenta condições ideais para o ensino e pesquisa, como o relevo e a geologia, 

vegetação, clima e microclima, tipos de solos e uso e ocupação, impactos antrópicos, modelos de 

gestão ambiental, possibilidade de recuperação, além da história ambiental do local.  

Guimarães (1999) afirma que o recorte espacial da bacia hidrográfica permite a valorização 

do tema água, imprescindível como recurso natural, que tem sua gestão por bacia hidrográfica, 

tornando-se assim, uma escala de análise fundamental à educação ambiental. Ainda segundo a 

autora, permite aos educadores e alunos a construção de concepções sobre bacias hidrográficas e o 

entendimento dos problemas envolvendo a gestão dos recursos hídricos.  

 

4. O RIO TIETÊ EM PEDERNEIRAS E MEDIDAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

A área de estudo compreende o Município de Pederneiras, localizado no centro-oeste do 

estado de São Paulo, com uma área territorial de 729,000 Km² e 41.497 mil habitantes, segundo o 

IBGE (2013), abrangendo a latitude 22.352 sul e longitude 48.775 oeste (Figura 1). 
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Figura 1- Mapa de localização de Pederneiras-SP.  

Fonte: JUNIOR, 2007. 

 

É claro na história da maioria das cidades, pelas quais o rio Tietê passa, o desenvolvimento e 

crescimento que o rio trás a região, como por exemplo, em Pederneiras. Além do nascimento do 

Município advir da sua localização no trecho do rio Tietê, é notável a contribuição econômica, 

através das exportações pelo porto intermodal instalado ás margens do rio, o qual faz parte da 

hidrovia Tietê-Paraná. A localização central do município em relação ao Estado de São Paulo, a 

presença da hidrovia e a boa qualidade de suas rodovias atraem empresas que buscam facilidade no 

escoamento de seus produtos, atraindo emprego e renda e, consequentemente, crescimento ao 

município. 

O rio Tietê, de grande importância para o Estado de São Paulo, corta a cidade de Pederneiras 

e é um importante canal de escoamento de produção. Com águas turbidas na capital, quando atinge 

a cidade de Pederneiras apresenta maior qualidade, sendo suas águas usadas aos finais de semana 

como ponto de atividades de lazer à população (prainhas, pesca, entre outras).  

Atualmente o Município não desenvolve nenhum projeto de educação ambiental, assim, faz-

se necessário a discussão quanto a inserção de projetos que busque o desenvolvimento de uma 
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consciência crítica e uma identidade local na população, tornando-os sujeitos ativos na preservação 

dos recursos naturais. Diante da importância do rio Tietê para a cidade e a ausência de práticas de 

preservação, é importante que a escola se torne um espaço de discussão, buscando um estudo 

interdisciplinar da questão da água, com dimensões históricas, físicas, econômicas, sociais e 

ambientais sob a percepção local, pois é essencial que a discussão esteja inserida ao ambiente de 

vida do aluno.  

Propõe-se a criação de um projeto que atinja primeiramente os alunos em idade escolar e 

posteriormente, toda a comunidade. Um primeiro passo à discussão da importância dos recursos 

naturais e em especial os recursos hídricos, focando o rio Tietê, é a inserção de estudos sobre o 

relevo, solo, clima, uso do solo, vegetação, recursos hídricos, aspectos sociais e culturais do 

Município em que vivem, criando no aluno uma identidade e um sentimento de pertencimento, o 

que o torna sujeito ativo no sentido de intervir no espaço em que vive. Nesse sentindo, Mesquita e 

Mendes (2010) afirmam que a Educação Ambiental, contribui para a formação de cidadãos 

conscientes e que possam atuar na realidade socioambiental de forma comprometida com a vida, 

sendo papel do educador adotar uma postura pedagógica que permita ao aluno estudar a própria 

realidade, superando o senso comum e reconhecendo a história do meio em que vive como a sua 

própria história. 

Os professores devem estimular os alunos a perceberem os problemas próximos a realidade 

vivida. Isso permite a vivência e compreensão dos problemas no cotidiano e facilita a aquisição de 

hábitos de conservação e preservação dos recursos naturais e uso de forma sustentável 

(MESQUITA E MENDES, 2010). No entanto, para que o professor possa desenvolver no aluno 

uma postura crítica quanto a sua realidade socioambiental e preservação dos recursos naturais, é 

necessário antes de tudo, que ele esteja preparado para a discussão interdisciplinar e conheça 

suficientemente a realidade local. Para tanto, deve-se investir na formação dos professores, para que 

os mesmos se munam de informações da dimensão socioambiental local, com a aquisição de 

conhecimentos que os permitam planejarem as ações didáticas e criar materiais que vão subsidiar as 

aulas.  

 O rio Tietê merece uma atenção especial no Município de Pederneiras quanto à sua correta 

gestão, devido a sua importância econômica não só para a cidade, mas para o Estado de São Paulo, 

por ser um importante ponto de escoamento de produção da hidrovia Tietê-Paraná. Com a criação 
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dos Comitês de Bacias Hidrográficas, instituído pela Lei 9.433 de 1997, a participação da 

comunidade se torna um vértice da gestão dos recursos hídricos, juntamente com o Poder Público e 

os usuários.  

Fora dos muros da escola, é importante a participação da comunidade e que ela sinta-se 

envolvida e capaz de atuar na transformação de sua realidade. Dessa forma, a intervenção pode ser 

feita através da criação de ações de educação ambiental, como a criação de fóruns de debates que 

discutam ações de preservação e conservação dos recursos naturais.  

É importante também, a inserção de comemorações no calendário do Município, como a 

Semana da água e do Meio ambiente. Apesar da necessidade de um debate contínuo, a intervenção 

nesse período do ano é essencial para exposição de ideias e mobilização da população a participar 

da discussão. A criação de exposições, mesas redondas, atividades artísticas, palestras, plantio de 

árvores, oficinas pedagógicas, entre outras atividades, são importantes a conscientização e 

sensibilização da comunidade.  

Um projeto importante já criado para a preservação do rio Tietê em outros Municípios é o 

Observando o Tietê, que busca reaproximar a comunidade e o rio criando um sentimento de co-

responsabilidade na gestão dos recursos hídricos. O projeto cria redes populares de medições da 

qualidade da água e busca mobilizar a sociedade para a participação ativa no processo de 

recuperação dos rios (RIBEIRO, 2004). A extensão de projetos como o supracitado, em todos os 

Municípios que são cortados pelo rio Tietê, seria um avanço na disseminação da educação 

ambiental, dando subsídios ao Poder Público e a comunidade de discutir no âmbito da bacia 

hidrográfica medidas de preservação e conservação do rio. 

Assim, motivar a escola e a comunidade a pesquisar sobre a realidade local, os torna capazes 

de discutir as ações de conservação e preservação do meio ambiente e se organizarem na 

participação de tomadas de decisão sendo um importante caminho para o desenvolvimento 

sustentável do Município em estudo.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da falta de projetos de educação ambiental em Pederneiras, foram propostas algumas 

ações a serem tomadas nesse sentido, como o debate interdisciplinar em escolas e a criação de 

projetos envolvendo a escola e a comunidade, com intuito de preservar e conservar o trecho do rio 
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Tietê que corta o Município. Além disso, desenvolver ações educativas na Semana da água e do 

Meio ambiente, como palestras, mesas redondas, oficinas pedagógicas, atividades artísticas, plantio 

de árvores, entre outras, bem como uma extensão do Projeto Observando o Tietê nos Municípios 

que são cortados pelo rio. 

Diante disso, busca-se que a população conheça o Município, tornando-se capaz de intervir 

na gestão dos recursos hídricos, participando ativamente na construção de um meio 

socioambientalmente sustentável.  
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RESUMO 

 

O estudo apresenta os primeiros resultados obtidos com a implantação do Projeto “Rios Vivos” na 

bacia hidrográfica do córrego Bela Vista, em Piacatu-SP. O Projeto Rios Vivos é um projeto de 

educação ambiental aprovado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Pontal do Paranapanema (CT-EA/CBH-PP) e indicado ao Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos para financiamento de suas atividades local e regional. O objetivo do projeto 

Rios Vivos é a construção de conhecimentos sobre sua realidade e o estabelecimento de novas 

atitudes e valores para com o ambiente, assim como para a mobilização social em defesa da água, 

envolvendo o cidadão na recuperação e conservação das bacias hidrográficas a partir do 

monitoramento da qualidade ecológica dos rios. Os resultados obtidos com a implementação do 

projeto do Córrego Bela Vista são encorajadores e animadores. Foram realizadas oficinas de 

capacitação, visitas de campo, estudos do meio e com o auxílio de parceiros e voluntários, foi criada 

a Rede de Monitoramento do Córrego Bela Vista, que verificará a qualidade da água através de um 

monitoramento físico, químico e biológico do manancial em diferentes pontos de sua extensão para 

criação e alimentação de um Banco de Dados com os resultados obtidos. 

 

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Projeto Rios Vivos; Rede de Monitoramento da Qualidade 

da Água. 

 

ABSTRACT 

 

The study presents the first results obtained with the implementation of the project "Living Rivers" 

in the watershed stream Bela Vista in Piacatu-SP. The Living Rivers Project is an environmental 

education project approved by the Technical Education Environmental Watershed Committee of 

Pontal (CT-EA/CBH-PP) and was nominated for the State Water Resources Fund to finance its 

activities and local regional. The project goal Rios Vivos is building knowledge about their reality 

and establishing new attitudes and values towards the environment, as well as for social 

mobilization in defense of water, involving citizens in the recovery and conservation of watersheds 

from monitoring the ecological quality of rivers. The results obtained with the implementation of 

the project stream Bela Vista are supportive and encouraging. Were held training workshops, field 

trips, environmental studies and with the help of partners and volunteers, created the Network 
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Monitoring Stream Bela Vista, check that the water quality through monitoring physical, chemical 

and biological wealth at different points of its extension for creating and maintaining a database 

with the results. 

 

Keywords: Environmental Education Project Living Rivers; Monitoring Network Water Quality. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto Rios Vivos é um projeto de educação ambiental aprovado pela Câmara Técnica 

de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema (CT-

EA/CBH-PP) e indicado ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos para financiamento de suas 

atividades. 

Envolve o cidadão na conservação das bacias hidrográficas, a partir do monitoramento da 

qualidade ecológica dos rios. A metodologia do projeto oferece à sociedade a possibilidade de 

aproximação com seus rios de forma prática, simples e educativa, permitindo conhecer melhor os 

processos ambientais, interpretando a paisagem e avaliar a qualidade ambiental. 

Uma das propostas do projeto é a criação de uma rede de monitoramento social das águas, 

que visa criar um movimento popular ativo onde, a partir das informações geradas, possa propor 

ações de conservação e recuperação dos mananciais. 

Diante do exposto, o presente estudo apresenta as atividades iniciais desenvolvidas na 

implantação da metodologia do projeto "Rios Vivos" na bacia do Córrego Bela Vista, em Piacatu-

SP, UGRHI do Aguapei-Peixe. 

No primeiro momento, foram escolhidos três pontos de monitoramento do córrego Bela 

Vista, compreendidos desde a sua nascente até sua foz no Rio Aguapei, para verificar os aspectos 

físicos, químicos e biológicos de suas águas, além de buscar evidências da ação antrópica em toda 

sua extensão. 

Nas oficinas desenvolvidas, além de trabalhado o monitoramento físico, químico e 

biológico do manancial do córrego Bela Vista buscou-se valorizar os trabalhos de campo como um 

potencial educativo. Para compreender a realidade desse manancial, procurou-se também mostrar 

aos capacitados à necessidade de se recorrer a conhecimentos em outras escalas, como por exemplo, 

a UGRH-20-21 e como está organizado esse sistema no estado de São Paulo.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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No Projeto Rios Vivos, o campo é o gerador de novos conhecimentos sobre a realidade dos 

córregos estudados, assim como a sua microbacia hidrográfica. O campo constitui o grande 

laboratório para os estudos. Como afirma Carvalho (2006, p. 87), “na saída a campo, o objetivo é 

observar a heterogeneidade histórica, cultural, econômica e ambiental, identificando, separando e 

descrevendo a região na qual determinado espaço (bairro, comunidade, município) se insere”.  

Nesse sentido Guimarães (2008, p. 122) ressalta que  

 

[...] as bacias hidrográficas revelam uma rede de relações entre diferentes aspectos, 

tais como físicos, econômicos, políticos e culturais. A situação do rio é o reflexo 

das ações humanas. Quando educadores, alunos e comunidade começam a buscar 

explicações para a degradação dos rios, estes cidadãos vão incorporando a noção 

de bacia hidrográfica, porque o que acontece na área da bacia hidrográfica vai se 

refletir no rio. 

 Carvalho (2006) reforça a necessidade de haver seriedade, esforço, persistência, 

conhecimento e compromisso por parte daqueles que fazem a Educação Ambiental, não se 

descuidando da interação com o campo e a realidade próxima. 

Assim, a experiência desenvolvida no Projeto Rios Vivos demonstra que é possível e 

viável o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental, como este, em escolas públicas e 

particulares, em instituições de ensino informal, universidades, grupos ambientais, com produtores 

rurais, etc. O monitoramento de um trecho do córrego pode revelar informações física, biológica e 

química das águas que são imprescindíveis para a solução dos problemas ambientais. 

Por fim, é importante destacar que através das oficinas de capacitação alguns voluntários 

colocaram-se como novos integrantes desse processo de construção de conhecimento através do 

projeto Rios Vivos e iniciaram monitoramentos em diferentes trechos do manancial do Córrego 

Bela Vista, a partir de maio de 2013. 

 

2. OBJETIVO 

Capacitar técnicos, professores, membros de Comitês de Bacias Hidrográficas, 

ambientalistas e demais interessados para a criação de uma rede de monitoramento da qualidade da 

água e qualidade ecológica dos rios. 

 

3. METODOLOGIA 
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Para a implantação do projeto Rios Vivos em Piacatu/SP inicialmente foi realizada em 

abril de 2013 uma palestra na Câmara Municipal de Piacatu, onde houve sensibilização e 

apresentação do projeto. Participaram desta solenidade cidadãos do município como membros do 

Poder Executivo e Legislativo Municipal de Piacatu, representantes da Casa da Agricultura, 

representantes da Associação Agrícola, representantes da Diretoria de Ensino de Birigui, 

coordenadores, professores e alunos das escolas municipais de Piacatu, a saber: Comecinho de 

Vida, EMEI Professora Ivone Vendrame Cardoso, EMEF Eládio Rosseto e da Escola Estadual 

Professora Cinelzia Lorenci Maroni. Esta apresentação contou com o apoio da equipe “Rios 

Vivos”/CBH/PP, que explicou a metodologia do projeto de educação ambiental.  

Nesta apresentação foi disponibilizado e apresentado a todos os presentes os materiais que 

seriam utilizados na Proposta de implantação da metodologia do projeto “Rios Vivos” na bacia do 

Córrego Bela Vista: i) manual de inspeção de rios – guia de inspeção fluvial; ii) ficha índice de 

qualidade da mata ciliar e espécies vegetais mais comuns em nossos rios; iii) ficha de identificação 

de anfíbios e peixes; iv) ficha de identificação de répteis e mamíferos; v) ficha de identificação dos 

macroinvertebrados bentônicos, guia de identificação do estado biológico e ficha de identificação 

de aves. 

Para a aplicação do projeto, também foram impressos materiais de apoio às oficinas de 

capacitação como: fichas de inscrição, listas de presença, fichas de campo (modelo contido no 

Manual de Inspeção de Rios) e questionários avaliativos. 

Após a apresentação da metodologia e dos materiais didáticos foi realizado trabalho de 

campo com os participantes no córrego Bela Vista/Piacatu/SP, para a aplicação da metodologia do 

projeto. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a apresentação do projeto um grupo de voluntários se colocou como novos 

integrantes desse processo de construção de conhecimento através do projeto Rios Vivos. 

Desta maneira a Equipe Rios Vivos realizou reuniões entre si para a organização das 

oficinas de capacitação em Piacatu/SP, como roteiro, conteúdo, data, horário e local das oficinas 

teóricas e práticas bem como o planejamento para a efetivação das inscrições para as oficinas. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Estratégias de Educação Ambiental na  Gestão de Recursos Hídricos                                      P á g i n a  | 749 

De posse do organograma das oficinas a equipe Rios Vivos entrou em contato com os 

integrantes das instituições parceiras e convidou os membros voluntários. As oficinas de 

capacitação em Piacatu/SP tiveram início em abril de 2013.  

 

4.1 Oficinas de Capacitação 

As oficinas do Projeto Rios Vivos em Piacatu/SP tiveram duração de 8 horas cada, sendo 

desenvolvidas em dois momentos: a primeira, constituída de parte teórica e a segunda, de visita a 

campo. 

Na primeira parte da oficina, em sala de aula, com duração de quatro horas foi realizada 

uma apresentação geral do projeto, de alguns conceitos sobre ecologia, recuperação e restauração 

ambiental, além da explicação sobre a importância do monitoramento dos rios segundo a sua 

qualidade biológica. Nesta fase houve a apresentação da metodologia para o biomonitoramento da 

bacia e de sua importância para determinar a qualidade ecológica dos rios. Neste momento foram 

apresentados e distribuídos aos voluntários os materiais didáticos: i) manual de inspeção de rios –

guia de inspeção fluvial; ii) ficha índice de qualidade da mata ciliar e espécies vegetais mais 

comuns em nossos rios; iii) ficha de identificação de anfíbios e peixes; iv) ficha de identificação de 

répteis e mamíferos; v) ficha de identificação dos macro invertebrados bentônicos e guia de 

identificação do estado biológico; vi) ficha de identificação de aves e vii) ficha de campo. 

Na apresentação da metodologia foi dada ênfase ao preenchimento correto da ficha de 

campo, bem como da necessidade de itens de segurança para as atividades de campo, como sapatos 

adequados, luvas de borracha, chapéus ou bonés, entre outros itens constantes no guia de inspeção 

fluvial. 

Discutiu-se, também, o papel da Educação Ambiental na conscientização da população 

sobre a necessidade de cuidar dos mananciais, pois esta é uma questão fundamental para garantir a 

sustentabilidade do abastecimento e aumentar a disponibilidade de água nos rios. Outro objetivo da 

oficina foi capacitar os participantes para a realização de monitoramento da qualidade das águas da 

bacia hidrográfica do manancial Bela Vista, além de estimular e potenciar o trabalho do 

voluntariado relacionado com a conservação do patrimônio natural e a realização de projetos de 

Educação Ambiental. 
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Na segunda fase foi realizado o trabalho de campo em trechos da bacia do manancial do 

córrego Bela Vista, durante 4 horas, para pôr em prática os conhecimentos adquiridos na sessão 

teórica, especialmente como se realiza o biomonitoramento das águas (analisando parâmetros 

biológicos das águas, das condições ambientais da mata ciliar, bem como identificação dos anfíbios 

e peixes, répteis e mamíferos e aves). Também neste momento da oficina foi trabalhado o 

monitoramento físico e químico da água através de kits de análise de água (Ecokit), adquiridos em 

fase anterior a esta. 

Nessa parte de sensibilização e capacitação dos participantes para o monitoramento, o 

trabalho de campo foi realizado seguindo a metodologia discutida e sistematiza no Manual de 

Inspeção de Rios – Guia de Inspeção Fluvial. Foram realizadas duas oficinas de capacitação, com 

um total de 50 capacitados, entre estudantes dos ensinos fundamental e médio, professores e púbico 

em geral.  

 

4.2 Avaliação da percepção ambiental dos participantes do Projeto 

 

Para realizar a avaliação da percepção ambiental dos participantes do Projeto foi aplicada 

uma Ficha de Avaliação no início das atividades das oficinas e no término das mesmas. A análise da 

comparação dos resultados das Fichas de Avaliação está descrita a seguir. 

Na primeira questão foi perguntado se os participantes já tinham algum contato com algum 

rio de seu município. A maioria dos participantes (80%) havia respondido uma Ficha Avaliativa 

Prévia que sim, já tinham tido algum contato com o rio, quer seja através de um banho, uma 

pescaria ou mesmo pela água que se utiliza todos os dias em suas casas. Porém, é significativa a 

porcentagem dos que disseram não (20%), o que mostra que o rio não é tão significativo para eles. 

Após o trabalho de campo aplicou-se, novamente, o questionário aos participantes das 

oficinas e o resultado da primeira questão atingiu 100% das respostas positivas. Ou seja, os 

participantes que antes não tiveram nenhum contato com o rio de sua cidade, passaram a ter este 

contato através do projeto.  Acredita-se que este contato aumenta a percepção do indivíduo. 

Outro dado interessante para se analisar é o grau de importância atribuída ao rio. No 

primeiro momento, apenas 80% dos participantes atribuíram alguma importância ao rio. Outros 

20% não atribuíram importância ao rio. Provavelmente, este resultado está relacionado ao fato dos 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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20% capacitados não possuírem contato com o rio anteriormente à oficina, não dando importância 

ao que não conheciam. 

Após a realização da oficina e do trabalho de campo os participantes reconheceram em 

100% a importância do rio.  Este resultado mostra que a oficina de capacitação alcançou com êxito 

um de seus objetivos ampliar a sensibilização e mobilização da população para o cuidado dos rios e 

dos mananciais. 

Outra questão da Ficha Avaliativa analisada com os participantes foi em relação ao 

conhecimento ambiental. A questão “Você sabe o que é qualidade da água?” revela que a maioria 

dos participantes (90%) possuem um bom conhecimento sobre a questão. Entretanto, uma minoria 

(10%) não possuem noções das variáveis envolvidas para analisar a qualidade da água.  

Ao final das atividades da oficina e, principalmente, do trabalho de campo, no qual se 

trabalhou com algumas variáveis para analisar a água do Córrego Bela Vista, essa questão ficou 

mais clara e 90% dos participantes entenderam o que é a qualidade da água. Este resultado apontou 

que 10% dos participantes apresentaram dificuldades no entendimento da qualidade da água. Este 

resultado provavelmente está relacionado à faixa etária dos que demonstraram ter tal dificuldade, 

pois se observou que são alunos no ciclo II do ensino fundamental. Provavelmente, tal resultado 

representa a dificuldade de compreensão das ciências básicas, como a química, que somente será 

inserida no currículo destes alunos no ensino médio. Cabe ressaltar também, que um grupo sem esse 

conhecimento usava a água para nadar ou pescar pequenos peixes. 

Outro resultado bastante interessante foi em relação à questão “O que você acha que tem 

nas águas de um rio?”. Os resultados da avaliação prévia mostraram que os participantes 

responderam com dificuldade e insegurança, pois nas respostas os participantes não sabiam 

exatamente o que existia nas águas dos rios. Dessa maneira, observa-se que as respostas mais 

frequentes foram: plantas, sedimentos, animais, microrganismos, rochas e despejos de resíduos 

sólidos urbanos. Analisando essas informações pode-se inferir que existiam dúvidas pelos 

participantes nos conteúdos e conceitos que envolvem essa questão.  Os resultados ressaltaram 

também uma percepção mediana nos itens “resíduos sólidos urbanos”, sendo que depois da análise 

fisioquímica, constatou-se a existência de resíduos da ação antrópica do homem como urina, por 

exemplo. 
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Após a oficina teórica e o trabalho de campo notou-se que houve um acréscimo das 

informações assinaladas, sobretudo quando se refere aos itens da natureza, como por exemplo, 

plantas, sedimentos, insetos, microrganismos, parasitas, com 50%, 90%, 30%, 80% e 60%, 

respectivamente. No item “animal” antes da oficina, 70% dos participantes acham que estão 

presentes nas águas. Posteriormente à oficina e ao trabalho de campo essa porcentagem cresceu 

pouco, ficou com 80% das respostas. 

Na questão “Os seres vivos e outros componentes ambientais presentes nas águas dos rios 

indicam a sua qualidade?” procurou-se avaliar o entendimento do participante do que sejam 

bioindicadores e se outros componentes, como a ação humana, interfere na qualidade das águas do 

rio. Os resultados desta questão na avaliação após o trabalho de campo demonstram que 100% dos 

participantes responderam “SIM”, que os seres vivos e outros componentes ambientais presentes 

nas águas dos rios indicam a sua qualidade. Essa percepção é importante porque sinaliza uma 

sensibilização maior com as ações humanas e como essas refletem nas águas dos rios. Os 

participantes da oficina puderam observar os resultados dessas ações no trabalho de campo e 

analisar os seres vivos que habitam nas águas dos rios. 

Na última questão, que versava sobre a prevenção de erosão, os participantes puderam dar 

sua opinião sobre a importância da vegetação nas margens do rio. Comparando os dados coletados 

antes e depois da oficina, pôde-se notar as contribuições do Projeto Rios Vivos para o entendimento 

da importância da mata ciliar para os nossos rios. Num primeiro momento apenas 90 % viram a 

utilidade da mata ciliar e, após o trabalho de campo, este índice atingiu 100%. Outra importância 

atribuída da mata ciliar para a alimentação dos animais, subiu de tímidos 60% das opiniões na 

avaliação prévia, para no segundo momento 90% dos participantes. 

Esses dados são muito interessantes e serão utilizados para aprimorar o trabalho do Projeto 

Rios Vivos. A contribuição de cada participante foi muito valiosa para o conhecimento da 

percepção ambiental e para traçar todos esses percentuais. Com certeza, essa mobilização social 

será fundamental para melhorar a qualidade ambiental de nossos rios e lugares onde vivemos.  

Sendo que apenas, no primeiro ponto foi observada a recomposição da mata ciliar. No 

ponto dois e no ponto três apenas existem resquícios da mata ciliar somente na margem esquerda do 

córrego, sendo que na direita a pecuária se intensificou até as margens sazonais do rio, contribuindo 

para o assoreamento do rio. 
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4.3 Rede de Monitoramento da Qualidade Ecológica dos Rios 

 

As oficinas do Projeto Rios Vivos foram oferecidas para vários segmentos da sociedade 

interessados em participar da rede de monitoramento da qualidade ecológica dos rios.  

O primeiro grupo de voluntários foi formado por estudantes do nono ano da E.E. 

Professora Cinelzia Lorenci Maroni, de Piacatu-SP, professores e demais interessados em cuidar da 

água do córrego Bela Vista. Este grupo visitou os três pontos escolhidos do córrego Bela Vista para 

o monitoramento, contando com o apoio da equipe “Rios Vivos”, que disponibilizou todos os 

materiais necessários para o monitoramento como o kit de análise de água, bandeja, lupa, trena, 

cronômetro, entre outros.  

Com a equipe de voluntários formada, foi realizado um trabalho de campo, no dia três de 

maio de 2013 para reconhecimento da área de monitoramento e seleção pontos. 

Os pontos para a análise de água e aplicação da metodologia do Projeto Rios Vivos foram 

apontados como lugares importantes e significativos do córrego Bela Vista. Os pontos escolhidos 

são bastante significativos, pois toda extensão do córrego está no perímetro do município de 

Piacatu. De toda extensão do córrego Bela Vista, um quilometro do córrego está totalmente 

canalizado, pois se encontra em trecho urbano. Os três pontos de amostragem escolhidos foram a 

montante, onde o córrego aflora superficialmente, outro ponto localizado no meio de sua extensão e 

a jusante, onde deságua no Rio Aguapei. 

O grupo de voluntários realizará o monitoramento com periodicidade de pelo menos duas 

vezes ao ano. Ressalta-se que outros capacitados também já fizeram contato com a equipe Rios 

Vivos propondo-se a fazer parte da Rede de Monitoramento da Qualidade Ecológica do córrego 

Bela Vista.  Dois voluntários são professores da Rede Pública de Ensino. 

A equipe Rios Vivos agendou reuniões para o mês de abril, maio e junho de 2013 com 

estes membros voluntários para o planejamento do monitoramento que eles farão daqui por diante, 

pois potencial hídrico do córrego Bela Vista existe, basta apenas cuidar da qualidade de suas águas. 

 

4.4 Banco de Dados da Rede de Monitoramento da Qualidade Ecológica do córrego Bela 

Vista 
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Através do levantamento dos dados do monitoramento da qualidade ecológica do 

manancial córrego Bela Vista pelos membros voluntários finalizou-se esta Etapa do Projeto e os 

resultados estão disponíveis para acesso no site do projeto Rios Vivos no endereço eletrônico 

http://bacias.fct.unesp.br/riosvivos/index.php?p=login, no link Dados Coletados. 

Para a colocação dos dados obtidos da rede de monitoramento no banco de dados deverá 

ser acessado, via internet, pelo membro capacitado, o endereço eletrônico 

http://bacias.fct.unesp.br/riosvivos/index.php?p=login, através de senha. Para o primeiro acesso o 

membro voluntário deverá fazer um cadastro a ser autorizado por membro da Equipe Rios Vivos. 

Esta autorização é realizada via internet e o aviso irá para o membro voluntário via e-mail, 

previamente informado no cadastramento. 

Os dados do monitoramento ficarão disponíveis para domínio público para consultas 

também através do endereço eletrônico acima descrito, no link Dados Coletados. 

 

5. CONCLUSÃO 

O projeto Rios Vivos através de suas atividades alcançou com êxito seus objetivos: 

impulsionar campanha de Educação Ambiental para gerar e ampliar a sensibilização e mobilização 

da população para o cuidado dos rios e dos mananciais (sejam águas superficiais ou subterrâneas); 

capacitar técnicos, professores, membros de Comitês de Bacias Hidrográficas, ambientalistas e 

demais interessados no monitoramento da qualidade da água e qualidade ecológica dos rios e 

desenvolver e consolidar uma rede de monitoramento da qualidade ecológica dos rios, visando 

aumentar a consciência social, o respeito e as capacidades de atuação no meio ambiente por parte da 

população. 

A partir das oficinas de capacitação, também se obteve um resultado positivo e satisfatório, 

com o início da Rede de Monitoramento do Córrego Bela vista, por membros voluntários. 

Diante do exposto espera-se que o projeto Rios Vivos, a partir da Rede de Monitoramento 

criada por este projeto, possa propiciar um efeito multiplicador com potencial de repercussão na 

sociedade, promovendo a formação de sujeitos capazes de compreender a sua realidade e seus 

recursos hídricos e agir neles de forma consciente. 
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Sua meta é a formação de sujeitos ecológicos com ações voltadas às atividades de 

proteção, recuperação e melhoria dos recursos hídricos e de potencializar a função da educação para 

as mudanças culturais e sociais. Após o monitoramento parcial, faz-se necessário sensibilizar toda a 

população sobre o que estamos fazendo com os nossos rios, pois a atual situação de degradação é 

visível a olhos nus. 
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RESUMO 

Este trabalho realizou atividades de capacitação de educadores e profissionais técnicos da área 

ambiental, integrantes de municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande.A 

metodologia aplicada foi a capacitação técnica e pedagógica, realizada em três módulos, com 64 

horas atividades cada, com seguintes temas geradores de ensino:  Bacia Hidrográfica, Solo e 

Água.Os educadores identificaram o conceitos dos temas geradores trabalhado nas capacitações 

para a elaboração do planejamento de trabalhos pedagógicos e aplicação em sala de aula do ensino 

fundamental ou ensino médio. As atividades práticas de ensino e aprendizagem foram articuladas 

pelo grupo de educadores, resultando em ações efetivas regionais.O processo de avaliação foi 

constante e periódico durante todo o desenvolvimento do projeto e foram aplicados questionários 

aos educadores no período de julho de 2009 a julho de 2011.Os conceitos apreendidos em aulas 

técnicas foram transferidos para dentro da sala de aula e aplicados no conteúdo programático 

escolar, monitorando os processos de aprendizado desenvolvidos, realizando atividades de educação 

ambiental em Bacia Hidrográfica; Vindo de encontro às diretrizes dos princípios básicos da 

educação ambiental cuja primicia é o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações e a 

garantia de continuidade e permanência do processo educativo. 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade, recurso hídrico, solo, ensino por pesquisa. 
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ABSTRACT 

This work conducted training activities for teachers and technical professionals in the 

environmental area, members of municipalities belonging to the basin hydrographic of the Rivers 

cloudy and large.The methodology applied was the technical and pedagogical training, conducted in 

three modules, each with 64 hours activities, with following topics generators teaching: Watershed, 

Soil and water views educators identified the concepts of generative themes worked in training for 

the preparation of the planning and implementation of educational work in the classroom of 

elementary school or high school. The practical activities of teaching and learning have been 

articulated by the group of educators, resulting in effective actions regional.O evaluation process 

was constant and regular throughout the project development and questionnaires were administered 

to educators in the period July 2009 to July 2011. concepts seized in technical classes were 

transferred into the classroom and applied in the school curriculum, monitoring learning processes 

developed, conducting environmental education activities in watershed; Coming against the 

guidelines of the basic principles of environmental education which fundamentally is the 

development of studies, research and experimentation and ensuring continuity and permanence in 

the educational process. 

Keywords: Interdisciplinary, water resources, soil, teaching by research 

1.INTRODUÇÃO 

A educação ambiental (EA) segundo Garcia (1993) deve ter uma concepção totalizadora da 

educação. Isso só é possível quando resulta de um projeto político-pedagógico, construído 

coletivamente na interação escola e comunidade, e articulado com os movimentos populares 

organizados, comprometidos com a preservação da vida em seu sentido mais profundo. Não há 

Educação Ambiental sem participação política e participativa. Segundo Gonçalves (1991), na EA o 

professor e aluno devem atuar juntos. Da participação e do desenvolvimento de ambos nas questões 

do meio ambiente, da discussão, análise e crítica dos impactos ambientais é que surgirão decisões 

sobre problemas e atitudes efetivas de defesa e preservação do meio ambiente 

De acordo com Freire (1996), a pesquisa em educação favorece a formação do educador, 

pois: “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. E por isso destaca-se, com insistência, 

no “professor pesquisador”. Alves (2001), também defende que a pesquisa se torna um eixo 

essencial na formação de professores; e, para Demo (2003), a educação pela pesquisa é um processo 

de formação de competência humana, baseado num critério diferencial, no questionamento 

reconstrutivo, que engloba teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e ética. 
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Educar pela pesquisa é repensar e reestruturar a formação de professores, partindo da 

necessidade de superar a aula caracterizada pela simples cópia. Neste processo são valorizadas a 

formação interdisciplinar e a interação cooperativa – participativa que capacitam os participantes a 

evoluir positivamente (GALIAZZI & MORAES, 2002). 

Segundo Andreola (1999), os temas geradores constituem excelentes paradigmas 

interdisciplinares para a pesquisa, para a integração dos diferentes campos do saber científico e para 

a organização dos currículos escolares. Para Sato (2004), a utilização de temas geradores em EA 

promove a interdisciplinaridade e a desmistificação de que o tema ambiente só pode ser trabalhado 

nas áreas de Ciências, Biologia e/ou Geografia. 

No contexto escolar, a bacia hidrográfica não deve ser vista somente como o rio principal e 

seus afluentes, mas, sim, como todo volume de terra de onde se verificam as trocas de matéria e 

energia e a dinâmica suscitada principalmente pela água, incluindo tanto as formas de superfície 

como o lençol freático. A evaporação, os agentes de intemperismo que atuam sobre as formas de 

relevo e a ação humana devem ser estudados quando se trata de bacia hidrográfica examinada sob o 

aspecto de delimitação de um volume num espaço com uma história humana nele impressa 

(SILVA, 2003, in PONTUSCHKA et. al., 2007). 

O estudo da bacia hidrográfica possibilita uma visão sistêmica e integrada do ambiente, 

sobretudo devido à clara delimitação da mesma e à natural interdependência dos processos 

climatológicos, hidrológicos e geológicos que nela ocorrem, considerando, ainda, que sobre esses 

subsistemas atuam as forças antropogênicas e, neles, as atividades e os sistemas econômicos, sociais 

e biogeofísicos interagem (SILVA, 2003, in PONTUSCHKA et. al., 2007). 

Para Santos (2003), acredita-se que o estudo da bacia hidrográfica pode possibilitar 

oportunidades de formação holística dos educadores, pois diante da dinâmica da bacia hidrográfica, 

pode-se encontrar, alocados naquela área delimitada fisicamente, condições ideais para o ensino e 

pesquisa, como: tipo e uso do solo, relevo e geologia; vegetação e fauna, clima e microclima, 

ocupação humana, impactos antrópicos, modelos de gestão ambiental, possibilidades de 

recuperação, a história ambiental do local.  Um dos trabalhos importantes realizados no Brasil 

enfocando Bacia Hidrográfica como unidade geológica, onde ocorrem processos biológicos, 
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geológicos e hidrobiológicos, no processo educativo de formação de professores da educação 

básica, foi o realizado por Tundisi et al. (1988) apud Oliveira (2002). Essa unidade de estudo e 

gerenciamento é eficaz como forma de promover o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 

onde os professores recebem subsídios para atuarem não somente na comunidade escolar como 

também no bairro (TUNDISI, 2003; SANTOS & RUFFINO, 2003). 

Desta forma o presente trabalho teve como principal objetivo capacitar professores em 

conceitos técnicos sobre bacias hidrográficas com seguintes temas geradores de ensino:  Bacia 

Hidrográfica, Solo e Água. Para tanto, foi utilizado atividades de reconhecimento do uso e 

ocupação do solo e da água, de Bacia Hidrográfica para despertar interesse do educador no 

planejamento de trabalhos pedagógicos e avaliar a eficácia da aplicação de conceitos técnicos no 

cotidiano escolar, utilizando a estatística multivariada 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

2.1Caracterização da área de estudo 

O presente projeto foi realizado no Polo Regional Centro Norte/APTA, localizado no 

município de Pindorama - SP. A Unidade tem como objetivo desenvolver uma agricultura associada 

ao manejo conservacionista do solo e à preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade.E 

nesse contexto foi proposto o projeto de educação ambiental, “Bacia Hidrográfica: Um Instrumento 

na Educação” financiado com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) via 

Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande (CBH-TG), que teve sua abertura oficial 

em junho de 2005. Com objetivo de divulgar os trabalhos de pesquisa desenvolvidos na Unidade 

para comunidade e popularizar os conceitos técnicos científicos a cerca do uso e ocupação do solo e 

da água de uma bacia hidrográfica e sua conservação realizando atividades de capacitação 

técnica/pedagógicas de educadores e visitações monitoradas com alunos e professores do ensino 

fundamental, média e técnico, promovendo  a articulação de ações educativas de proteção e 

recuperação do meio. Dentro dos limites do Polo encontra-se a Microbacia do Córrego da Olaria 

com uma área de 11Km
2
 iminente rural apresentando várias nascentes tributáveis como a 

denominada “Mina do Cacau” que contribuí para formação de um açude (que por sua vez  forma o 

Córrego Olaria que deságua no Rio São Domingos que faz parte da sub-bacia da Bacia Hidrografia 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
http://www.infoescola.com/meio-ambiente/politica-nacional-de-educacao-ambiental-pnea/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Estratégias de Educação Ambiental na  Gestão de Recursos Hídricos                                      P á g i n a  | 760 

dos Rios Turvo e Grande –BH-TG. É nesta área onde realizam-se as atividades do projeto. (Figura 

1)Todas as atividades de pesquisa conduzidas na Unidade são utilizadas no projeto de educação 

ambiental ou seja: irrigação localizada na pupunha (uso racional/econômico); benefícios do uso da 

borracha natural e coleta de látex; plantio direto (educadores e alunos passam a conhecer os 

benefícios do sistema); sanidade vegetal (uso de transgênicos, controle biológico de pragas e 

doenças etc.) e trabalhos na área de meio ambiente (recuperação de mata ciliar, conservação de 

solos, sistemas agroflorestais, monitoramento da qualidade e quantidade da água da Microbacia, e 

toda infraestrutura como estações meteorológicos, viveiros e outros. (Figura2) 

 

Figura 1 Imagem Satélite com pontos das nascentes na “Microbacia Córrego da Olaria”APTA, Pindorama- SP  - Fonte: 

Google heart 
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Figura 2 Vista geral das áreas onde são conduzidas as pesquisa na Unidade e utilizadas nas atividades de capacitação 

técnicas/pedagógicas e visitas monitoradas do projeto– Imagem Benevente 2011 

2.2 Capacitação dos Educadores 

A Capacitação Técnica de Educadores foi realizada no Pólo Regional Centro Norte – APTA 

Pindorama – SP, como atividade do projeto de educação Ambiental “Bacia Hidrográfica: Um 

Instrumento na Educação”-FEHIDRO-TG-350/2009. As aulas das capacitações pedagógicas foram 

realizadas por profissionais do Polo, membros da equipe técnica e por parceiros, e foram realizadas 

na Unidade e nos municípios participantes. 

O curso para educadores foi dividido em três módulos, com 64 horas atividades cada, com 

encontros periódicos realizados nas segundas e nas quartas sextas-feiras de cada mês, (das 8:00 as 

16:00 horas) com carga horária total de 192 horas atividades. 
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As capacitações técnicas nos três módulos tiveram como temas geradores do conhecimento: 

“Bacia Hidrográfica”, “Solo” e “Água”, para o desenvolvimento dos conceitos técnicos relacionado 

ao tema trabalhado. Os educadores identificaram o conceito técnico de cada módulo trabalhado em 

cada capacitação técnica, para a elaboração do planejamento de trabalhos pedagógicos e aplicação 

em sala de aula do ensino fundamental ou ensino médio. 

Nos anos de 2009 a 2011, no primeiro módulo do tema “Bacia Hidrográfica” trabalhou-se 

conceitos referentes ao georreferenciamento e a utilização de carta topográfica para construção de 

maquetes; aos diagnósticos de bacia hidrográfica nas áreas de conflito ambiental; e na qualidade dos 

recursos hídricos. O grupo de educadores confeccionou a maquete do Córrego da Olaria.  

O segundo módulo trabalhou o tema “Solo”, no que tange a conhecer o solo em práticas de 

conservação, erosão, importância no sistema conservacionista de plantio direto, no manejo e na 

implantação de reflorestamento, na confecção de “tinta de solo”. 

No terceiro módulo foi ministrado o tema “Água”, e foi trabalhado a qualidade da água e seu 

uso racional para irrigação e o monitoramento da qualidade e quantidade da água na Microbacia do 

Córrego da Olaria. Os conceitos técnicos adquiridos pelos educadores e técnicos foram 

transformados em planos de aula e aplicados no cotidiano escolar, e ainda houve reuniões com a 

comunidade, pais de alunos, que participaram de dinâmicas que trabalhassem os assuntos referentes 

aos conceitos estudados. 

Os trabalhos e aulas realizados a partir de cada tema gerador (Bacia Hidrográfica, Solo e 

Água) proporcionaram vários projetos pedagógicos que tiveram a durabilidade de um mês a seis 

meses de trabalho interdisicplinar. Nesses projetos foram desenvolvidas as atividades de construção 

de maquetes, reconhecimento de campo em bacia hidrográfica onde a escola estava situada, mapa 

de rede de drenagem, confecção de terraço, perfil do solo, coletas de sementes para formação de 

mudas em viveiro na escola, análise com ecokit in locu, em nascentes, dentre outras. 

Nos primeiros dois anos de desenvolvimento do projeto (2009 e 2010), foram atendidos 27 

municípios que compõem a Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande (CBH-TG) e são 

jurisdiciados às diretorias de ensino estaduais da região noroeste do Estado de São Paulo e 

secretarias municipais, sendo 12 situados mais próximos da Unidade Sede da APTA – Pólo 
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Regional Centro Norte.Na segunda etapa (projeto TG-355/08) foram 15 municípios situados na 

região distante da Unidade da APTA. Na terceira etapa (projeto TG350/09) foram os 12 municípios. 

Ao longo do período foram capacitados 120 educadores de ensino fundamental e médio e 

técnicos da área ambiental integrantes de 27 municípios, mais 11 novos neste ultimo ano de 2011, 

totalizando 38 municípios do CBH-TG e cerca de 9600 alunos e 320 professores que 

desenvolveram a atividade de reconhecer uma bacia hidrográfica. A divulgação do trabalho 

aconteceu com a entrega da cartilha convite e folhetos nas diretorias de ensino estaduais e 

municipais, e também com a apresentação do projeto ao grupo de educadores nos municípios 

participantes, geralmente em horário do HTPCs (Hora de Trabalho Pedagógico Continuada)- 

reunião semanal dos educadores para planejamento trabalho escolar. 

2.3 Visitação Monitorada 

As visitações monitoradas do projeto foram realizadas com alunos e professores da rede 

pública e particular de ensino na microbacia do “Córrego da Olaria”, situada no Pólo Regional 

Centro Norte. Tais atividades aconteceram semanalmente de terça a sexta-feira no período da 

manhã ou tarde, e foram apresentadas as dinâmicas de reconhecimento de bacia hidrográfica, 

quanto ao uso e ocupação do solo e da água e a importância da preservação dos recursos hídricos, 

utilizando para isso a observação e a percepção do espaço. O trajeto da visita foi realizado com o 

“trenzinho”, um caminhão ano 1978 marca Chevrolet D60, adaptado em uma área de 11 Km
2
, onde 

os alunos fizeram a visita técnica e reconheceram o meio a partir da observação in loco de culturas, 

açudes, matas ciliares, nascentes e trilhas.O tempo para realização da visita foi de duas horas e 

meia. Foram agendadas quatro visitas por semana totalizando dezesseis visitas mensais, com grupo 

de 35 alunos e 2 educadores. 

As atividades para cada série foram elaboradas de acordo com conteúdo programático de 

ciências demonstradas em livros didáticos e conceitos contidos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Temas Transversais. Todas as atividades foram dirigidas e aplicadas aos alunos do 

ensino fundamental do 1º a 9º ano e alunos do ensino médio do 1º ao 3º ano. O início do 

conhecimento do conteúdo programático definido nas diretrizes curriculares do ensino teve início 

na preparação em sala de aula, com continuidade na atividade concreta em campo, e resultando com 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Estratégias de Educação Ambiental na  Gestão de Recursos Hídricos                                      P á g i n a  | 764 

o trabalho pós vista nas atividades em classe, com registros que visam a interdisciplienariedade que 

envolve disciplinas da área de letras, artes, exatas e outras. 

2.4 Processo Avaliação 

O processo de avaliação foi constante e periódico durante o desenvolvimento do projeto e 

foi realizado internamente por membros da equipe de trabalho na forma de questionários aplicados 

após cada visita monitorada e respondido por cada educador. A avaliação direta foi realizada a 

partir da aplicação de questionários aos educadores no período de julho de 2009 a julho de 2011, os 

quais foram respondidos pelos educadores ao fim de cada visita monitorada. 

Essa ferramenta de avaliação constituiu a base para a análise das atuações do projeto uma 

vez que forneceu subsídios sobre a processo como um todo partindo do repasse de conceitos 

técnicos aos alunos e chegando à realização de ações efetivas na comunidade. 

O questionário (Figura 3) foi composto por 6 questões que solicitou informações sobre o 

conteúdo trabalhado na visita monitorada referente ao tema gerador especifico “Reconhecimento de 

Bacia Hidrográfica”. 

Para a análise estatística foi feito amostragem com as seguintes variáveis: população dos 

municípios (POP), Número de professores envolvidos (PROF), número de alunos envolvidos (AL), 

faixa etária dos alunos (FXE), participação de professores na capacitação (CAP), ações concretas 

resultantes junto a comunidade (AC) e nota para os questionários respondidos (QUE). 

Considerando-se a estrutura multivariada contida nos dados, foram utilizadas técnicas 

estatísticas exploratórias buscando discriminar amostras com padrões diferenciados. Aplicou-se aos 

dados, a análise de componentes principais (ACP) que é uma técnica que cria variáveis latentes 

ortogonais, com centro na região de maior concentração da variabilidade. Para isso, foi utilizada a 

matriz de covariância dos dados, da qual foram extraídos os autovalores que originam os auto 

vetores (componentes principais), que são combinações lineares das variáveis originais.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultados das aulas das capacitações técnicas e pedagógicas realizadas por 

profissionais do Pólo, membros da equipe técnica e por parceiros na Unidade da APTA e nos 
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municípios participantes observou-se a popularização dos conceitos técnico-científicos dos temas 

geradores: Bacia Hidrográfica, Solo e Água.Observa-se que os pontos relevantes foram as ações 

realizadas a partir dos temas geradores da água e solo, nos quais os educadores adquiriram os 

conceitos de uso e ocupação do solo e da água de uma bacia hidrográfica e da preservação dos 

recursos hídricos. 

Os educadores optaram trabalhar o tema transversal meio ambiente sedimentando na 

importância dos recursos hídricos e realidade regional nas atividades interdisciplinares que 

envolvessem o ensino fundamental e médio. 

Assim, atividades práticas de aprendizado foram articuladas pelo grupo de educadores, resultando 

em ações regionais e muitos os resultados das atividades realizadas após as capacitações técnicas e 

encontros pedagógicos foram realizadas em curto, médio e em longo períodos 

A partir do uso dos questionários de avaliação de visitas monitoradas aplicados junto aos 

educadores e considerando a estrutura multivariada de dados foi possível avaliar a eficiência da 

resposta dos educadores de diferentes municípios ao processo de capacitação. Como forma de 

avaliação foi considerado o processo de construção do conhecimento em relação ao conceito 

técnico apresentado na capacitação. Em seguida, avaliou-se a capacidade do educador de transferir 

e trabalhar o tema gerador no projeto pedagógico no cotidiano escolar de forma interdisciplinar. 

Finalmente avaliou-se o desenvolvimento destas atividades como ações efetivas geradas junto a 

comunidade, sendo um resultado prático dos temas teóricos abordados no projeto pedagógico. 

Como resultados das análises multivariadas observa-se os componentes principais 1 e 2 

mostrando as distribuições dos resultados dos questionários de avaliação de 10 municípios 

divididos em categorias com alta participação nas capacitações e participações medianas (Figura 4). 
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Figura 4 - Componentes principais 1 e 2 mostrando as distribuições dos resultados dos questionários de avaliação de 10 

municípios. 

Os municípios que tiveram menor participação nas capacitações tiveram respostas menos 

homogêneas (em azul). Os municípios com maior participação nas capacitações e participação 

mediana (em vermelho) apresentaram respostas de questionários mais homogêneas, indicando 

maior interação entre docentes e coordenadores e um trabalho mais efetivo. 

Dos 100 questionários aplicados, 70 questionários foram de municípios com alta e média 

participação, e desses 70 apenas 9 se encontram fora do circulo de marcado, o que corresponde a 

12% das respostas. Os municípios que apresentaram participação menos efetiva, responderam 30 

questionários, sendo que, desses 30 questionários,  14 questionários respondidos se encontram fora 

do círculo, ou seja 50 % das respostas foram heterogêneas, isto é, participação mais dispersa ao 

conhecimento transferido nas capacitações. 

A aplicação de questionários mostrou ser uma boa base de dados para avaliar os processos 

ocorridos Os dados dos resultados dos questionários aplicados nas visitações monitoradas do 

Projeto de Educação Ambiental “Bacia Hidrográfica – Um Instrumento na Educação” foram 

tabulados e após a aplicação de análise multivariada foram evidenciadas a ocorrência ou não de 

interações entre docentes e coordenadores na implantação de projetos pedagógicos interdisciplinar. 
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A partir dos dois primeiros componentes principais foi construído o gráfico biplot  (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Gráfico biplot (CP1 41,60,% e CP2 22,09%) da informação contida nas variáveis. 

As ações efetivas desenvolvidas nos municípios são resultados da transferência de 

conhecimentos técnicos, adquiridas nas capacitações, pelos educadores e aplicadas em atividades 

interdisciplinares com os educandos, o que torna o processo ensino-aprendizagem eficaz. 

Quanto ao primeiro componente principal (CP1), as variáveis referentes ao número de 

professores envolvidos, número e faixa etária dos alunos e ações concretas (correlações positivas) 

contrastam com as variáveis população do município e notas dos questionários que apresentam 

correlações negativas e estão associadas. 

Quanto ao segundo componente principal (CP2) pode-se destacar a associação das variáveis 

números de alunos envolvidos, a faixa etária desses alunos e número de professores envolvidos com 

correlações positivas. Essas variáveis contrastam com a população do município, a participação do 

educador na capacitação de educadores, ações concretas e notas dos questionários respondidos que 

apresentam correlações negativas. 
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O projeto de educação ambiental permitiu a elaboração da metodologia de ensino por 

pesquisa que trabalhou conceitos técnicos científicos envolvendo o diagnóstico, monitoramento e 

ações de preservação de recursos naturais,  dentro da abordagem de bacia hidrográfica, solo e água 

proporcionando ações de educação ambientais efetivas regionais que atingiram a população. 

4. CONCLUSÕES 

A capacitação técnica e pedagógica de educadores foi fundamental para o aprimoramento do 

processo ensino-aprendizagem da matriz curricular proposta pelas Secretarias Municipais e 

Estaduais de São Paulo, para direcionar as atividades pedagógicas em ações efetivas de 

aprendizagem (educação ambiental efetiva). 

A partir das aulas das capacitações técnicas e pedagógicas realizadas por profissionais do 

Pólo, membros da equipe técnica e por parceiros, na Unidade da APTA em Pindorama-SP e nos 

municípios participantes observou-se a transferência do conhecimento técnico cientifico para 

popularização dos conceitos técnico-científicos dos temas geradores: Bacia Hidrográfica, Solo e 

Água. 

A visita monitorada foi essencial e foi considerada o “fio condutor” para o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas com os educando e educadores. 

Os municípios com maior participação nas capacitações e participação mediana apresentaram 

respostas de questionários mais homogêneas, indicando maior interação entre docentes e 

coordenadores. 

Ocorreu uma correlação positiva entre a participação de educadores (CAP) nos cursos de 

capacitação e a geração de ações concretas (AC) na comunidade. Mostrando assim uma eficiência 

dos projetos nas comunidades a partir do conhecimento adquirido nas capacitações e visitas 

monitoradas. 
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RESUMO 

 

O risco a que está submetida à humanidade é uma realidade que tem suas origens profundamente 

marcadas pela forma como o meio ambiente vem sendo considerado, principalmente pelo modo de 

produção capitalista. Para que seja garantido o futuro das gerações, torna-se necessária a reflexão 

sobre a mudança de atitudes e, principalmente, de significado que a sociedade vem atribuindo às 

questões ambientais e aos recursos naturais. Neste contexto, a Educação Ambiental, ao levantar 

pontos problemáticos do sistema capitalista, como o desmatamento, a poluição atmosférica, a 

geração de resíduos sólidos, a poluição das águas, entre outros, acaba por questionar se este modelo 

continua a contemplar as reais necessidades da sociedade atual. A hodierna situação mundial expõe 

um momento propício para a Educação Ambiental atuar em prol da ressignificação de valores e da 

promoção de um novo modo de se pensar o Meio Ambiente, no qual o ser humano é parte 

integrante, e não apenas um usuário. Assim, o presente trabalho busca refletir sobre os desafios da 

Educação Ambiental ao transformar arraigados valores culturais, bem como ponderar sobre suas 

contribuições na gestão de recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Recursos Hídricos; Valores Culturais; Ressignificação. 

 

ABSTRACT 

The risk which is subjected the humanity is a reality that has its origins deeply influenced by how 

the environment has been considered, especially by capitalist mode of production. To ensure the 

future of generations, it is necessary to reflect on the changing of the attitudes and, especially, the 

meaning that society has attributed to environmental and natural resources. In this context, 

Environmental Education, to raise trouble spots of the capitalist system, such as deforestation, air 

pollution, solid waste generation, water pollution, among others, ends up questioning if this model 

continues to address the real needs of society. Today's world situation exposes a propitious moment 

for Environmental Education to act on behalf of the redefinition of valuesand of the promotionof a 

new way of thinking about the Environment in which the human being isintegral part, and not just a 

user. Thus, this paper seeks to reflect on the challenges of Environmental Education to transform 

ingrained cultural values, as well as ponder their contributions in water resources management. 

 

Keywords: Environmental Education;Water Resources, Cultural Values; Reinterpretation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O início do terceiro milênio está marcado pela crise do sistema-mundo que se encontra em 

formação há 5.000 anos. A realidade de opulência sem precedentes, segundo Sen (2008), aumenta a 

longevidade, pois hoje se vive “em média muito mais tempo do que no passado, [...], entretanto, 

vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição e opressões extraordinárias” (SEN, 

2008, p. 9). Na grande aldeia global as diferentes regiões estão cada vez mais estreitamente unidas 

no campo das comunicações e do comércio com uma gigantesca permuta de alternativas difícil de 

imaginar um ou dois séculos atrás. A industrialização da agricultura vem promovendo ganhos de 

produtividade majorando a superfície que salta de 1 para mais de 200 hectares de área cultivada por 

trabalhador. Contudo, a sobrevivência humana encontra-se em risco. 

A aproximação desse colapso ou ecocídio faz da Educação Ambiental uma questão 

imprescindível dada a necessidade de alterar os rumos, principalmente quanto à gestão dos recursos 

hídricos, para que seja garantido o futuro das gerações, “ainda que muitos dos problemas ambientais 

que hoje presenciamos, ou que sabemos irão ocorrer em breve, sejam irreversíveis no curto prazo” 

(SÓGLIO, 2009, p. 311). Apenas os dispositivos legislativos com toda coerção compulsória, apesar 

de necessária, não é suficiente. Transformar os valores culturais via Educação Ambiental, consiste, 

numa tarefa histórica cujos resultados de forma alguma é imediato. Isso porque essa Educação 

Ambiental precisa se consolidar em outros paradigmas, uma vez que “não há como resolver os 

problemas atuais com os mesmos paradigmas que os geraram” (SILVA, 2000, p. 85-86). Refletir 

sobre esses desafios é o objetivo desse estudo ao reunir algumas reflexões e apontamentos. 

Trata-se de propor um debate para ampliar a compreensão das questões social e ambiental 

e suas implicações, e, com isso, tentar construir outros significados com diferentes formas de 

abordagens, pois, ainda permanecem precárias, para não dizer ausentes, as teorias, as metodologias 

e os modelos interpretativos e educativos. Tanto as teorias quanto as metodologias não conseguem 

incorporar, devidamente, a problemática ambiental, como parte inerente do debate sobre o 

desenvolvimento. Ou, quanto muito, o faz atrelado numa racionalidade econômica neoliberal 

produtivista-consumista. Ainda mais quando se trata do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista cujas bases fundamentais estão consolidadas em dois processos complementares: 

industrialização e urbanização. 
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Quanto ao processo de urbanização a gestão dos recursos hídricos constitui importância 

imensurável, pois como demonstra o gráfico 1, sua distribuição tópica é desigual, desproporcional e 

assimétrica. Por conseguinte, a Educação Ambiental a partir da gestão dos recursos hídricos, 

principalmente na realidade urbana é imprescindível. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população. 

 

Fonte: Atualidades do Vestibular do Almanaque Abril 2004. São Paulo: Editora Abril, 2004. 242 p.  

 

Acrescentem-se à essa distribuição tópica característica, outros fatores gerados pelas ações 

antrópicas próprias da cultura urbana como o lançamento de restos de medicamentos no esgoto e o 

uso inadequado da água para lavar calçadas e veículos. A água contaminada que retornará aos rios 

contará também com os resíduos dos produtos químicos usados na agricultura e nas indústrias. Esse 

uso inadequado dos recursos hídricos é agravado ao se constatar que as cidades, por não possuírem 

um planejamento urbano racional, chegam a desperdiçar de 40 a 65% da água colocada no sistema 

de distribuição. 

A legislação brasileira vem ampliando a tutela jurídica visando prevenir, reparar e proteger 

os recursos naturais e, de maneira específica, desde a terceira década do século passado, os recursos 
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hídricos, com Decreto nº. 24.643 de 1934, conhecido no meio jurídico como Código das Águas. 

Para a Constituição Federal os lagos, rios e quaisquer correntes de água, assim como o mar 

territorial constituem bens da União, e bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito. A água é recurso tão importante que vige no artigo 225 da 

Constituição Federal “caput” de que se impõe “ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Assim foi criada a Política Nacional 

de Recursos Hídricos com a publicação da Lei 9.433 de 1997 e, três anos depois, com a Lei 9.940, a 

Agência Nacional de Águas. 

Todavia, só os instrumentos jurídicos de tutela ambiental não conseguirá a devida proteção 

dos recursos hídricos. Apesar de necessária, não é suficiente. É preciso transformar os valores 

culturais do ser humano, minimizar suas ações antrópicas e com isso alterar o seu modus vivendi. 

Evoluir para não ser vítima da lei implacável da seleção natural. Convencer, sobretudo, de que o 

estilo de vida norte americano, o seu americanwayoflife,não é o mais indicado e nem o ideal. Estilo 

que consume 1,2 planetas Terra, cuja exigência está além da capacidade de carga planetária. 

A Educação Ambiental será resultado do diálogo e do debate entre pesquisadores e 

legisladores, uma vez que a problemática ambiental implica mudanças profundas na organização do 

conhecimento, como esclarece Leff: 

 

A questão ambiental, com a sua complexidade, e a interdisciplinaridade emergem no último 

terço do século XX (finais dos anos 60 e começo da década de 70) como problemáticas 

contemporâneas, compartilhando o sintoma de uma crise de civilização, de uma crise que se 

manifesta pelo fracionamento do conhecimento e pela degradação do ambiente, marcados 

pelo logocentrismo da ciência moderna e pelo transbordamento da economização do mundo 

guiado pela racionalidade tecnológica e pelo livre comércio. 

 

A crise ambiental e a crise do saber surgem como a acumulação de “externalidades” do 

desenvolvimento do conhecimento e do crescimento econômico. Surgem como todo um 

campo do real negado e do saber desconhecido pela modernidade, reclamando a 

“internalização” de uma “dimensão ambiental” através de um “método interdisciplinar”, 

capaz de reintegrar o conhecimento para apreender a realidade complexa (LEFF, 2000, 

p.19). 

 

Uma Educação Ambiental guarnecida pela interdisciplinaridade, que é o diálogo dos 

saberes, terá como demonstrar o mundo em termos de relações e de integração. “Os sistemas são 

totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às de unidades menores. [...] 

Embora possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, a natureza do todo é sempre 

diferente da mera soma de suas partes” (CAPRA, 2006, p. 260). 
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Ao questionar os paradigmas do desenvolvimento, a Educação Ambiental ensinará que 

sustentabilidade sem qualidade de vida é quimera alimentada pelo sistema capitalista, e que não 

haverá qualidade de vida sem redistribuição mais justa da renda. Ensinar aferir a pegada ecológica. 

Pegada ecológica é uma forma de traduzir em hectares a extensão de território que uma pessoa ou 

toda uma sociedade utiliza em média para se sustentar. 

O contexto mundial apresenta um momento bastante propício para a Educação Ambiental 

agir em prol da ressignificação de valores prejudiciais que intensificam o uso mortificador dos bens 

comuns da humanidade, entre eles, os recursos naturais. Há uma aceleração cada vez maior no 

processo de degradação ambiental. Neste cenário desesperador, a Educação Ambiental surge como 

uma possibilidade de enfrentamento da crise que se instalou no mundo moderno, motivada pelo 

modelo capitalista de produção, e que se reflete em uma sociedade de consumo. 

A inclusão legal da Educação Ambientalna política nacional e internacional é relativamente 

recente. A partir da década de 1960, o modelo produtivo capitalista e o crescimento desenfreado das 

grandes nações aumentaram a inquietação em relaçãoao meio ambiente. Porém, somente em 1981 é 

que se institui a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/08/81), que em seu artigo 

2º, inciso X, afirma a necessidade de promover a “Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 

meio ambiente” (BRASIL, 1981). 

A Educação Ambiental no Brasil se consolidou por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), onde é apresentada como um dos temas transversais, devendo ser trabalhada 

ressaltando-se os aspectos sociais, políticos, econômicos e ecológicos. Assim, como tema 

transversal, a Educação Ambiental precisa estar presente em todas as disciplinas, perpassando seus 

conteúdos no intuito de construir uma visão mais integradora e promover a compreensão das 

questões socioambientais como um todo. 

Marina Silva, então Ministra do Meio Ambiente, no prefácio do livro intitulado “Identidades 

da Educação Ambiental Brasileira”, chama a atenção para a diversidade de nomenclaturas que a 

Educação Ambiental adquiriu no Brasil: “Educação Ambiental crítica, emancipatória ou 

transformadora, ecopedagogia, educação no processo de gestão ambiental ou ainda, alfabetização 

ecológica” (BRASIL, 2004, p. 5), e da necessidade de se compreender o seu real significado. 
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Basta uma breve busca em homepages oficiais (Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do 

Meio Ambiente, Ministério de Educação e Cultura, entre outros) para se ter uma ideia da 

abrangência da Educação Ambiental no Brasil e das ramificações de seu teor conceitual. São vários 

os documentos que tratam de diferentes metodologias, principalmente voltadas aos estudantes das 

séries iniciais do Ensino Fundamental, na esperança de que estes possam levar aos adultos as 

preocupações latentes da sociedade. 

No entanto, a Educação Ambiental por vezes é considerada como uma política pública 

desarticulada da proposta educacional brasileira. Por ser um tema transversal, acaba ficando 

marginalizada do quadro curricular formal das escolas, sendo preterida às aulas de substituição, às 

atividades complementares das escolas de tempo integral e às comemorações do Dia da Água, por 

exemplo. 

De acordo com Sorrentino (2005),  

 

A Educação Ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um saber 

ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social e de 

mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do 

uso da natureza (SORRENTINO, et.al., 2005, p. 289). 

 

Com isso, Sorrentino (2005) enfatiza que a Educação Ambiental como foi idealizada,deixa a 

desejar em seu papel educativo, pois foi concebida com a finalidade de atender a propósitos 

impostos pelo capitalismo. E para estas finalidades mercadológicas, o meio ambiente não passa de 

um recurso, do qual pode se extrair lucro. 

Este pensamento consumista e oportunista, impregnado pelo sistema capitalista, faz com que 

as relações humanas com o meio ambiente se constituam em um processo de abstração total, ou 

seja, o ser humano deixa de fazer parte da natureza, pois esta fica a serviço dos desejos e 

necessidades do capital. Esta visão fragmentada, tão oportuna ao capital, comprometeu tanto o meio 

ambiente que tornou necessária a implantação de medidas corretivas e preventivas, por parte de 

órgãos governamentais mundiais, na esperança de minorar o problema. 

A preocupação com o meio ambiente deve ultrapassar os modismos atuais, preconizados 

principalmente pelos veículos midiáticos, e deixar de ser posterior ao problema. O próprio capital se 

utiliza da grave questão ambiental para se fortalecer e ampliar seu campo de ação. Atualmente, está 

na moda ser sustentável. Mas qual será o real significado desta palavra? A preocupação deve ser 
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constante, deve se tornar um hábito rotineiro. Para tanto, é necessário que ocorra este insight 

generalizado, no qual a Educação Ambiental vem contribuindo ao promover os princípios desta 

modificação. Segundo Sorrentino (2005, p. 287),  

 

A urgente transformação social de que trata a Educação Ambiental visa à superação das 

injustiças ambientais, da desigualdade social, da apropriação capitalista e funcionalista da 

natureza e da própria humanidade. (...) Cumpre à Educação Ambiental fomentar processos 

que impliquem o aumento do poder das maiorias hoje submetidas, de sua capacidade de 

autogestão e o fortalecimento de sua resistência à dominação capitalista de sua vida 

(trabalho) e de seus espaços (ambiente) (SORRENTINO, et.al., 2005, p. 287). 

 

A Educação Ambiental, ao levantar questões de ordem social, economia e política, questiona 

indiretamente, o modelo capitalista e suas implicações. Ao levantar os problemas oriundos da 

produção, como a questão da geração dos resíduos sólidos, poluição atmosférica, desmatamento, 

poluição das águas, acaba por questionar se este modelo continua a contemplar as reais 

necessidades da sociedade atual. 

Por isso, o contato com a natureza proposto pelas metodologias de Educação Ambiental 

contribuem para a reflexão sobre a relevância do trabalho dos educadores, e para que esta 

transformação social ocorra efetivamente. As consolidações destas propostas dependem mais do 

que uma mudança de atitudes, mas de uma mudança de pensamento também. 

Gorz (2005) em sua obra afirma que as pessoas sabem das coisas, mas não conhecem as 

coisas. Segundo Gorz (2005, p. 79),  

 

Conhecer é sempre, por definição, conhecer um objeto – material ou não, real ou não – 

como ob-jeto existente em si, fora do eu, distinto de mim e dotado de auto-suficiência. (...) 

O conhecido não pode ser reputado como conhecido senão quando posto como um objeto 

cuja existência nada me deve. Esta não depende de mim. Não respondo por ela. 

 

Deste modo, não adianta apenas pegar a cartilha e mostrar para a criança. É preciso fazê-la 

sentir. Novas metodologias no âmbito educacional já vêm proporcionando este aspecto lúdico do 

aprendizado, como é o caso dos projetos de hortas escolares, adoção de jardins e canteiros em 

praças públicas, e outros métodos que envolvem a criança em um senso de responsabilidade, de 

dever para com o meio ambiente. Para Kuhn (2009), “é somente após a experiência ter sido 

determinada dessa maneira que pode começar a busca de uma definição operacional ou de uma 

linguagem de observação pura” (KUHN, 2009, p. 167). 
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No entanto, a ditadura da mercadoria e a sedução tecnológica ainda adentramas relações 

sociais, se infiltrando nas relações humanas e alterando seus comportamentos. Torna-se necessária 

uma quebra de paradigmas, que rompa com essa ditadura da mercadoria na qual a sociedade 

permanece entorpecida. 

De acordo com Sorrentino (2005, p. 289),  

 

Atualmente, o conceito de desenvolvimento sustentável indica claramente o tratamento 

dado à natureza como um recurso ou matéria-prima destinado aos objetivos de mercado 

cujo acesso é priorizado a parcelas da sociedade que detém o controle do capital. Este 

paradigma mantém o padrão de desenvolvimento que produz desigualdades na distribuição 

e no acesso a esses recursos, produzindo a pobreza e a falta de identidade cidadã 

(SORRENTINO, et.al., 2005, p. 289). 

 

Esta identidade cidadã a que o autor menciona, pode sofrer um processo de ressignificação 

ao se pensar o meio ambiente com o ser humano nele incluso. Isso pode parecer simples, mas há 

uma grande dificuldade em se conceber a humanidade como parte da natureza, como parte do todo. 

Ao se perceber desta forma, a preservação ambiental tende a se tornar um hábito, e não uma questão 

política ou transversal. 

Assim, a Educação Ambiental, ao propor reflexão por meio das metodologias que envolvem 

os sentidos, permite uma amplitude do significado de Meio Ambiente para a sociedade, 

possibilitando uma mudança de percepção em relação à questão ambiental e conservação dos 

recursos. Ao trabalhar com a transformação dos valores culturais, a Educação Ambiental contribui 

para a preservação e para a gestão dos recursos naturais, dentre eles, os recursos hídricos, e para que 

se possa, em longo prazo, promover mudanças de pensamento significativas no que se refere ao 

relacionamento entre ser humano e natureza. 
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RESULTADOS DE UMA AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O PRISMA DOS RECURSOS 

HÍDRICOS NA E.M.E.F. "PALMIRA LINS DE CARVALHO" EM BELÉM DO PARÁ. 

*Michel Pacheco Guedes: 

Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), professormichelguedes@yahoo.com.br; 

*Francisco Emerson Vale Costa: 

UEPA/BEL - emersonvale@yahoo.com.br; 

*Shirley Capela Tozi: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará  (IFPA), 

shirleytozi@yahoo.com.br; 

*GGAM - Grupo de Pesquisa Geografia das Águas da Amazônia/UFPA/Bel. 

 
RESUMO: 

O presente trabalho
49

 desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa  Geografia das Águas da Amazônia 

(GGAM),  é resultado de um projeto de  ação educativa socioambiental  desenvolvido na E.M.E.F. 

"Palmira Lins de Carvalho", sito no bairro da Marambaia em Belém do Pará, executado juntos aos  

alunos do 2. Ano do  Ciclo IV, equivalente ao 9 ano do ensino fundamental cuja  provocação  partiu 

da ciência geográfica e ao mesmo tempo assumiu   uma constru(ação) interdisciplinar e 

multidisciplinar, implicando  professores das diversas disciplinas de uma mesma unidade de ensino, 

de modo que  houve o envolvimento da  comunidade escolar, seja na  representação dos pais dos 

discentes por meio de  auxílio aos alunos e/ou estes  como co-participantes da culminância junto à 

Escola. O resultado desta ação revelou-se estimuladora para outras iniciativas semelhantes 

envolvendo a problemática dos recursos hídricos na Região Metropolitana de Belém, especialmente 

a positiva parceria entre Academia e a Escola, em  questões centrais sobre o tema água na 

Amazônia - o acesso, a gestão  e o abastecimento da  água. 

  

Palavras-chave: Recursos Hídricos, Ensino de Geografia, Educação Ambiental. 

 

ABSTRACT 

This work by Geography Study Group of the Waters of the Amazon (GGAM), is the result of a 

project developed in socio-environmental education action E.M.E.F. Palmira Lins de Carvalho Oak 

located in the neighborhood of Marambaia in Belem executed from students 2. Year Cycle IV 

equivalent to nine years of elementary school whose teasing left of Geographic Science and at the 

same time assumed a building (action), interdisciplinary and multidisciplinary involving teachers 

from different disciplines of the same teaching unit, so that there was involvement school 

community is in representation of parents of the students by means of aid to students and / or those 

as co-participants in the culmination with the School. The result of this action proved to be a 

stimulating action to other actions involving the issue of reursos water in the metropolitan region of 

Belém especially positive partnership between the Academy and the School regarding this proposal 

on core issues under the theme of water in the Amazon - access, management and water supply. 

 

Keywords: Water Resources, Teaching Geography, Environmental Education. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho partiu da realização de um projeto-ação desenvolvido na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental "Palmira Lins de Carvalho", sito no bairro da Marambaia, no distrito 

administrativo do DAENT, no município de Belém do Pará. A Escola Municipal "Palmira Lins de 

Carvalho" foi inaugurada em março de 1992 no interior do conjunto residencial "Euclides 

Figueiredo" no bairro da Marambaia. Recebeu essa denominação por parte do então Prefeito Hélio 

da Mota Gueiros por ter sido este o nome de sua primeira professora primária. Atende às séries da 

educação básica, em dois turnos, bem como satisfaz a clientela da Educação de Jovens e Adultos no 

período noturno.  

Aplicado no período de fevereiro a  junho de 2012. Esta ação processou-se  a partir de uma 

provocação por parte da Secretaria Municipal de Belém - SEMEC, orientando que, todas as suas 

unidades de ensino trabalhassem com a tema gerador " A CIDADE DE BELÉM: SUA HISTÓRIA, 

SEU POVO, MINHA  GENTE" onde as disciplinas deveriam obedecer a temática acima, sob uma 

perspectiva interdisciplinar,  que tornou-se  o ponto de partida para o nascimento do projeto-ação 

denominado "A QUESTÃO DA ÁGUA NA GRANDE BELÉM", que atendeu a proposta macro da 

Secretaria Municipal de Educação e aos alunos do 2. ano do Ciclo IV cujo público-alvo inicial  era  

30 alunos do ensino fundamental da única turma pertencente ao equivalente 9 ano, 

interdisciplinando  com os conteúdos das disciplinas de geografia, artes, língua portuguesa, 

informática, agregando estas  disciplinas
50

 numa ação coletiva que culminou num debate sobre a 

questão da água em nossa cidade que enfocou o consumo, o   abastecimento e a gestão ao mesmo 

tempo. Em todo o seu desenvolvimento foram utilizados autores diversos que discutem a temática 

ambiental, ensino de Geografia e a problemática dos recursos hídricos, tais como: 

(Antunes,2001);(Catellar,2012);(Straforini,2006);(Cavalcanti,2012). 

 Partimos da seguinte problemática: os alunos do 2. Ano do  Ciclo IV compreendem as questões que 

envolvem o tema "água" na Região Metropolitana de Belém, associadas à Geografia e demais 

disciplinas num enfoque multi e interdisciplinar? 

                                                           
50

 Colaboradores: Prof.  Elton Alves Menezes (Sala de Informática), Érica Lima: Ângela Amorim (Língua Portuguesa), 

Glaice Faro (Sala de Leitura), Liduina Bringel (Biblioteca). 
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Tínhamos como objetivo macro tornar possível uma abordagem multidisciplinar  que pudesse  

agregar a grade curricular de Geografia associada  a uma temática transversal voltada para o ensino 

fundamental da Região Metropolitana de Belém (RMB), mais especificamente ao 2.ano do Ciclo 

IV, por meio de uma proposta socioconstrutivista de modo a "levar o aluno a desenvolver um modo 

de pensar geográfico" (CAVALCANTI,2012, p.73), referendado por essa autora em: "... e, proposta 

construtivistas do ensino importa, então, trabalhar com conteúdos escolares que, tornando-se 

mediação simbólica dos objetos reais, interfiram na atividade do aluno como sujeito de 

conhecimento. Essa atividade por sua vez busca atribuir significados aos conteúdos que lhes são 

apresentados..." (Cavalcanti, 2012, p.73). Haja vista que, face a transição para o ensino médio, 

possibilitará o envolvimento do aluno com uma das temáticas ambientais de maior relevância no 

século XXI –  A Água. Tínhamos a pretensão com  esta ação: a) Instrumentalizar os discentes do 

ponto de vista teórico acercada problemática ambiental e  da água partindo de uma visão global para 

o  local com atenção especial voltada à Região Metropolitana de Belém; b) Aperfeiçoar um espaço 

de discussão e aprendizagem acerca dessa temática sob um caráter multidisciplinar, envolvendo 

conteúdos e proposições  de outras disciplinas sobre o  tema gerador; c) Estimular  a leitura, a 

observação e a pesquisa sobre o tema proposto, de modo a tornar significativa a aprendizagem do 

discente; d) Propiciar um conjunto de atividades relacionadas ao tema, gerando como produto um 

registro documental destas para efeito de avaliação de resultados. A partir da contextura da 

problemática da água na Região Metropolitana de Belém (RMB), sobretudo pela contradição que é 

estar essa região na Bacia Amazônica, onde se localiza o maior reservatório de água doce em estado 

líquido do planeta duas temáticas  provocam um debate sobre os recursos hídricos na RMB: 1° o 

sério problema de abastecimento, conforme nos referenda Bordalo:  

"[...] as cidades que compõe a Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, 

Marituba, Benevides e Santa Bárbara) a impressa já vem noticiando a constante 

interrupção na distribuição de água tratada em alguns bairros e conjuntos 

habitacionais, ocasionando vários transtornos e reclamações da população, bem 

como, das próprias prefeituras municipais, junto à Companhia de saneamento do 

Estado do Pará (COSANPA) [...]" (Bordalo, 2009, p.187,). 

2°  a privatização dos serviço de abastecimento de água de Belém, por meio do envio à Câmara de 

Vereadores da Capital  de  um Projeto de Lei 07/2009 cujo  propósito "Dispõe sobre  delegação da 
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prestação de serviços públicos, prevista no artigo 175, da C.F. e no artgo37, inciso VIII, da Lei 

Orgânica do Município de Belém, e dá outras providências" de autoria do então Prefeito Duciomar 

Oliveira da Costa, onde consta em seu Artigo Primeiro: [...] Os serviços públicos, precedidos ou não 

de obra pública, o uso de bens públicos e o direito real de uso do município de Belém, poderão ser 

delegados mediante concessão e permissão, nos termos do art. 175, da Constituição Federal, da Leia 

Orgância do Município de Belém, e por esta Lei. [...] (Prefeitura Municipal de Belém, Gabinete o 

Prefeito, 2009). 

A grande questão que suscita o Projeto de Lei acima é o que  Becker (2003) chamou de "a 

mercantilização dos elementos da natureza", referindo-se a aos elementos que a compõem, 

atribuindo-lhes valor de mercado, tais como acontece com a Terra, o Trabalho, a Vida,  vem 

ocorrendo com o ente água. Esta, como um bem, sujeita à  lógica do mercado, "lei da oferta e da 

procura", portanto, dotada  de precificação. Nos dizeres da autora: “Se a preocupação com a 

sobrevivência humana é legítima e persiste, a mercantilização dos elementos da natureza configura-

se como uma tendência hoje dominante: forjam-se os mercados do trabalho ,ar , vida e água" 

(Becker, 2003 p. 280). 

Todavia, o Projeto de Lei ganhou irrisória atenção por parte da mídia seja ela impressa e/ou 

televisa, porém, o que se viu foi uma grande pressão exercida entidades sindicais,  das mais 

variadas categorias  que ser organizaram sob o lema: "Frente Contra a Privatização do Saneamento 

de Belém sob o apelo "Água é um direito público e universal: não pode ser negociado",  e 

realizaram em espaços públicos, sobretudo em praças, um conjunto de ações desde atos públicos, 

intervenções junto à Câmara Municipal e coleta de assinaturas para promoção de um abaixo 

assinado, que nesse contexto sensibilizou a população de Belém sobre a importância, não somente 

em relação a   privatização da água em si, mas esclarecendo quanto à privatização do serviço que 

afetaria a população por um  possível aumento da tarifa, onde muitos compararam à privatização do 

serviço de fornecimento de energia elétrica do estado do Pará - a CELPA. Por esse viés nos 

detivemos sob uma perspectiva de Straforini, (2006, p.70),  pela qual refere-se à categoria Lugar da 

Geografia como um ente relevante para promoção do ensino. O aluno, a partir da percepção de 

problemas que ele próprio indaga terá, no ensino de Geografia, inúmeras respostas referente  a 

complexidade do mundo. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

Conforme as ponderações  ao norte, partimos a perspectiva de que o ponto de partida para visualizar 

tal  inquietação a partir dos próprios  alunos e a da comunidade  atingida pela carência do 

abastecimento de água, resolveu-se  elaborar um Projeto-Ação em parceria com um Grupo de 

Pesquisa existente na Universidade Federal do Pará (UFPA), ligado a temática das Águas na 

Amazônia dentro da ciência Geográfica, onde,  a partir da sistematização do conhecimento e de 

ações desenvolvidas, pudéssemos ter acesso à percepção da comunidade escolar acercada questão 

da água a grande Belém, apoiado sobretudo, na corrente denominada  Pedagogia de Projetos, pelo 

qual FURLAN nos remete à seguinte observação:  

"[...] trabalhar com projetos tem sido uma das maneiras possíveis de organizar o 

trabalho pedagógico no ensino de diferentes áreas que fundamentam a formação do 

estudante em seu percurso de formação [...] de fato, o trabalho com projetos  permite 

a compreensão das estruturas internas de um conteúdo que intencionalmente está 

sendo ensinado, no entanto, sem distinguir esse processo de outros que o professor  

cotidianamente planeja  para conduzir o seu trabalho [...] ". (Furlan, 2012, p. 9). 

Partindo da premissa acima, foi realizada a construção do Projeto-Ação dentro do rigor que 

concerne o fazer científico onde,  pensando em  um conjunto de ações que pudessem subsidiar os 

alunos, desde um debate teórico, que pudesse de alguma forma aproximá-los da Academia e ao 

mesmo tempo gerar produtos dessa percepção, seja por meio de atividades ou relatórios.  Para tanto, 

tais ações foram  organizadas metodologicamente.  O conjunto dos trabalhos obedeceu as seguintes 

etapas: a) TEORIZAÇÃO  por parte dos  professores de Geografia (um da própria Escola e outro 

convidado via Universidade Federal do Pará, ligado a um Grupo de Pesquisa que trabalhasse o 

tema), que explanaram os aspectos conceituais  sobre o tema recursos hídricos a.1) Apresentação de 

VÍDEOS-PROJEÇÕES  referentes  à temática da água em Belém; b) A PESQUISA, orientada pelos 

docentes, que foi  executada pelos  alunos, mediante a apresentação de  trabalho escrito; c) 

OFICINA-PALESTRA que, de acordo com a temática convidou 01 representante da Escola, 01 da 

Universidade, 02 do Estado via Companhia de Abastecimento de Água c.1) Chefe do Setor de 
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Serviços, c.2) Assessoria de Comunicação
51

; d) TRABALHO DE CAMPO, mediante a visitação no 

Parque Ambiental de Belém
52

 e à Estação de Tratamento de Água;  e) A CULMINÂNCIA, 

executada pelos alunos, organizados em grupos, por meio de exposição de um conjunto dos mais 

variados trabalhos, detalhados na Tabela n°1 (SUSGESTÃO DE TEMAS), associada à Tabela n°2 

– (FORMATO  DAS  EXPOSIÇÕES ). 

Tabela n° 1 - SUSGESTÃO DE TEMAS 

Saneamento Básico em 

Belém. 

O caminho da água da 

estação até a sua casa 

COSANPA (Histórico, 

função e privatização). 

Rios da Amazônia Abastecimento de água  Água subterrânea  

Desperdício de água em 

Belém. 

Músicas com o tema água 

 

Os Ribeirinhos e a cidade 

de Belém 

Água e matemática 

(tabelas, gráficos, etc). 

Água e Arte. Água, Conceitos e  Língua 

Portuguesa 

(rio, bacia hidrográfica, 

recurso hídrico, 

abastecimento, etc.). 

Rio Guamá Água e contaminação em 

Belém 

Falta de Água em Belém 

Captação da água da chuva 

em Belém 

A Água e os Lava jatos em 

Belém 

Água e a Indústria  em 

Belém 

Água nos condomínios 

residenciais de Belém 

Água nos Condomínios  

Comerciais de Belém 

O custo da água em Belém. 

A legislação da Água em 

Belém – Lei n.6.381 de 

2001. 

Os Canais de Belém. Os Lagos, Bolonha  e Água 

Preta. 

Caixa d’água de São Brás Regime de Chuvas em 

Belém. 

A Lenda da Chuva 

Vespertina de Belém- 

autor: Andersen Medeiros. 

Á questão da água na 

impressa Belemense 

xxxx xxxx 

Fonte: Projeto Ação. 

Tabela n. 2 - FORMATO  DAS  EXPOSIÇÕES 

                                                           
51

 A Companhia de Abastecimento de água de Belém, por meio da Socióloga Lia Guedes, desenvolve ações de 

Educação Ambiental voltado para os Recursos Hídricos na Escola e/ou na Estação de Tratamento de Água de Belém 

(ETA). 
52

 O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral de 1.393 hectares, 

criada a partir do Decreto n° 1.552, de 03 de maio de 1993 tem entre seus objetivos Assegurar a potabilidade da água 

através do manejo dos mananciais e da recuperação das áreas degradadas. (SEMA-PA). 
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Apresentação em 

PowerPoint 

Atividade artística.  Fotografia  

xxxx  Maquete Oral (texto) 

Vídeo (informática). Planilha (dados, gráficos). Folder Educativo 

Dramatização (peça). Cartilha (digital). Jornal  

Revista em Quadrinhos Jogos Palestra 

Exposição de vídeo  Áudio-Livro Exposição de Livros sobre 

o tema. 

Fonte: Projeto Ação. 

A fase Teorização, deu-se, a partir da sala de aula em aulas-palestras onde distribuiu-se o material 

inicial para os alunos acerca da conceituação de "Recursos Hídricos", "Bacia Hidrográfica", e 

levantes de questões sobre a problemática da água na RMB, para este fase foram trabalhados 

autores como: (Petrella, 2001), (Bordalo,2004), (Bekcer, 2003); (Souza & Uhly,2004), Foram 

destacaram-se trechos dessas literatura a qual atingissem o alunos, seja no repasse dos textos com 

na explanações orais apresentadas  ao mesmos. Outro recurso utilizado nesta ação, foi a 

apresentação do vídeo "Belém Cidade das águas" (DVD,col., 2003), que trata de um ponto de vista 

muito particular em relação à cidade enquanto ente urbano, neste caso, Belém e sua construção e 

relação "de costas para o rio". As pesquisas  realizadas pelos alunos, partiram de temas e modos de 

apresentação escolhidos por eles, de modo que o tema, escolhido por um grupo de no máximo 05 

(cinco) alunos, não poderia repetir o  tema e modo de apresentação, resultando em proposta de 

trabalho onde os próprio alunos poderiam estar identificado suas familiaridades com algum tema, e 

sua habilidade em expor a sua apresentação. A título de exemplo, um grupo escolheu o tema "O 

caminho da água da estação até a sua casa", e como formato de apresentação optou por projetar uma 

"maquete" (Tabelas 1 e 2). Entre a fase de teorização e a culminância da atividade foi realizada uma 

pelestra-oficina cujo o propósito era aproximar os alunos e a comunidade escolar, da Universidade e 

do poder público. Foi realizada uma mesa-redonda, onde participaram três entes: Governo do 

Estado do Pará (via COSANPA), e (Assessoria de Comunicação), UFPA/GGAM,  representante da 

própria  Escola via professor de Geografia. Teve como  debates  temas voltados para educação 

ambiental, "A importância dos Recursos Hídricos"; "A Riqueza Hídrica versus a Pobreza do Acesso 

A Água Potável: o paradoxo da água na Amazônia", este último apresentado pelo coordenador do 

GGAM - Professor Dr. Carlos Alexandre Leão Bordalo.  O próprio Governo do Estado, por meio de 

seu representante relatou os feitos e as dificuldades de garantir o abastecimento de água  a contento, 
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perpassando pelo amplo investimento feito em obras públicas e pela  preocupação com o 

desperdício, lembrando que o Estado do Pará tem um dos maiores índices de perda de água do 

Brasil,em torno de 60% na distribuição da Estação de Tratamento de Água (ETA) aos consumidores 

residenciais. Foram extraído desta fase algumas pontuações feitas pelos alunos sobre a oficina-

palestra: "...a Cosanpa já vem há algum tempo tentando mudar a água na Grande Belém até chegar 

em nossas casas. Foram  feitas uma séries de tratamentos até ser distribuída na cidade..." (aluna 

L.M.S.). Esta mesma aluna, fazendo sua avaliação desse momento registra: "...muito interessante 

porque não é todo mundo que tem uma palestra dessas ..." (aluna L.M.S.). Ainda, "...108 milhões 

foram investidos no tratamento da água em Belém, 700 trabalhadores trabalham direta e 

indiretamente..." (L.L.C) ou "...anos para frente, talvez nosso mundo enfrente uma grande perda de 

água" (C.C.M.R.). Na fase denominada "Trabalho de campo" foi realizada uma visita ao Parque 

Estadual do Utinga (PEUt), área que abriga os mananciais de água que abastecem a Região 

Metropolitana de Belém por meio  do Lago Bolonha e Lago Água Preta, responsável pela captação 

de água do Rio Guamá. Esta atividade revela-se rica, pois foi possível trabalhar a dimensão 

ambiental e hídrica relacionada a esta ação no que Antunes, (2001) apregoava como sendo "os 

conteúdos escolares na inteligência naturalista ou ecológica: estando ligada à competência para 

perceber a natureza de maneira integral, sentir processo de acentuada empatia com animais, com as 

plantas, uma compreensão ampla sobre o habitat de espécies e ecossistemas mesmo que não se 

domine cientificamente esses conceitos" (Antunes,2001,p.35). Esse momento reuni a teoria e a 

prática uma  vez que os alunos puderam perceber os processos de captação, tratamento e 

distribuição da água numa visita monitorada por técnicos ambientais que sensíveis à temática do 

projeto elaboraram um roteiro cognominado "o caminho das águas" como produto, foi solicitado 

aos alunos que produzissem um relatório da atividade de campo, mediante anotações prévias e 

transcrição em folha apropriada, que seria entregue no dia seguinte em sala, pela qual foram 

extraídas algumas anotações "...o passeio para o Parque Ambiental teve muitas coisas interessantes 

e dela foi que a gente descobriu que o rio (lago) Bolonha é coberto por plantas que são das 

famílias das macrófitas..." (J.M.M) e "...nós entendemos que a questão da água é muito importante 

aprendemos que o oxigênio não vem das árvores como pensamos mas do oceano..."(LD;MM.,VS). 
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3. CONSIDERAÇÕES  

A presente ação desenvolvia numa Escola pública revelou um conjunto de percepções e 

aprendizados em termos de levante de ações conjuntas e/ou interdisciplinares que merecem o 

devido destaque. 

O Projeto em si não seguiu o ordenamento rigoroso no seu processo de construção coletiva, haja 

vista as barreiras existentes em termos de agregações iniciais de outros colegas,  sobre mais uma 

ação que se deseje apresentar. 

Todavia, apesar de sua construção tendo como ponto de partida a Geografia, foi pensado de modo a 

agregar os demais professores à medida que as ações fossem sendo construída, o que de fato, 

ocorreu, professores foram inserido suas contribuições conforme foram percebendo a viabilidade e 

mobilização de outros colegas, pois, o Projeto, na sua construção teórica previa esse 

comportamento. 

Houve um amplo apoio da Direção da Escola representada pela Profa. Kátia Neves, especialmente 

da Coordenação Pedagógica nas pessoas das professoras Roseli Monteiro e Nazaré Simões, que 

apoiaram sobremaneira, todas as ações e deram suporte para mobilização do comunidade escolar e 

no auxílio para a liberação, via autorização do pais, do alunos na participação  da atividade de 

campo. 

O Projeto-ação previra inicialmente os 35 alunos da única turma do 2° ano do Ciclo II. Todavia, a 

medida que as ações foram acontecendo, houve uma massificação da participação de outros alunos 

ao projeto, inclusive, na palestra-oficina realizada no refeitório da escola, percebeu-se a ampla 

participação da comunidade, ao mesmo tempo em que foi acatada a ideia de mar  participação da 

comunidade como forma de atuação nas ações da Escolares 

A culminância onde seriam apresentadas as produções das atividades do alunos, não pode ser 

realizada haja vista  o atropelo do calendário escolar, e paralisações escolares que ocorreram 

antes do final do período do projeto.Porém,  a satisfação se realizou quando uma única aluna da 

turma fez, sozinha, a maquete do abastecimento de água de Belém, esta com 13 anos, era considera 

entre as mais assíduas. Apresentou ao professor  o fruto de seu trabalho estando esta exposta na 
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Biblioteca da Escola, registra-se que a aluna estava enfrentando um início de um gravidez, que 

provavelmente a obrigará interromper os estudos. 

Esta ação revelou-se uma salutar estratégia de educação ambiental na gestão de recursos hídricos e  

estimuladora  de outras ações que se tornarão possíveis mesmo com a ausência de  recurso 

financeiro. Mostrou, que uma ampla mobilização por parte da escola,  estimulando o GGAM, ainda 

na sua fase prematura à época da execução desta ação, a pensar outras estratégias e/ou replicar esta 

ação em outras unidade de ensino. 
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RESUMO  

 

O crescimento de áreas urbanas tem sido um dos impactos que geram problemáticas 

socioeconômicas e ambientais. Dessa maneira, há um movimento dialético no que confere o termo 

impacto, pois, este pode ser entendido como um processo, movimento, desencadeando relações 

complexas entre sociedade e natureza. Nesse cenário salienta-se que o crescimento urbano não 

acompanha infraestrutura necessária para que haja equidade na relações, e por falta de planejamento 

ambiental e urbano, assim como políticas públicas para tal reordenamento do e no espaço o 

resultado são desigualdades sociais, políticas, econômicas e culturais. Tendo em vista o que foi 

discutido, apresentaremos uma prática realizada com alunos de três curso de graduação da UFMT- 

Campus Cuiabá, que resultou em um trabalho de campo tendo como objeto de estudo o Córrego do 

Gambá, afluente do Rio Cuiabá . A escolha deste córrego deu-se por este estar totalmente 

degradado, por receber diversos tipos de resíduos sólidos e líquidos em seu trajeto além de ter sua 

área de preservação permanente toda ocupada. que resultou em um trabalho de campo tendo como 

objeto de estudo o Córrego do Gambá, afluente do Rio Cuiabá. A escolha deste córrego deu-se por 

este estar totalmente degradado, por receber diversos tipos de resíduos sólidos e líquidos em seu 

trajeto além de ter sua área de preservação permanente toda ocupada. No trabalho de campo, ficou 

evidente a falta de reorganização do espaço Cuiabano tendo em vista a integração entre os meios 

físicos e sociais, além disso, no decorrer dos debates realizados com os alunos ficou evidenciado 

que os mesmos não conheciam ou simplesmente não haviam notado o Córrego da forma como foi 

analisado. É necessário ações conjuntas de diversos órgãos e entidades para que seja debatido 

amplamente o quadro de degradação do Córrego do Gambá, além de ser realizados ações de 

sensibilização dos moradores que vive entorno do Córrego para que estes cobrem ações para que 

este seja revitalizado assim como, haja uma reorganização do espaço urbano. 

 

ABSTRACT 

 

The growth of urban areas has been one of the impacts that generate environmental and 

socioeconomic problems . Thus , there is a dialectical movement in conferring term impact , 

because this can be understood as a process , motion , triggering complex relationships between 

society and nature . In this scenario it is noted that urban growth does not come with the necessary 

infrastructure so that there is equity in relationships , and lack of environmental and urban planning 

, as well as public policies for such reordering of space and the result is social inequality , political, 
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economic and cultural . Geography as a science , can establish within its divisions in this context a 

rethinking in socio-spatial organization , and may thus contribute to the debate society and nature . 

Given what has been discussed , we present a practice performed with students three undergraduate 

UFMT - Campus Cuiabá , which resulted in a field work having as object the study of Possum 

Creek , tributary of the Cuiabá River . The choice of this stream was made by this being totally 

degraded , to receive various types of solid and liquid waste in its path as well as having a 

permanent preservation area all occupied . which resulted in a field work having as object the study 

of Possum Creek , tributary of the Cuiabá River . The choice of this stream was made by this being 

totally degraded , to receive various types of solid and liquid waste in its path as well as having a 

permanent preservation area all occupied . During the fieldwork , it was evident the lack of space 

reorganization Cuiabano in view of the integration between the physical and social media , in 

addition, in the course of discussions with the students of the courses mentioned it was evident that 

they did not know or just do not had noticed how the stream was analyzed . It is necessary to joint 

actions of various agencies and entities to be debated extensively the box degradation of stream 

Possum, besides being conducted sensitization activities of the residents who live around the stream 

to cover these actions for this to be revitalized as well as there is a reorganization of urban space. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento de áreas urbanas tem sido um dos impactos que geram problemáticas 

socioeconômicas e ambientais. Dessa maneira, há um movimento dialético no que confere o termo 

impacto, pois, este pode ser entendido como um processo, movimento, desencadeando relações 

complexas entre sociedade e natureza. 

 Nesse cenário salienta-se que o crescimento urbano não acompanha infraestrutura necessária 

para que haja equidade na relações, e por falta de planejamento ambiental e urbano, assim como 

políticas públicas para tal reordenamento do e no espaço o resultado são desigualdades sociais, 

políticas, econômicas e culturais. 

 A Geografia como ciência, consegue dentro de sua divisões estabelecer neste contexto um 

repensar na organização sócio espacial, podendo dessa forma, contribuir para o debate sociedade-

natureza.  

 No que confere os instrumentos de ação que possam evidenciar tais afirmações, este 

trabalho dialoga com as práticas de trabalho de campo inseridas nos cursos de Geografia, como 

ferramenta pedagógica e científica para que teoria e prática possam ser confrontadas resultando em 

uma releitura do espaço, do lugar. 
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 Neste contexto, a Educação Ambiental é fundamental para que seja articulado diferentes 

maneiras de se entender o problema evidenciado e propondo ações de cunho mitigatório ou 

conservacionista. Como exemplo de ações que permeiam o meio , será apresentado uma prática de 

trabalho de campo interdisciplinar
1
 que teve como objetivo percorrer o trajeto do Córrego do 

Gambá, na cidade de Cuiabá - MT observando a paisagem em seu trajeto assim como os impactos 

gerados em seu curso. 

 

2. GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TRABALHO DE CAMPO. 

 

 A Geografia como ciência que contempla estudos da sociedade e natureza, é fundamental 

para a formação dos professores que terão como objetivo a formação de sujeitos aptos a discorrerem 

sobre as relações cotidianas no contexto em que estão inseridos, os orientando a ter uma leitura 

crítica da realidade, em um processo dinâmico. 

 Dessa forma, há que se pensar que, esta tem que estar articulada com os processos mutáveis 

na relação sociedade e natureza tendo em vista a integração com outras áreas de conhecimento para 

que sejam estabelecidos diferentes olhares nas questões debatidas. 

 Segundo Andrade (1981,p.11),  

O conhecimento científico é profundamente dinâmico e evolui sob a influência das 

transformações econômicas e de suas repercussões sobre a formulação do pensamento 

científico. Assim, o objeto e os objetivos de uma ciência são relativos, diversificando-se no 

espaço e no tempo, conforme a estruturação das formações econômicas e 

sociais.(ANDRADE, 1981, p.11) 

 

 Neste contexto, os estudos sobre o espaço, entendido por Santos (2002,p.21) como "um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações" e que segundo o mesmo autor 

através desta concepção "podemos reconhecer suas categorias analíticas internas. Entre elas estão a 

paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou 

produtivo, as rugosidades e as formas-conteúdo" (Santos, 202,p.22), fez com que houvesse 

diferentes olhares e formas de entendimento sobre o córrego do Gambá. 

                                                           
1
 A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a 

partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 

resultados. BRASIL (1999, p. 89) 
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 Nesta perspectiva, inclui-se as discussões sobre as propostas de Educação Ambiental como 

processo de aprendizagem e reorganização da forma de pensar e entender a integração homem- 

meio. A concepção de educação ambiental recebe críticas que questionam o porque da separação da 

educação, fazendo o recorte para o ambiental, para essa crítica, apontaremos Rodriguez e Silva ( 

2009,p.175) que afirmam,  

A resposta é que a humanidade em geral e o planeta Terra, no qual ela vive, estão imersos 

numa profunda crise civilizatória de caráter ambiental e que, de uma forma ou de outra 

afeta todos os sistemas locais e regionais, incluindo seus grupos sociais. O que levou a 

civilização humana chegar a este ponto negativo e crucial foi um desenvolvimento 

explosivo da capacidade cultural da exploração dos seres humanos e dos bens naturais que 

lhes modificou as propriedades e os conduziu a uma perda irreversível dos seus atributos de 

autorregulação e homeostase.(RODRIGUEZ e SILVA, 2009,p.175) 

 

 Entendendo a crise como resultado dos processos dialéticos na relação sociedade-natureza e 

as mudanças ocorridas do e no espaço, o que leva a geração dos impactos ambientais apontamos 

que a junção da ciência geográfica e educação ambiental e os trabalhos de campo no estudo destas 

relações são fundamentais para o debate, sistematização e propostas de ações . 

 O termo impacto ambiental é entendido neste trabalho como aponta Cunha e Guerra( 

2001,p.24-25) 

Impacto ambiental é, portanto, o processo de mudanças sociais e ecológicas causado por 

perturbações (uma nova ocupação e/ou construção de um objeto novo: uma usina, uma 

estrada ou uma indústria) no ambiente.Diz respeito ainda à evolução conjunta das 

condições sociais e ecológicas estimulada pelos impulsos das relações entre forças externas 

e internas à unidade espacial e ecológica, histórica ou socialmente determinada. É a relação 

entre sociedade e natureza que se transforma diferencial e dinamicamente. Os impactos 

ambientais são escritos no tempo e incidem diferencialmente, alterando as estruturas das 

classes sociais e reestruturando o espaço.( CUNHA e GUERRA, 2001,p.24-25) 

  

Neste contexto, o geógrafo, tem papel fundamental em pensar o espaço tendo em vista as suas 

transformações propondo medidas que tratem do ambiente como um todo, ou seja, na união do 

físico com o humano.É papel do professor de Geografia inserir debates em sala que retratem a 

realidade vivida pelos alunos, sejam eles da educação básica seja de cursos de graduação do ensino 

superior,o trabalho de campo, como instrumento pedagógico e didático que visa ter um apanhado da 

realidade , é uma das formas de suscitar o debate e agregar diferentes formas de ações com os 

alunos. 
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 Sendo assim, e etendendo o trabalho de campo como uma relação entre objeto e 

pesquisador, concordamos com Suertegaray (2002) quando esta no debate sobre as concepções de 

trabalho de campo o define como, 

 

A pesquisa de campo constitui para o geógrafo um ato de observação da realidade do outro, 

interpretada pela lente do sujeito na relação com o outro sujeito. Esta interpretação resulta 

de seu engajamento no próprio objeto de investigação. Sua construção geográfica resulta de 

suas práticas sociais. Neste caso, o conhecimento não é produzido para subsidiar outros 

processos. Ele alimenta o processo, na medida em que desvenda as contradições, na medida 

em que as revela e, portanto, cria nova consciência do mundo. Trata-se de um movimento 

da geografia engajada nos movimentos, sejam eles sociais agrários ou urbanos. Enfim, 

movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. 

(SUERTEGARAY ,2002) 

 

 

 É necessário que os trabalhos de campo sejam práticas vivas nos cursos de formação pois 

como afirma Suertegaray (2002), ele não é exclusivo da pesquisa em Geografia , porém, 

fundamental para essa ciência. 

 

3. CÓRREGO DO GAMBÁ UM OLHAR INTERDISCIPLINAR 

 

 Tendo em vista o que foi discutido, apresentaremos uma prática realizada  

com alunos de três curso de graduação da UFMT- Campus Cuiabá
2
, que resultou em um trabalho de 

campo tendo como objeto de estudo o Córrego do Gambá, afluente do Rio Cuiabá . A escolha deste 

córrego deu-se por este estar totalmente degradado, por receber diversos tipos de resíduos sólidos e 

líquidos em seu trajeto além de ter sua área de preservação permanente toda ocupada. 

 O Município de Cuiabá, segundo Rosseto e Zamparoni (2012, p.164) assim como grande 

parte dos municípios brasileiros, "apresentam vários problemas socioeconômicos que causam 

impactos negativos no ambiente original. Dentre eles, merece destaque a  ocupação das Áreas de 

Preservação Permanente (APP´s)". 

 No que confere a área urbana, esta, segundo as mesmas autoras," é drenada pelo rio Cuiabá e 

seus afluentes, dos quais se destacam o Rio Coxipó e inúmeros córregos, tais como: Córrego da 

                                                           
2
  Os cursos envolvidos foram: Arquitetura , com alunos da 1ª fase da disciplina de Estudos Ambientais, Ciências 

Sociais , 4ª e 5ª fases da disciplina de Geografia Humana e Econômica e o curso de Saúde Coletiva , 4ª fase da 

disciplina Geografia Humana. 
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Prainha, Ribeirão da Ponte, Manoel Pinto, Moinho,  Barbados, Gambá e São Gonçalo".(ROSSETO 

e ZAMPARONI, 2012, p.165) 

 Segundo o Relatório de monitoramento da qualidade da água da região hidrográfica do 

Paraguai (2007-2009,p.25) o Rio Cuiabá se encontra na sub-bacia do Cuiabá, e tem a seguinte 

formação e localização,  

Sub-bacia do Cuiabá: formada pelo rio Cuiabá e seus afluentes, como 

os rios: Marzagão, Manso, Acorizal, Coxipó-Açú, Coxipó, Coxipó-Mirim, Aricá Açú, 

Aricá Mirim, Mutum e São Lourenço pela margem esquerda, e pela margem direita o 

Chiqueirão, Jangada, Espinheiro e Piraim (FEMA, 1995). Localiza-se entre as coordenadas 

geográficas 14º18’ e 17º00’S e 54º40’ e 56º5’W, abrangendo uma área de 22.000 km2, 

englobando os municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, 

Cuiabá, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Nova Brasilândia, 

Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande. Encontra-se também nessa 

sub-bacia o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, um dos principais pólos turístico 

do Estado, com muitas cachoeiras, como a Salgadeira, a Cachoeirinha e Véu de Noiva, 

todas localizadas no rio Coxipó- Mirim. 

 
 Pelo que se pode observar, essa sub-bacia corta parte significativa do Estado além de fazer 

parte da vida de muitos habitantes que vivem nos municípios citados.A figura 1, apresenta a rede 

hidrográfica do município de Cuiabá, sua divisão setorial e a indicação do Córrego do Gambá. 
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Figura 1: Rede hidrográfica de Cuiabá indicando regiões, condição dos leitos e Indicação do 

Córrego do Gambá. 

Fonte: Prefeitura de Cuiabá
3
 ,reorganizado por Cantoia, 2013. 

Com o crescimento da cidade de Cuiabá, a margem do córrego foi ocupada de diferentes 

formas, tendo em vista que o mesmo foi canalizado de forma aberta na maioria do seu trecho, e 

fechada, da nascente no bairro da Lixeira até o Bairro Areão, como pôde ser visualizada na figura 1. 

Segundo Zamparoni (2012,p.11),  

A ocupação do Mato Grosso pelas frentes pioneiras por meio do processo de colonização 

refletiu esses interesses. Contribuindo com o fortalecimento deste processo foram sendo 

criados os PNDS – Planos Nacionais de Desenvolvimento objetivando a promoção do 

desenvolvimento de todos os setores da economia nacional de forma integrada. A produção 

do espaço urbano de Cuiabá/Mato Grosso deve ser compreendida no contexto da produção 

                                                           
3
  Maiores informações em www.cuiaba.mt.gov.br. Site acessado em 14/09/2013. 
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e (re)produção do espaço mato-grossense a partir da década de 1970, derivado do processo 

migração, via colonização oficial e privada. Como grande parte das cidades brasileiras, 

Cuiabá tem sido afetada por uma série de processos socioeconômicos impactantes no 

ambiente físico original. Dentre eles, merece destaque à ocupação das áreas de preservação 

permanente. (ZAMPARONI,2012,p.11) 
 

 Ou seja, desde o período de ocupação do território, não foram atendidas a diversas 

legislações no ordenamento urbano. Na figura 2, pode ser observado o trajeto do córrego do Gambá, 

que corta bairros importantes da cidade e tem sua nascente da Praça das Lavadeiras Dona Palmira 

Pereira Dias, localizado no bairro Lixeira, esse foi o trajeto percorrido no trabalho de campo. 

 

Figura 2: Trajeto do Córrego do Gambá na cidade de Cuiabá-MT. 

Fonte:Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. 

 

Nesse trajeto, no decorrer do trabalho de campo percebeu-se que onde foram construídas 

grandes avenidas margeando o córrego a área foi valorizada, e consequentemente, veio a construção 

dos condomínio fechados e grandes empresas.  

 Percebe-se que o córrego não somente recebe águas pluviais, como deveria ser, mas também 

esgoto que é encaminhado diretamente das casas, sem nenhum tratamento, ao córrego. Além disso, 

há grande quantidade de resíduos sólidos. Estes poluentes causam mau cheiro e são agentes 

proliferadores de doenças às populações próximas ao córrego. Nas fotos 01 e 02 é possível constatar 

o que foi afirmado além de visualizar suas margens todas ocupadas por moradias, não respeitando a 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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legislação ambiental que prevê que,"os limites das APPs às margens dos cursos d’água variam entre 

30 metros e 500 metros, dependendo da largura de cada um, contados a partir do leito maior."
4
 

 

 

    

Foto 01e 02: Córrego do Gambá recebendo esgoto das residências e resíduos sólidos 

Fonte: Trabalho de campo,Cantoia, 2013. 

 

 Mesmo assim, o que foi constatado é que não há medidas de prevenção ou recuperação para 

o Córrego, além de estar todo ocupado por moradias nos locais onde sua canalização é 

aberta.Segundo dados do Relatório de monitoramento da qualidade das águas da sub-bacia do rio 

Cuiabá (2005)
5
 " somente 48% dos esgotos domésticos da cidade de Cuiabá são coletados. Desses, 

apenas 60% recebem algum tipo de tratamento". Na foto 03 pode se observar toda a estrutura 

montada para que o Córrego do Gambá receba o esgoto proveniente das moradias em seu entorno. 

                                                           
4
 http://www.senado.gov.br Site visitado em 14/09/2013 

5
 www.sema.mt.gov.br 

Site visitado em 14/09/2013 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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Foto 03: Canalização para lançamento de esgoto no Córrego do Gambá. 

Fonte: Trabalho de campo,Cantoia, 2013. 

 

 No decorrer do percurso, ficou evidente a degradação total do córrego, que como já foi dito 

deságua no Rio Cuiabá, Rio este, que dá nome a cidade, além de ser meio de subsistência de 

ribeirinhos que sobrevivem do pescado. 

 Outra questão que decorre da falta de planejamento das ações são as inundações do Córrego 

do Gambá devido suas canalizações .Segundo dados de Zamporoli (2012)  

No contexto da estória dos eventos das enchentes de Cuiabá a mais marcante foi a de 1974 

quando a cidade já passava por transformações profundas tanto no aumento do seu número 

de habitantes como de sua posição estratégica para a ocupação do espaço norte mato-

grossense a partir do processo de colonização que começou em 1970. (ZAMPAROLI, 

2012,p.14) 

 E prossegue,  

Tucci e Marques (2000) destacam que a impermeabilização e a canalização aumentam em 

até sete vezes as vazões máximas das cidades urbanizadas.  

Por isso, a Prefeitura de Cuiabá e o Ministério da Integração Regional, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para resolver o problema de inundação no 

Bairro São Mateus, pretendem realizar obra de ampliação da travessia do córrego do 

Gambá na região da Avenida Beira-Rio, facilitando o escoamento das águas da chuva. 

(ZAMPAROLI, 2012,p.16) 

 

 Como pode ser observado nas fotos, grande parte das casas que se encontram nas margens 

do Córrego do Gambá são de pessoas com baixo poder aquisitivo, ou seja, mais uma vez a camada 

menos favorecida sofre com a falta de estrutura e planejamento. 

 O Córrego do Gambá depois de percorrer 4,5 Km na cidade de Cuiabá, deságua na foz do 

Rio,como pode ser observado nas fotos 04 e 05. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Estratégias de Educação Ambiental na  Gestão de Recursos Hídricos                                      P á g i n a  | 800 

  

Fotos 04 e 05: Sistema de canalização com dissipadores de energia no foz do Rio Cuiabá. 

Fonte: Trabalho de campo,Cantoia, 2013. 

 

 Como todo córrego teve ser percurso alterado, foi necessário a construção de sistema de 

canalização com dissipador de energia para conter as água na fóz. O que se vê na foto 05, é uma 

cena de degradação , toda a água contaminada, com diversos tipos de resíduos vão percorrer as 

águas do Cuiabá levando grande parte dos dejetos da cidade para outros territórios do Estado. 

 Toda essa degradação ambiental impacta diretamente todo o sistema socioambiental gerando 

desequilíbrios no meio. Dessa forma segundo Leff (2001,p.17),  

Portanto, a degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise de civilização, 

marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento da razão 

tecnológica sobre a organização da natureza. A questão ambiental problematiza as próprias 

bases da produção; aponta para a desconstrução do paradigma econômico da modernidade e 

para a construção de futuros possíveis, fundados nos limites da natureza nos potenciais 

ecológicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade humana. (LEFF, 2001, p.17) 

 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No trabalho de campo, ficou evidente a falta de reorganização do espaço Cuiabano tendo em 

vista a integração entre os meios físicos e sociais, além disso, no decorrer dos debates realizados 

com os alunos dos cursos citados ficou evidenciado que os mesmos não conheciam ou 

simplesmente não haviam notado o Córrego da forma como foi analisado. Cada curso em seu 

relatório de campo produziu uma proposta de intervenção o que resultou em diversas ações que 

sempre suscitavam a forma de como os habitantes de Cuiabá veem o Rio. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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 Em algumas falas ficou claro que o quadro de degradação dos córregos de Cuiabá fazem 

parte da paisagem urbana, sofrendo um processo de naturalização do que está posto. 

 É necessário ações conjuntas de diversos órgãos e entidades para que seja debatido 

amplamente o quadro de degradação do Córrego do Gambá, além de ser realizados ações de 

sensibilização dos moradores que vive entorno do Córrego para que estes cobrem ações para que 

este seja revitalizado assim como, haja uma reorganização do espaço urbano. 

 É preciso mudança de paradigmas, de formas de inserções de ações que provoquem 

questionamentos e atitudes dos cidadãos. 

 Não podemos nos esquecer de que não foi o Rio, ou Córrego que cortou a cidade, mas sim 

cidade que cortou o Córrego, mudou seu trajeto e o utiliza hoje como meio de descarte de resíduos. 

 No final do trabalho de campo ficou o questionamento sobre em quais valores nós cidadãos 

iremos nos pautar quando estivermos realizando nossa profissão. No paradigma avassalador que 

tem como foco o poder do homem sobre a natureza, ou iremos através de uma leitura do meio 

propor ações que integrem de maneira crítica e questionadora o que é desenvolvimento? 
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Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá- UEM. E-mail: valima@uem.br 

 

RESUMO 

 

O presente artigo aborda questões que influenciam na qualidade ambiental na micro bacia 

hidrográfica do córrego Mandacaru, na cidade de Maringá/PR, considerando  o processo de 

ocupação urbana que desenvolveu nas proximidades do córrego. Alguns desses impactos se 

refletem de maneira acentuada no meio urbano e na qualidade de vida do homem. No entanto, este 

estudo teve como objetivo análise das implicações ambientais urbanas decorrentes das ocupações 

próximas, do córrego Mandacaru, com destaque para as áreas de preservação permanente como 

fator importante para o equilíbrio da vida biológica, e equilibro ambiental da bacia hidrográfica e, 

por fim, para o bem estar do homem. Para a análise da área de estudo foram para realizados 

trabalhos de campo, fotografias e coleta de pontos de controles com GPS. Constatou-se que, 

devido ao avanço deliberado da urbanização, sem planejamento adequado e sem fiscalização da 

legislação atuante, existem diferentes tipos de ocupações irregulares e observou-se que nos bairros 

de baixa renda, o descaso público com a preservação do córrego é maior.  

 

Palavras-chaves: bacia hidrográfica urbanizada, análise ambiental, áreas de preservação 

permanente, córrego Mandacaru. 

 

ABSTRACT 

This article discusses issues that affect the environmental quality in the micro watershed stream 

Mandacaru in the city of Maringá / PR, considering the process of urban settlement that developed 

nearby stream. Some of these impacts are reflected sharply in the urban environment and quality of 

life of man. However, this study aimed to analyze the environmental implications arising from 

urban occupations nearby stream Mandacaru, highlighting areas of permanent preservation as an 

important factor for the balance of biological life, and environmental balance of the watershed, and 

finally for the welfare of man. For the analysis of the study area were conducted for field work, 

collecting photographs and control points with GPS. It was found that, due to the advancement of 

deliberate urbanization without proper planning and without active enforcement of legislation, 

there are different types of irregular occupation and it was observed that in low-income 

neighborhoods, the public neglect the preservation of the stream is greater. 

 

Keywords: urbanized watershed, environmental analysis, permanent preservation areas, stream 

Mandacaru. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais nas áreas urbanas podem ser considerados tema desafiante para 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento, principalmente para ciência geográfica, pois 

abrangem questões sociais, culturais, políticas, e também econômicas, deixando a análise 

ambiental urbana mais complexa. 

As áreas urbanas concentram uma quantidade grande de pessoas num espaço relativamente 

pequeno e concentram atividades, vários tipos de uso da terra, dentre outros. 

Esses aspectos, em áreas próximas a cursos d’água ou em áreas de preservação permanente 

no ambiente urbano, devem possuir uma atenção diferenciada no que se refere à ocupação e 

manutenção dessas áreas devido aos problemas que podem ser gerados para a população e para o 

ambiente. 

Os processos hídricos, apesar de fundamentais para existência da vida, vêm desgastando-se, 

devido às ações antrópicas, ao longo dos últimos séculos. Juntamente com rápido processo de lesão 

das suas características físicas, químicas e biológicas, repercutindo na atual sociedade, com 

problemas emergenciais, uma vez que, grande parte da água doce do planeta apresenta algum tipo 

de contaminação, causando efeitos desfavoráveis para as populações biológicas, especialmente a 

humana. (BRANCO, 2013). 

No entanto, nos últimos 50 anos, os números de problemas ambientais foram completamente 

ascendentes, dentre as mais repercutidas a destruição da camada de ozônio, mudança climática, 

dizimação de florestas e grande ameaça da biodiversidade da fauna e flora.  

Essa forma errônea de comportamento levou a consequente exploração desenfreada dos 

recursos naturais, resultando uma sociedade consumista e apenas utilitarista, culminando na 

moderna sociedade de consumo. É sabido citar as primeiras cidades ocidentais na qual se instalaram 

próximos a rios e lagos, por motivos óbvios de sobrevivência, ligados a fertilidade do solo e 

contribuição para o cultivo de alimentos e então fixação de pessoas e mais tarde um aglomerado 

urbano. Começando desde então problemas ambientais sucessivos porem não conscientizados.  

Porém, a atual sociedade se viu num momento que a preservação é obrigatoriamente 

necessária, e a conciliação com o desenvolvimento econômico e social do homem, se tornou vital 

para o homem. (SOUTO, 2009). 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 806 

Com a expansão urbana, construções chegaram às proximidades dos rios, na qual exerce 

grande pressão nos sistemas hídricos, com restos de resíduos, degradação por diversas atividades e 

contaminação dos bens naturais.  

No qual, a grande questão, é de que forma essas áreas podem se estabelecer nos espaços sem 

agredir o meio, principalmente o natural. Conservando uma área adequada de APPs e diretamente 

preservando a qualidade da agua e indiretamente dando condição a um ambiente sustentável. Pois 

os problemas estão aumentando, uma vez que a população se estende ao longo do espaço urbano. 

Neste contexto, este artigo aborda a análise e pesquisa em andamento que esta disposta, a 

considerar o uso do solo e a qualidade ambiental do micro bacia do Córrego Mandacaru, bem como 

a ocupação urbana do local. Através, de estudos bibliográficos, principalmente das legislações 

municipais, estaduais e federais, com apoio de imagens de satélite e analises de campo, para então, 

contribuir para um planejamento ambiental e a manutenção e preservação dos ecossistemas 

aquáticos naturais, e reduzir o passivo ambiental.  

 

2. A IMPORTÂNCIA DAS ANÁLISES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

URBANIZADAS 

 

A área em estudo refere-se a uma micro bacia hidrográfica urbanizada com muitas 

influencias do processo de desenvolvimento e crescimento da cidade de Maringá/PR, por isso, antes 

de aprofundar questões relativas a esta área é importante a compreensão do que é uma bacia 

hidrográfica.  

De acordo com Bandini (1967, p.49) “é uma bacia hidrográfica é uma extensão superficial, 

cujas ladeiras apresentam natural declividade para uma linha, chamada thalweg, a qual une os 

pontos de mínima cota, das sucessivas secções transversais da própria bacia”. Sendo que os autores 

Lucas e Guillermo, conceitua bacia hidrográfica um aglomerado de áreas com declive no sentido de 

uma transversal de um curso de água principal, podendo ser também uma área acirrada 

topograficamente num determinado ponto do curso de água, na qual toda vazão abundante é 

desafogada através deste ponto. (GARCEZ e ALVARES, 1988, p. 43).  

Neste sentido, considera-se as bacias hidrográficas como sistemas abertos, que recebem 

energia de agentes climáticos e perdem energia com o deflúvio, que variam num determinado 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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padrão, e mesmo com interferências antrópicas conseguem encontrar um equilíbrio. (LIMA E 

ZAKIA, 2000 apud COSTA, 2007, p.138).  

Os termos são relativos de autor pra autor, uma vez que para Barrella, 2001 apud Costa, 

(2007, p. 138) releva bacia como um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, 

consolidada nas áreas mais elevadas por divisores de água, onde a chuva decorre e forma rios e 

lagos, ou infiltra no solo, em consequente a formação de nascentes e do lençol freático. Ao mesmo 

tempo em que as águas superficiais escoam para as partes mais baixa, formando rios e riachos, 

aumentando gradualmente ate desembocarem no oceano. A bacia hidrográfica é também 

compreendida de bacia de captação, quando age como coletora das aguas pluviais, e/ou bacia de 

drenagem quando opera num limite que esta sendo drenado pelos cursos de agua. (SILVA, 1995 

apud SOUTO, 2009, p. 04).  

No entanto, para hidrologia as subdivisões de uma bacia principal podem ser denominadas 

como sub-bacias ou micro bacias, que são bacias secundaria com potencial de drenagem um pouco 

menor. Porem, o conceito de micro bacia/sub bacia varia muito,  segundo os autores Cecílio e Reis 

(2006) apud Costa, (2007, p.137). “definem a micro bacia como uma sub-bacia hidrográfica de área 

reduzida, não havendo consenso de qual seria a área máxima (máximo varia entre 10 a 20.000 ha ou 

0,1 km2 a 200 km2)”. De acordo, com Santana (2003), “o termo micro bacia, embora difundido em 

nível nacional, constitui uma denominação empírica, sugerindo o autor a sua substituição por sub-

bacia hidrográfica.”.  Para o autor Faustino (1996), “a micro bacia possui toda sua área com 

drenagem direta ao curso principal de uma sub-bacia, várias micro bacias formam uma sub-bacia, 

sendo a área de uma micro bacia inferior a 100 km2.”(COSTA, 2007, p. 139).  

Nesse sentido, essas compreensões da dinâmica e dos processos das bacias hidrográficas e 

sub-bacias bem como outros bens naturais contribuem para o planejamento e monitoramento das 

áreas ambientais, por meio de investigações sistematizadas com auxilio de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) em compatibilidade de recursos como o sensoriamento remoto, informação 

recolhida com Sistema de Posicionamento Global (GPS), entre outros.  

A discussão e importância das pesquisas e análises considerando o limite das bacias 

hidrográficas devem-se ao fato da característica de sistema e o principal elemento desse sistema é a 

água. Água é um elemento químico fundamental para manutenção da vida biológica e humana seja 

ela para atividades domesticas ou industriais, ou para indicar degradação e a ação do homem ao 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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longo do tempo no espaço. Revelando as transgressões ambientais, e degradação do ambiente 

natural, ocasionada pelas relações antrópicas. 

Segundo Rezende (2009), a água e a boa condição de tal dependem de outros elementos: 

O deflúvio de uma bacia hidrográfica resulta de fluxos líquidos superficiais e 

subsuperficiais (Resende et al., 1995) e pode ser considerado como o produto 

residual do ciclo hidrológico, o qual é influenciado por três grandes grupos de 

fatores: clima, fisiografia e uso de solo. (RESENDE, 1995 apud SOUTO, 2009, p. 

04). 

 

Isso indica que o ciclo hidrológico, depende da qualidade do clima, bem como as condições 

fisiográficas, cobertura vegetal, uso adequado do solo, ou seja, qualquer alteração desses elementos 

tem ligação com o equilíbrio hidrológico que palpita que a qualidade de cada corpo d’água está 

interligada à geologia, ao tipo de solo, ao clima, ao tipo e quantidade de cobertura vegetal e ao grau 

e manejo de atividade humana dentro da bacia hidrográfica. (Valente & Castro, 1981 apud Souto, 

2009, p. 04) 

Segundo Souto (2009, p.05) as pesquisas ou as soluções voltada para problemas de recursos 

hídricos, visava basicamente à solução de problemas relacionados à água, com prioridade para o 

controle de inundações, para o abastecimento doméstico e industrial, para a irrigação ou para a 

navegação. Embora, se tem preocupado em sanar esses impasses, a pesquisa e a ciência em si 

trabalham para manter uma relação favorecedora entre o desenvolvimento econômico e social com 

preservação da água e o meio natural em seu todo, não somente da água em si.  

Atualmente, o objetivo central é obter um relacionamento sustentável entre o ambiente 

natural com as relações antrópicas, justamente para impedir transtornos, e acontecimentos 

catastróficos. 

Assim, o desafio principal é para que os problemas encontrados tenham soluções 

sustentáveis, que se prolonguem ao longo do espaço/tempo. Vale mencionar que a palavra 

sustentável tem origem no latim "sustentare”, que significa sustentar, apoiar, conservar. No entanto, 

conservar entende-se de atitudes que vão além de um simples processo conciliador de homem e 

natureza, conforme Ranzini (1990) é necessário todo um planejamento integrado: 

 

... as bacias e sub-bacias hidrográficas vêm se estabelecendo como área para 

planejamento integrado entre o uso e ocupação dos espaços rurais e urbanos 

visando desenvolvimento sustentado, no qual se combinam atividades econômicas 

e sociais com qualidade ambiental, por sua vez, diminuindo os impactos causados 
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pelo homem. Assim, o uso e ocupação das bacias hidrográficas refletem, em última 

instância, na qualidade e quantidade das águas superficiais e subterrâneas.” 

(RANZINE, 1990 apud SOUTO, 2009 p. 05). Consequentemente, se planejamento 

ambiental voltar-se para os recursos hídricos, tendo consciência que uso e a 

ocupação das bacias hidrográficas refletem, simultaneamente, na qualidade e 

quantidade das águas superficiais, estará rumo à preservação da água e respectivos 

dependentes. 

 

No entanto, quando se refere a bacias ou micro bacias hidrográficas no urbano, ação 

antrópica se torna ainda mais intensa. Seguida pelas “vivas” construções civis, próximas dos cursos 

d’agua, a retirada de vegetação, excedendo o limite de preservação permanente, fundamental para o 

equilíbrio e sustento da bacia. Sendo que as APPs foram denominadas uma faixa mínima de 

cobertura vegetal, sucinta na lei federal N°12.651 de 25 de maio de 2012, do artigo Art. 4
o
 inciso I: 

 

Art. 4
o
  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural 

perene e intermitente excluído os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 

em largura mínima de:      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). a) 30 (trinta) 

metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 

(cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os 

cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros. (BRASIL, 2012). 

 

Assim, as violações desses limites refletem na atividade do escoamento superficial, nas 

taxas de evaporação e no potencial de retenção do solo. (GARCEZ, ALVAREZ, 2002, p.51.) Bem 

como, a manutenção direta da vida da fauna e flora, que integra a bacia hidrográfica. A vegetação 

impede e protege o córrego de assoreamento, e possíveis degradações. 

Embora o abastecimento residencial, comercial ou industrial, ou mesmo para receber 

escoamento das águas pluviais muitas vezes carentes se tratamento adequado. Resulta-se no 

desequilíbrio dos processos hídricos, desta forma Guerra (2011, p. 77) aborda que independente da 

ação humana, os cursos da água age por três processos fundamentais: erosivos, transportes, e 

deposições integrando um estado de equilíbrio. Subtende que a retirada de vegetação, exposição 

forçada do solo á erosão, e a vulnerabilidade da água de possíveis contaminações, são os principais 

agentes do desequilíbrio dos cursos d’ água. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA SUB-BACIA DO CÓRREGO MANDACARU 

O município de Maringá está dividido entre duas importantes bacias hidrográficas, do rio 

Ivaí ao sul e do rio Pirapó ao norte. Alguns dos centrais córregos se encontram na porção norte são 

os córregos Mandacaru, Ibipitanga, Osório, Miosótis, Nazareth, Guaiapó e os ribeirões Maringá e 

Morangueira. No sul situam as bacias dos córregos Borba-Gato, Cleópatra, Betti, Moscado, Burigui, 

Meiro e as dos ribeirões Paiçandu, Floriano, Bandeirantes do Sul e Pingüim. (RIGON, 2010, p. 14). 

O córrego Mandacaru é uma sub-bacia, afluente da bacia hidrográfica denominada Ribeirão 

Maringá, por sua vez esta se localiza na região noroeste da cidade Maringá, como pode ser 

observado na figura 1. Na qual, o Córrego Mandacaru se torna sub-bacia se Está localizada nas 

latitudes e longitudes respectivamente: 23º30’ Sul e 52º 00’oeste (QUEIROZ, 2002, p. 02).  

Possui uma extensão de 8.9km, com direcionamento linear no sentido nordeste e com três 

pontos de nascentes afloradas na cabeceira de drenagem. Possui uma área de 15,60km², sendo que 

85% é  urbanizada, e  15%  restante localizados na foz do córrego (Figura 2). Possui uma elevada 

área impermeabilizada, juntamente a elevada concentração urbana na cabeceira de drenagem do 

córrego, faz com que eventos de precipitação pluvial ocorram grandes quantidades de descargas no 

canal (RIGON, 2010, p. 19). 

A micro bacia hidrográfica Córrego Mandacaru, por estar localizado dentro do urbano, é 

um córrego que sofre, sérios problemas, que mais tarde pode ser intensamente agravados, 

sucintamente podemos enumerar alguns deles: residências muito próximas ao curso d’ água, em 

vários pontos do córrego, a ausência de vegetação, vulnerabilidade do solo, lixos e entulhos 

jogados próximos à margem e também ocupações irregulares, assoreamento e processos erosivos, 

entre outros. 
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica Ribeirão Maringá e a sub-bacia Córrego Mandacaru. Fonte: 

Prefeitura de Maringá. Adaptado: SILVA, 2013. 

 

No entanto, esses problemas da maioria deles ocasionados principalmente pelo intenso 

processo de urbanização, invadindo as propriedades físicas da área de preservação do córrego. A 

falta de conscientização da população e significantemente a ausência de fiscalização do poder 

público, com relação ao inciso IV do artigo 25 da lei municipal de Maringá de 11 de abril 2001, nº 

376/2001 que afirma varias responsabilidade, dentre elas “a fiscalização das reservas naturais 

urbanas”. (MARINGÁ, 2001). 
58

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Conforme a Lei Complementar Municipal de Maringá. Disponível em<http://www.leismunicipais.com.br>. 
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                    Figura 2: Localização do Córrego Mandacaru. Adaptado: SILVA, 2013. Fonte: Google Maps. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a análise da área de estudo foram para realizados trabalhos de campo, fotografias e 

coleta de pontos de controles com GPS.  

Constatou-se, através de bases bibliográficas integralizadas, que as leis que rege tanto em 

escala estadual, municipal ou federal, possuem o mesmo intento: manter a vegetação preservada 

essencialmente a nativa, nos fundos de vales e APPs de qualquer recurso hídrico existente, incertos 

de tamanhos e largura.  

Observou-se, através de imagens fotográficas e de satélite o avanço deliberado da 

urbanização, sem planejamento adequado em consideração com a preservação da micro bacia 

Córrego Mandacaru. Comparando as áreas de preservação ambiental dos córregos de Maringá com 

outras áreas estas estão, em grande parte, preservadas. 

Como pode ser visualizado na figura 3, em alguns pontos da micro bacia existem diferentes 

tipos de ocupações irregulares e observou-se que nos bairros de baixa renda , o descaso público 

com a preservação do córrego é maior. Isso pode ser observado através das análises realizadas em 

campo em vários pontos da área. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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Embora alguns pontos estejam bem críticos devido à intensa urbanização, outros estavam 

consideravelmente conservados, contemplando a área de preservação prevista por Lei sem muitas 

degradações. No entanto, percebesse a necessidade uma maior atenção do porder público e de 

conscientização da população, visto o aumento da ocupação urbana nessa área devido ao grande e 

intenso investimento imobiliário que está ocorrendo atualmente em Maringá/PR.  

 

Figura 3 – Detalhes de alguns pontos fotografados em campo. Imagens e Adaptação: SILVA, 2013. 

 

Diante disso, pode-se pensar: até quando as áreas preservadas serão “respeitadas”? Qual o 

impacto da busca por mais espaço urbano para as construções nessas áreas? Sobre as áreas 

degradadas, qual será a influência para todo o sistema da bacia que o córrego Mandacarú está 

inserido? 
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Essas questões impulsionam o debate e a importância de pesquisas que vinculem essas 

preocupações, principalmente em áreas urbanizadas. Dessa forma é necessário inovar, formas de 

ocupação, de técnicas, de leis, de novos comportamentos estabelecendo novas relações de uso do 

espaço urbano paralelo aos recursos naturais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na bibliografia, principalmente as que referem às legislações, foi possível 

compreender que, no que diz respeito aos fundos de vale, APPs e conservação  da vegetação 

nativa,  que o ambiente estaria muito bem preservado se as mesmas fossem realmente efetivadas. 

No desenvolvimento desta análise ambiental da micro bacia do córrego Mandacarú, foi 

essencial inserir as leis que regem sobre o assunto, principalmente por se tratar de uma área 

urbanizada onde existem, de certa forma, muitas contradições explícitas nos processos de 

desenvolvimento e de preservação do ambiente. 

Existem os contrastes entre o que é estabelecido por lei e o cumprimento desta na prática, 

embora estas leis sejam fundamentais, não estão sendo efetivamente cumpridas. Outro aspecto 

relevante ao ser observado no córrego é a carência de conscientização por parte da população, pelo 

que foi observado e analisado, visto que foi encontrado varias praticam irregulares realizados pelos 

habitantes.  Em contrapartida, a população poder agir como ator fiscalizador das transgressões que 

acontece no meio, em prol da preservação do meio natural e dos recursos hídricos em geral. 

 Neste sentido, o reverso da situação, esta em contínuo desenvolvimento, que diz respeito à 

preservação de fato e o cumprimento das leis por todos. É considerável que muito tem se feito para 

conscientização de preservar o ambiente natural. No entanto, ainda é muito pouco, se comparado 

ao grau de degradação de outros recursos naturais. É preciso mais incentivos, mais consciência, 

intensificação de programas de educação ambiental para população e a divulgação e o 

cumprimento da legislação, pelo poder público.  
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________________________________________________________________________________ 

RESUMO 

Atualmente o espaço transformado e construído pelo homem, vem ocupando grande parte dos 

sistemas ambientais existentes. Modificações estas que vem acarretando muitas vezes  em 

degradações ambientais. Neste contexto é que esse trabalho vem evidenciar os processor erosivos 

que vem acontecendo na micro bacia do córrego Sapê, este localizado no município de Bataguassu, 

interior do estado de Mato Grosso do Sul. Este córrego fica próximo a área urbana, em grande parte 

do seu percurso não possui vegetação para proteger seu cursos d’água, e no seu entorno encontra-se 

pastagens utilizadas pelo uso intensivo do gado que com o pisoteio agravam ainda mais o processos 

erosivos. No presente trabalho utilizam-se imagens de satélite com o intuito de analisar o uso e 

ocupação da terra de toda a bacia hidrográfica, e imagens fotográficas sobre os processos de 

degradação ambiental. Propostas eficazes de manejo territorial do entorno da bacia devem ser feitos 

para a recuperação do córrego do Sapê 

 

Palavras-chave: Sistemas Ambientais, Bacia Hidrográfica, Degradação Ambiental. 

 

ABSTRACT 

Currently the space transformed and built by man, has occupied much of the existing environmental 

systems. These changes coming often resulting in environmental degradation. This context is that 

this work is to highlight the processor erosion has been happening in the micro-watershed stream 

Sapê, this located in the municipality of Bataguassu, the state of Mato Grosso do Sul. This stream is 

close to an urban area, a large part of its trajectory has no vegetation to protect its waterways and its 

surroundings is used for intensive grazing of cattle trampling with further aggravate the erosion. In 

this paper we use satellite images in order to analyze the use and occupation of the land of the entire 

watershed, and images on the processes of environmental degradation. Proposed effective territorial 

management surrounding the basin should be made for the recovery of stream Sapê. 

 

Key-words: Environmental Systems, Watershed, Environmental Degradation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um dos mais importantes recursos naturais de que a sociedade obtém, sendo 

indispensável a sobrevivência de todo ser humano. Com a crescente demanda pelo uso dos recursos 

naturais, aumenta, diretamente, a preocupação com a quantidade e a qualidade dos mesmos nos dias 

atuais (BOTELHO, 2004). 

A sociedade humana tem necessidade de ocupar espaços naturais, transformando-os para 

extrair deles energia e insumos ou para urbanizá-los. A transformação da paisagem natural em 

cultural proporciona a base para a manutenção do sistema econômico, gerando, em contrapartida, 

impactos que precisam ser conhecidos e estudados (REFOSCO, 1996). 

O homem transforma o espaço da melhor forma que lhe convém, de acordo com suas 

necessidades. O homem transforma o espaço através de derrubada de matas, da implantação de 

pastagens e cultivos, da construção de estradas, portos e aeroportos, represas, retificação e 

canalização de cursos d’água, da implantação de indústrias e áreas urbanas (FLORENZANO, 

2002). O homem ocupa e se apropria do espaço e de seus recursos naturais de acordo com seus 

interesses, e os transforma da forma que lhe convém. 

Em bacias hidrográficas que pode ser definida como área da superfície que drena água, 

sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, num determinado ponto (ou seção) de 

um canal fluvial (SILVA, SCHULZ & CAMARGO, 2007), essas modificações não são diferentes, 

espaços este complexo onde ocorre a interação entre homem e o meio ambiente, e que são muito 

estudados principalmente por geógrafos profissionais qualificados na interação das atividades 

antrópicas com os sistemas ambientais. Nos últimos anos as bacias hidrográficas tem sido objeto de 

estudos em diversas áreas das ciências. O total de trabalhos que adotaram B.H. como célula básica 

foi sete vezes maior na última década (1990/2000) em comparação à década anterior (1980/1990) 

Botelho e Silva (2004). As bacias hidrográficas são excelentes unidades de análise, pois são 

sistemas ecológicos que abrangem todos os organismos que funcionam em conjunto numa dada 

área, nota-se isto vendo a quantidade de trabalhos acerca do tema. 

Grandes modificações vêm ocorrendo em diversas bacias hidrográficas e não é diferente na 

área de estudo deste trabalho a bacia hidrográfica do Sapê//MS, onde os processos erosivos são 

intensos provocados pela falta de cobertura vegetal, a vegetação tem uma grande importância numa 

bacia hidrográfica do ponto de vista hidrológico e ecológico, como na manutenção da qualidade da 

água, estabilidade do solo de áreas marginais, regularização do regime hídrico através de sua 
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influência no lençol freático como filtro de escoamento superficial [...] (SALVADOR, 1987). No 

percurso dos cursos d’água, os processos erosivos podem ser entendidos como degradação e 

remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas pela ação combinada da 

gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos (plantas e animais) IPT, (1986) apud 

TOMINAGA, SANTORO & AMARAL, (2009). 

Grande parte dos processos erosivos encontrados no córrego são erosões em sulcos, que 

resulta de irregularidades na superfície do solo devido à concentração da enxurrada em 

determinados locais (LEPSCH, 2008), mas alguns locais encontram-se em processos de 

ravinamento que são processos com uma profundidade maior. 

Outro fator agravante nesses processos erosivos é o fato de no entorno da bacia ser 

predominada por pastagens onde sem nenhuma proteção o pisoteio do gado agrava os processos 

erosivos. O superpastoreio pode ser o fator principal na degradação ambiental, causando metade dos 

danos avaliados na África e ¾ em outras regiões em desenvolvimento [...] (FAO, 1986 apud 

ARAÚJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005). 

Para ajudar nas análises será utilizados os Sistemas de Informação Geográficas (SIG), neste 

caso especifico será utilizado o SPRING
® 

5.0.6 ferramentas estas muito uteis em análises espaciais 

por possuir diversos recursos importantes. Desde a sua concepção, um SIG deve ser compreendido 

como uma vigorosa ferramenta para apoiar a tomada de decisão por parte do usuário. A sua 

estrutura deve nesse sentido, ser muito bem planejada para que a interação homem-máquina se dê 

de maneira eficiente e atenda às necessidades dos usuários (FITZ 2008). Ferramenta essa 

importante nos trabalho capazes de fazer análises integradas utilizando diversos temas, assim sendo 

otimizando os resultados e seu custo/benefício. 

Portanto o objetivo do trabalho é analisar os processos erosivos da bacia hidrográfica do 

Sapê e definir prognósticos de recuperação das áreas onde isto ocorre. 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O objeto de estudo, é a bacia hidrográfica do Sapê localizada no município de Bataguassu, 

integrante da microrregião de Nova Andradina e fica localizado entre as coordenadas de O 

53º03’45,15” S 21º37’08,48” e O 52º12’16,06” S 22º04’41,88”. Bataguassu é conhecida como a 
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cidade Portal do MS, e faz divisa com o estado de São Paulo, cidade de Presidente Epitácio. O 

município fica a uma distância de 335 km de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do 

Sul. 

Bataguassu possui temperaturas médias entre 20ºC e 25ºC, uma precipitação média anual de 

1350 mm. Possui relevo com declividade suave, vegetação predominantemente de pastagem e 

cerrado campestre. O solo encontrado predominantemente na região é o Latossolo Vermelho-

escuro, de baixa fertilidade natural. 

O córrego Sapê é afluente de um importante rio do estado o Pardo que por sua vez é 

integrante da bacia hidrográfica do Paraná, uma das principais bacias hidrográficas do país. 

A seguir temos um mapa mostrando a posição geográfica e a forma territorial do objeto de 

estudo: 

 

 

Figura – 1 Localização geográfica da bacia hidrográfica do Sapê/MS 

 

2. METODOLOGIA 

A temática que o trabalho se propõe a desenvolver teve como base a definição de uma 

abordagem qualitativa. 

 Foi escolhida a pesquisa qualitativa para abordar tema proposto baseando-se nas 

observações e análise e no levantamento dos problemas encontrados. Para alcançar os objetivos 
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propostos e para ter uma melhor organização a metodologia do trabalho dividiu-se em etapas 

definidas assim: 

Etapa – 1 Revisão Bibliográfica, baseia-se nas leituras de artigos, livros, entre outros meios 

sobre temas que abordam o tema, além de levantar informações (imagens de satélite, imagens 

SRTM), da área de estudo. 

Etapa – 2 Trabalhos de Gabinete, consiste na escolha dos dados e softwares que melhor se 

enquadram na pesquisa. 

Etapa – 3 Saídas de Campo “in loco”, esta etapa são as saídas de campo na área de estudo 

para melhor conhecer a área de estudo, tendo assim uma noção dos problemas existentes e evita 

equívocos nas análises e mapeamentos. Nesta etapa utiliza-se o registro fotográfico dos problemas 

para que as análises sejam a mais fiel possível. 

Etapa – 4 GPS, o sistema de posicionamento global é utilizado para obter as coordenadas 

geográficas dos pontos estudados, propondo um banco de imagens georreferenciados. 

Etapa – 5 Geotecnologias aqui se baseiam na utilização do SIG SPRING
®
 tendo como 

enfoque metodológico XAVIER-DA-SILVA & GOÉS (1996), que divide essa etapa em:  

Pré-Geoprocessamento (organização dos dados adquiridos em banco de dados digital), 

Geoprocessamento (tratamento e análise dos dados digitais através de um SIG), e o Pós 

Geoprocessamento (confecção dos mapas legendas, escalas, etc.), essa subdivisão demonstra 

claramente a criação de mapas desde a introdução de dados até a confecção de mapas, as cores 

utilizadas nos mapas são aquelas definidas pelo manual técnico de uso e ocupação da terra do IBGE 

(2006). 

Etapa – 6 Divulgação dos Resultados, esta última etapa do trabalho consiste apenas na 

divulgação dos resultados. 

 

3. RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram os mapeamentos temáticos de uso e ocupação da terra de 2013 

além de um mapa com os pontos georreferenciados onde se situa os processors erosivos ocorrentes 

na bacia hidrográfica. 
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Neste trabalho é explicito a importância dos mapas nos trabalhos científicos atualmente, um 

mapa pode ser considerado como a representação gráfica em superfície plana com uma determinada 

escala sobre a estrutura física da superfície terrestre.  

Entre os mapas destacam-se os mapas temáticos, geralmente utilizam outros mapas como 

base e tem como objetivo fornecer a representação dos fenômenos existentes sobre a superfície 

terrestre, por meio de uma simbologia especifica (FITZ, 2008). Mapas temáticos assim como 

quaisquer outros mapas devem apresentar alguns itens como, titulo (preciso e conciso), referências 

(dados utilizados), indicação do norte, escala e legenda. 

O mapa temático de uso e ocupação da terra produzido neste trabalho utilizou como base a 

carta sintética produzida em um SIG e que pode ser vista na figura 1 deste trabalho da área de 

estudo, a carta sintética produzida pelo SIG é geralmente utilizada como mapa base por neste mapa 

as classes de cobertura apresentar cores distintas. 

Na produção do mapa temático utilizou as cores definidas pelo manual técnico de uso e 

ocupação da terra do IBGE (2006) o manual explica que as legendas de uso da terra compreendem 

um conjunto de informações relativas às classes de uso, aos tipos, às espécies utilizadas e às 

tecnologias aplicadas. Sendo assim a seguir será mostrado o mapa de uso e ocupação e sua 

respectiva análise: 

 

 Figura 2 – Mapeamento temático de uso e ocupação da terra de 2013 

Ao observar o mapa de uso e ocupação da terra do córrego Sapê (maio de 20130), é notável 

a predominância da cobertura de pastagem, consequência disso é produção econômica de 

Bataguassu ser voltada para a agropecuária e no município encontra-se o frigorifico MARFRIG. A 

quantidade grande de pastagem no entorno do córrego faz com que a vegetação entorno do córrego 
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seja pequena e facilita a transição de bois, fazendo com que os processos erosivos sejam 

aumentados, como é possível olhar em imagens fotográficas mostradas mais a frente.  

Com a construção da rodovia, no sentido de campo grande que cruza o córrego, seu percurso 

foi modificado, tendo que ser feito medidas preventivo, que até certo ponto teve controle de erosão 

próximo à rodovia. Com a falta de APP na bacia hidrográfica encontramos durante o percurso 

vegetação escassa e áreas úmidas que nas áreas são representadas por pasto úmido ou chamadas 

popularmente de “brejo”. Solo exposto na área é encontrado devido à quantidade de construção de 

casas na área o que provoca a retirada de vegetação. A seguir será mostrado um quadro com a 

percentagem de cada classe de cobertura da terra presente na área de estudo. 

Quadro 1 – Percentagem das classes de cobertura na área de estudo 

Classe de Cobertura Percentagem (%) 

Pastagem 75 

Área Urbana 3 

Drenagem 1 

Vegetação 12 

Área Úmida 5 

Solo Exposto 4 

Total 100 

 

Com o quadro exposto a evidencia predominante da pastagem fica a mostra sendo que tal 

classe ocupa 75% da área de estudo, a vegetação ocupa 12% da área tendo maior quantidade 

próxima a nascente e na foz, onde desagua no rio Pardo. A área urbana é representada pela cidade 

de Bataguassu já que certa parte da área urbana fica na área da bacia hidrográfica. A seguir será 

mostrado um mapa com os pontos analisados: 
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Figura 3 – Pontos Analisado da Bacia Hidrográfica do Sapê 

 

Com as saídas de campos feitas na área de estudo durante todo o trajeto da bacia 

hidrográfica foi possível encontrar diversas áreas com intensos processos erosivos e próximos a 

rodovia medidas preventivas contra a erosão. 

A erosão que acontece no solo é um processo do qual diversos fatores exercem influência, 

dentre eles destacam-se: o solo, certos solos são mais suscetíveis a erosão do que outros, o clima 

exerce influência por meio do vento, neve e principalmente chuva, declividade o grau de inclinação 

de determinado terreno influência na velocidade da enxurrada e consequentemente no maior 

arrastamento de partículas do solo, e cobertura do solo que representa uma camada protetora do 

solo, representada principalmente pela vegetação. Fatores esses que em conjunto que em maior ou 

menor intensidade define o potencial erosivo de determinadas áreas, inclusive no córrego Sapê. 

Nas fotografias 1 e 7 é possível observar que o córrego sofre de assoreamento sendo este um 

processo que altera a qualidade ambiental da água além de afetar o percurso do curso d’água e 

consequentemente prejudicando o equilíbrio hídrico do córrego. 

Na fotografia 2 observa-se uma erosão em um estágio avançado, consequência da falta de 

vegetação densa no local, com o pisoteio do gado e as precipitações o processo erosivo se 

intensificou degradando assim essa área do córrego. 

Na fotografia número 5 encontra-se uma ponte que caiu (feita por moradores próximos ao 

córrego), e com isso prejudicou o trajeto do córrego por causa dos entulhos e terra que ficaram 
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durante o percurso, o que causa inclusive o assoreamento nesse trecho. Na foto número 6 que fica 

próxima do número 5 encontras grande quantidade de lixo jogado pelos moradores, que com isso 

poluem o córrego Sapê. 

Na fotografia 3 durante aquele trajeto encontra-se uma grande quantidade de vegetação que 

assim faz com que aquela área seja preservada e na fotografia número 4 observa-se medida 

preventiva contra os processos erosivos. Todos os pontos e fotografias foram georreferenciadas com 

o Sistema se Posicionamento Global, GPS. 

Para que esses processos erosivos sejam recuperados é necessário que politicas públicas 

envolvendo o governo municipal e populações sejam elaboradas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos erosivos provocam a degradação do solo e compromete a qualidade ambiental 

onde ocorrem. A intensificação destes processos além da perda de solos são os assoreamentos dos 

córregos, processos danosos aos cursos d’água. 

A falta de políticas públicas faz com que o entorno de bacias hidrográficas sejam 

desmatadas, e sem a vegetação protetora os córregos sofrem os processos erosivos. Como foi visto 

na área falta medidas públicas para que esses processos sejam revertidos, entre essas medidas estão 

implantação de vegetação no entorno de todo o trajeto do córrego, cercamento onde os processos já 

ocorrem evitando assim o pisoteio do gado e implantando vegetação, politicas públicas voltadas a 

população evitando que se jogue lixo durante o córrego dentre outras. 

Sendo assim com medidas corretivas e preventivas sendo feitas, fariam com que o córrego 

do Sapê pudesse ter um equilíbrio ambiental satisfatório. 
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RESUMO 

O atual Código Florestal, Lei 12.651/12 e suas respectivas alterações, vêm sofrendo críticas quanto 

sua real função na proteção das florestas e demais formas de vegetação nativa, da biodiversidade, 

do solo, dos recursos hídricos e do sistema climático, como proposto no Inciso I do Art. 1ºA. Diante 

desta discussão, este artigo objetiva a comparação entre as Áreas de Preservação Permanente (APP) 

identificadas a partir da interpretação do atual e antigo Código Florestal (Lei 4.771/65), discutindo a 

problemática da redução das APP’s diante da dinâmica natural da alta bacia do ribeirão Areia 

Dourada, Marabá Paulista (SP). O estudo indica que a preservação contemplada pelo antigo Código 

Florestal, com maior abrangência frente à dinâmica natural, é mais eficiente na proteção dos 

recursos naturais, com a necessidade de preservação de 17,19% da área total da bacia (795,04 ha); 

enquanto a partir do atual Código Florestal a preservação de 4,43% da área total da bacia (205,19 

ha) não contempla tal proteção, o que contribui para agravar a problemática ambiental da área 

analisada. Em ambos os casos constatou-se que há maior porcentagem de APP com uso inadequado, 

com 85,7% a partir do antigo e 59,51% no atual Código Florestal. 

 

Palavra-chave: Lei 4.771/65; Lei 12.561/13; proteção dos recursos naturais; alta bacia do ribeirão 

Areia Dourada. 

 

ABSTRACT 

The current Forestry Code, Law 12.651/12 and its respective alterations, have been suffering critics 

regarding its real function in the protection of forests and other types of native vegetation, 

biodiversity, soil, water resources and climate system, as proposed in the Item I of the Article 1A. 

In the face of this discussion, this article aims to compare the Permanent Preservation Areas (APP) 

identified considering the interpretation of the current and former Forestry Code (Law 4.771/65), 

discussing the issue of the reduction of the APP's in the natural dynamic of the high basin of the 

river Areia Dourada, Marabá Paulista (SP). This study indicates that the preservation addressed in 

the old Forestry Code, with a higher range consideration to the natural dynamic, is more efficient in 

the protection of natural resources, being necessary to preserve 17,19% of the basin's area (795,04 

ha); while the current Forestry Code preserves 4,43% of the basin's area (205,19 ha) doesn't address 

the protection, which contributes to aggravate the environmental issue of the analyzed area. In both 
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cases, it was determined that there is a high percentage of APP with inadequate use, being 85,7% in 

the old and 59,5%1 in the current Forestry Code. 

 

Keywords: Law 4771/65; LAw 12.561/13; protection of natural resourses; high basin of the Areia 

Dourada river. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A atenção com o ambiente e em especial com as florestas, as matas ribeirinhas e os recursos 

hídricos surgem com maior definição na legislação brasileira já do início do século XX. Os 

Códigos, Florestal e de Águas de 1934, trouxeram em seu bojo a preocupação com a proteção das 

florestas e dos recursos hídricos. O Código Florestal de 1934 (Decreto N
o
 23.793/34) classificava as 

florestas que conservavam os regimes das águas, como florestas protetoras.  A Lei obrigava os 

proprietários de terras a manterem 25% da área de seus imóveis com a cobertura de mata original; 

era a chamada quarta parte. A esta percentagem, porém, não era estabelecida sua localização com 

relação à posição no interior da propriedade rural. Embora as florestas consideradas como protetora 

do regime das águas tivessem o caráter de preservar os recursos hídricos, não havia na legislação 

restrição com relação a sua exploração, fora dos parques nacionais, estaduais e municipais. O 

caráter da Lei era manter no interior da propriedade rural um estoque de madeira (lenha) para uso 

próprio.  

O Código Florestal de 1965 (Lei N
o
 4.771/65) trouxe as primeiras preocupações com a real 

proteção dos recursos hídricos e com o ambiente, atribuindo funções ambientais as APP’s, em seu 

Art. 1º: “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. Inicialmente as faixas de 

proteção, foram denominadas de preservação permanente. A Lei N
o
 7.511/86 amplia as faixas de 

proteção do Código Florestal pela primeira vez e a Lei N
o
 7.803/89, aumenta as faixas de proteção 

pela segunda vez. Com a edição da Lei N
o 

12.651/12, as funções e as faixas a serem preservadas 

foram mantidas na nova Lei, mas uma série de outros instrumentos da própria Lei acabou por 

descaracterizar as faixas de proteção e em especial as suas funções, tornando o novo texto um 

retrocesso na preservação dos corpos d´água, pois que não atende as faixas de eficiência da 

vegetação necessárias a conservação dos recursos hídricos, reduzindo significativamente as funções 

e consequentemente os serviços prestados pela natureza ao homem.   

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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A determinação das faixas de zonas riparia para a proteção da biodiversidade, do solo e do 

sistema climático, consiste em uma metodologia essencial para a proteção dos recursos hídricos. 

Em face de sua importância, inúmeros autores se preocuparam em trabalhar no sentido de estudar 

quais seriam as faixas de eficiência da vegetação ripária considerando todos os fenômenos 

envolvidos, ou o maior número possível (escoamentos superficial e sub-superficial, transporte e 

deposição de sedimentos, ciclos de nutrientes, crescimento da vegetação, alterações no uso do solo, 

infiltração, evapotranspiração). Silva (2003) realizou uma revisão sobre a estimativa da largura da 

faixa vegetativa riparia, a partir da calha maior dos cursos d´águas, utilizando as funções descritas 

em MANDER et al (1997), REID & HILTON (1998) e em CRJC (2003), classificando as funções 

em nove itens: estabilização de taludes e encostas; manutenção da morfologia do rio e proteção a 

inundações; retenção de sedimentos e nutrientes; mitigação da temperatura da água e do solo; 

fornecimento de alimento e habitat para criaturas aquáticas; manutenção de corredores ecológicos; 

paisagem e recreação; fixação do gás carbônico; e interceptação de escombros rochosos. Nesta 

revisão, após sintetizar o trabalho de 24 autores - em que foram considerados os ciclos envolvidos, 

ciclo hidrológico e de nutrientes -, recomenda as faixas vegetativas riparias necessárias de acordo 

com as funções que estas exercem na proteção dos corpos d´água. Segundo Silva (2003) estas 

larguras são as mesmas apresentadas em CRJC (2003).  A Figura 1 mostra a relação de larguras 

recomendadas de faixas ripárias de acordo com suas funções. 

 

Figura 1 - Larguras ideais para as funções da zona ripária. (Adaptação de CRJC, 2003). 
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De acordo com estudos do CRJC (2003) e o levantamento realizado por Silva (2003) são 

necessários mais de 180 metros (+90 metros em cada margem) de APP, como demonstra a Figura 1, 

para que se protejam efetivamente os corpos d’água, o solo e a biodiversidade.  

Diante de tais informações, a comparação entre a demarcação das APP’s do antigo (Lei 

4.771/65) e atual (Lei 12.651/12) Código Florestal possibilita que se identifiquem as diferenças nos 

critérios para levantamento das APP’s e a eficiência da proteção dessas áreas aos recursos naturais; 

tal análise permite avaliar se os objetivos traçados na revogação do antigo Código Florestal para 

efetivação do atual estão de acordo, técnica e cientificamente, com a melhora da função das APP’s. 

Para tanto, foram levantadas as APP’s do antigo e atual Código Florestal, aplicadas na alta bacia do 

ribeirão Areia Dourada, localizada no município de Marabá Paulista (SP).  

A alta bacia do ribeirão Areia Dourada, compreende uma área de 4.623ha, com predomínio de 

solos de erodibilidade alta (STEIN, 1999) provenientes de litologias de arenitos do Grupo Bauru, 

sendo submetida a um uso intenso e indiscriminado desde a década de (19)40, permanecendo 

pequenos fragmentos de vegetação florestal (ZANATTA, CUNHA e BOIN, 2013). Tais condições, 

de acordo com o referido estudo, são responsáveis pela ativação de processos erosivos lineares de 

diferentes proporções, identificados 385 sulcos, 147 ravinas e 7 voçorocas. Nestes setores foram 

empregadas diversas técnicas conservacionistas (terraceamento, obliteração e bacias de contenção) 

e as técnicas preservacionistas se limitaram a poucas áreas cercadas para reflorestamento natural; 

técnicas de fraca eficiência que mantém a dinâmica erosiva ativa em toda a bacia.  

O presente artigo pretende analisar a eficiência da proteção exercida pelas APP’s do antigo e 

atual Código Florestal em associação à problemática erosiva da alta bacia do ribeirão Areia 

Dourada, Marabá Paulista (SP).  

  

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 Como base foi utilizada uma imagem orbital ALOS, sensor AVNIR, do ano de 2009 com 

reambulação em campo em 2012. Os dados foram analisados e tratados a partir do software livre 

SPRING 5.1.3, no qual se desenvolveram cartas de APP’s de acordo com a interpretação dos dois 

Códigos mencionados, obtendo-se dados qualitativos e quantitativos do uso e cobertura superficial 

da terra das respectivas APP’s. 
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 Para a confecção da carta a partir do atual Código Florestal (Lei 12.651/2012) foram 

adquiridos os limites das propriedades junto ao Ministério Público, regional de Presidente Prudente 

e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá Paulista. 

 

2.1. Lei 4.771/65 e suas respectivas modificações 

 Como medida para os canais perenes, a alínea “a” do Art. 2º “estabelece desde o seu nível 

mais alto”, esta determinação relaciona-se a dinâmica do regime de águas das diferentes 

sazonalidades, interpretado neste estudo como leito maior sazonal, identificando tais setores através 

da presença de solos subordinados ao hidromorfismo, bancos de areia e vegetação rasteira e de 

brejo e várzea, característicos de áreas subordinadas a cheias periódicas; nesta mesma alínea, a Lei 

considera APP as florestas e demais formas de vegetação natural situadas tanto nos rios como em 

“outro qualquer curso d’água”, incluindo de forma pouco explícita os canais pluviais, os quais 

foram interpretados com base em Zanatta, Cunha e Boin (2013), a partir de levantamento das 

feições erosivas lineares - sulcos e ravinas –, as quais abrigam escoamento temporário de água. 

As APP’s dos canais perenes, medidos a partir do leito maior e dos canais pluviais tiveram 

como base o Art. 2º Alínea “a”, com: 1 - 30 metros para rios com largura inferior a 10 metros; 2 - 

50 metros para rios com largura superior a 10 e até 50 metros; 3 - 100 metros para rios com largura 

superior a 50 até 200 metros; e 4 - 200 metros para rios com largura superior a 200 até 600 metros. 

Foram identificados setores que apresentam afloramentos do lençol freático com formação 

de solos subordinados ao hidromorfismo, tal setor foi considerado como nascente, a qual é 

caracterizada na alínea “c” do Art. 2º, em “qualquer que seja a sua situação topográfica”, com 

proteção de um raio mínimo de 50 metros de APP.  

Para os reservatórios artificiais, de acordo com Resolução do CONAMA nº 302/02, Inciso II 

do Art. 3º, a APP deve respeitar “quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais não 

utilizados para abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de 

superfície e localizados em área rural”. 

 

2.2.  Lei 12.651/13 e suas respectivas modificações 

 De acordo com a Lei 12.651/12 não há modificações na medida da APP de canais perenes 

em relação ao antigo Código Florestal, ocorrendo alteração na medida do canal, identificado pelo 
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Inciso I do Art. 4º a partir do “leito regular”, caracterizado no Inciso XIX Alínea “k” do Art.3º 

como “calha por onde correm regularmente as águas do rio durante o ano”, interpretado neste artigo 

como leito vazante, embora o conceito na Lei não seja claro. 

 De acordo com Inciso IV do Art. 3º, a medida da APP altera em caso de área rural 

consolidada, autorizando exclusivamente a continuidade de atividades em parte da APP nas áreas 

“de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, 

benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção de regime de 

pousio”. Nestas situações, o Art. 61-A estabelece classes a partir de módulos fiscais, alterando a 

medida da APP de acordo com a área do imóvel rural, sendo: 5 metros de para imóveis rurais com 

até 1 módulo fiscal; 8 metros  para imóveis rurais com área superior a 1 e até 2 módulos fiscais; 15 

metros para imóveis rurais com área superior a 2 e até 4 módulos ficais e para imóveis rurais com 

área superior a 4 módulos fiscais é obrigatório a recomposição das respectivas faixas. No caso da 

APP com área consolidada em nascentes e olhos d’água perene, o §5 estabelece a proteção de um 

raio mínimo de 15 metros. 

O tamanho do módulo fiscal, estabelecido a partir da Lei Nº 6.746/79, para o município de 

Marabá Paulista equivale a 30 hectares. 

No setor nordeste da bacia não foi obtido o limite das propriedades e a medida da APP 

seguiu os critérios estabelecidos no Inciso I do Art. 4º, identificando APP’s com 30 metros, para os 

cursos d’água com menos de 10 metros de largura e 50 metros para cursos d’água com 10 a 50 

metros de largura. 

Para os reservatórios artificiais, de acordo com §4º do Art.4º “nas acumulações naturais ou 

artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de 

proteção”. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como resultado da metodologia acima descrita, serão analisados os dados obtidos com a 

carta de APP’s do antigo (Figura 2) e a Carta de APP’s considerando o atual Código Florestal 

(Figura 3). 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 833 

 
Figura 2 - Áreas de Preservação Permanente de curso d’água perene e pluvial, nascentes e reservatório artificial 

de acordo com a Lei N
o
 4.771/65 da alta bacia do ribeirão Areia Dourada, Marabá Paulista(SP). 

 

 
Figura 3 - Áreas de Preservação Permanente de curso d’água perene, nascentes e reservatório artificial de 

acordo com a Lei N
o
 12.651/13 da alta bacia do ribeirão Areia Dourada, Marabá Paulista (SP). 

 

Comparando as Figuras 2 e 3, constata-se uma diminuição significativa das APP’s; essa 

redução ocorre pela exclusão a partir do novo Código Florestal do leito maior dos rios e dos canais 

pluviais, além da permissão para manutenção de atividades agrossilvipastoris em parte das APP’s 

em situações de áreas consolidadas. 
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De acordo com Zanatta, Cunha e Boin (2013) encontram-se na área de estudo 525 cursos 

d’água pluviais (Figura 2), sendo importante a proteção pela Lei N° 4.771/54 destes setores com 

intensa atividade erosiva.  

Ainda, a medida da APP a partir do leito maior é essencial para proteção dos solos e dos 

recursos hídricos, pois considera a dinâmica da carga de sedimentos e volume de água dos rios nas 

diferentes sazonalidades, permitindo que a faixa de APP proteja efetivamente os corpos d’água. 

Como observado na Figura 2, essa situação ocorre em todos os setores da bacia, inclusive nos sete 

terrenos com ocorrência de voçorocamento. 

O atual Código Florestal, ao não considerar a medida a partir do leito maior sazonal, impede 

que as APP’s sirvam de sustentação para amenizar as erosões em estágio de voçorocamento. Para os 

demais estágio de erosão linear, sulcos e ravinas, de acordo com Inciso I do Artigo 6º, fica a critério 

do Chefe do Poder Executivo (prefeito) considerar necessária a proteção de uma faixa marginal de 

APP. 

Como o novo Código Florestal determina a medida a partir do leito regular, a APP protege 

22,07ha (8,347%) de vegetação de brejo e várzea e 2,07ha (1,01%) de bancos de areias (Tabela 1), 

característicos de áreas subordinadas a enchentes periódicas. As classes vegetação de brejo e várzea 

e bancos de areia não ocorrem nas APP’s do antigo Código Florestal, pois se encontram dentro do 

leito maior dos rios (Figura 2).  

Tabela 1 – Cobertura superficial da terra nas Áreas de Preservação Permanente das Leis 4.771/65 e 

12.651/12. 

Áreas de Preservação Permanente 

Cobertura 

Superficial da Terra 

Área (ha) 

Lei 4771/65 Lei 12651/12 

Uso Inadequado 681,35 122,1 

Vegetação Rasteira 80,8 41,78 

Vegetação Florestal 32,89 17,17 

Vegetação de brejo e 

várzea - 22,07 

Areia - 2,07 

Total 795,04 205,19 

 

Como se verifica na Tabela 1 ocorre uma redução do total das APP’s de aproximadamente 

70% do antigo, com 795,04ha, para o atual Código Florestal, com 205,19ha. Estes dados 
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demonstram também a diminuição na porcentagem das APP’s com uso inadequado de 681,35ha 

(85,7%), a partir do antigo, para 205,19ha (59,51%) do atual Código Florestal. 

A vegetação rasteira encontra-se em áreas de propriedades arrendadas para o plantio da cana 

de açúcar. Os critérios da demarcação dessas áreas são desconhecidos e não contemplam a 

totalidade da APP dos canais perenes das Leis analisadas; para o atual Código Florestal, verifica-se 

também a presença de vegetação rasteira em áreas subordinadas a enchentes periódicas. 

Comparando com o atual Código Florestal, as APP’s com vegetação rasteira diminuem para 

41,78ha, enquanto em porcentagem aumenta para 20,36%, aproximadamente o dobro do antigo 

Código Florestal. 

Em ambos os casos, a presença de vegetação florestal ocorre em pequenos fragmentos, 

compreendendo nas APP’s da Lei 4.771/65 um montante de 32,89ha (4,14%). Essas áreas a partir 

do novo Código Florestal são reduzidas para 17,17ha, dobrando em porcentagem para 8,37% de 

APP com vegetação florestal em relação ao antigo Código, desta forma as APP’s apresentam maior 

porcentagem com presença de vegetação rasteira e florestal e menor porcentagem com uso 

inadequado. 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com a revisão bibliográfica sobre a função das áreas ripárias no levantamento de 

CRJC (2003) e Silva (2003) para proteção dos recursos naturais e a partir dos dados obtidos nesta 

pesquisa, é possível realizar as seguintes observações: 

 a) biodiversidade: os estudos apontam para uma necessidade de faixa de preservação com 

mais de 180 metros (no mínimo 90m em cada margem), largura esta verificada apenas no antigo 

Código Florestal em alguns setores. 

 b) solos: na estabilidade de taludes há necessidade de uma preservação na faixa de 20 a 30m 

(10 a 15m em cada margem). Essa faixa mínima de 30 metros é respeitada para os canais pluviais, 

perenes e nascentes no antigo Código Florestal e a partir do atual, esta faixa mínima é respeitada em 

apenas algumas situações, onde não se registram as áreas rurais consolidadas. 

 c) recursos hídricos: destaca-se que para o controle de enchentes há necessidade de mais de 

120 metros (no mínimo 60 m em cada margem), para a retenção de nutrientes há exigência de pelo 

menos 60 metros (no mínimo 30 metros em cada margem) e no controle de sedimentos de 60 a 90 
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metros (30 a 45 metros em cada margem) de Área de Preservação Permanente. Assim, verifica-se 

que para proteção dos recursos hídricos é necessária uma faixa mínima de 120 metros (60 em cada 

margem), medida contemplada no antigo Código Florestal nos canais perenes, onde a largura do 

leito maior esses rios é superior a 50m, enquanto a partir do atual Código Florestal não se verifica 

tal medida. 

 A partir das informações levantadas neste artigo, verifica-se que o atual Código Florestal, 

representado pela Lei 12.651/12, não têm embasamento técnico ou científico quando analisado a 

respeito da faixa mínima da APP para proteção dos recursos naturais estabelecidos no Inciso I do 

Art. 1º, sendo uma ferramenta ineficiente de gestão frente à problemática ambiental da alta bacia do 

ribeirão Areia Dourada, Marabá Paulista (SP). 

Técnica e cientificamente as faixas de proteção dos corpos d´água, tanto no Código Florestal 

de 1965, quanto no atual Código Florestal, não são suficiente para cumprir as funções estabelecidas 

na legislação brasileira, mas o Código Florestal de 25 de maio de 2012 retrocedeu substancialmente 

em sua proteção.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a dinâmica fluvial do córrego Cedro, enfatizando 

os tipos de materiais de fundo e suspensão que existem na bacia. Para a realização da pesquisa 

foram delimitados dois 2 pontos amostrais no córrego do Cedro, os quais levaram-se em 

consideração o perfil longitudinal do rio, da montante a jusante, analisando as variáveis de 

sedimentologia, dentre elas largura do rio, batimetria, profundidade, velocidade, tempo, material de 

fundo e material em suspensão. Os resultados obtidos indicam que os sedimentos de fundo 

presentes na seção 1 é expresso por uma quantidade significativa de materiais grosseiros (seixos e 

areia), e nas seções 2A e 2B encontra-se pouca presença de materiais grosseiros, a maior 

concentração é de sedimentos finos. Na seção 1 o material em suspensão é menor se comparado 

com a seção 2A. Concluí-se que a bacia do córrego Cedro passa por um processo de erosão, 

transporte e sedimentação ao longo do seu curso, provinda dos processos desordenado de ocupação.  

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the dynamics of the fluvial stream Cedro, emphasizing the types of 

background materials and suspension that exist in the basin. To conduct the study were delimited 

two 2 sampling points in the stream of cedar, which took into account the longitudinal profile of the 

river, from upstream to downstream, analyzing variables sedimentology, among them river width, 

bathymetry, depth, speed, time, background material and suspended matter. The results indicate that 

the bottom sediments present in the first section is expressed by a significant amount of coarse 

material (stones and sand) and the sections 2A and 2B is little presence of coarse materials, the 

highest concentration is fine sediment . In Section 1 the suspended material is lower compared with 

the Section 2A. We concluded that the stream basin Cedro undergoes a process of erosion, transport 

and sedimentation along its course, coming disordered processes of occupation  

 

Palavra chave: ambientes lóticos, sedimentologia, perfil longitudinal 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 839 

1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento desordenado das cidades e a degradação contínua nas áreas agrícolas, 

faz com que os ecossistemas aquáticos continentais sejam alvo de deterioração, mas o mesmo 

tempo mira de atenção por parte de pesquisadores e administradores de muitos países visando a 

busca de soluções preventiva para a recuperação e preservação desses ecossistemas.  

Os diversos impactos resultantes de atividades antrópica tais como, barramento, 

reservatórios hidrelétricos, turismo, navegação, irrigação, agropecuária, agricultura e despejos de 

resíduos, entre outros (TUNDISI et. al. 2006), tem ocasionado várias mudanças na dinâmica fluvial 

do canal.  

A dinâmica fluvial desempenha um papel fundamental na formação e caracterização de uma 

bacia de drenagem, principalmente quando leva-se em consideração a declividade, seção transversal 

e o padrão de canal. Estes três elementos faz com que exista um fluxo contínuo de água e 

sedimentos da montante a jusante de um rio.  

A declividade da bacia determina a velocidade do escoamento superficial de um rio, quanto 

maior a declividade de um terreno, maior a velocidade de escoamento.  

Os rios tendem a ajustar as declividades do perfil, conforme a descarga e de acordo 

com as características do material rochoso componente do canal, permite inferir 

que o decréscimo da declividade dos canais fluviais ocorre de maneira específica 

conforme o controle litológico. Todavia, o valor da declividade do canal em 

determinada distância a partir da divisa da bacia de drenagem, na cabeceira do 

curso de água, é muito diferente para variadas espécies de materiais. Para 

determinado débito, os rios que escoam em rochas resistentes à meteorização 

possuirão gradientes mais íngremes que os rios escoando em rochas frágeis 

(CHRISTOFOLETTI, 1980 p. 107). 

 

 O perfil longitudinal de um canal fluvial determina a descarga dominante responsável pela 

formação do canal. O conjunto das características da tipologia de um leito, dos canais, dos padrões 

de drenagens de uma bacia hidrográfica, promovem uma dinâmica das águas correntes e associada a 

geometria e hidráulica, e contribuem para os processos de erosão, transporte e deposição (CUNHA, 

2001). 
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O padrão de drenagem são determinados pela pluviosidade, topografia, cobertura vegetal, 

tipo de solo, além da litologia e estrutura dos tipos rochas e como essas estão distribuídas na 

superfície terrestre (SUGUIO & BIGARELLA, 1990). 

A capacidade de erosão, transporte e deposição de sedimentos dependem da vazão e da 

natureza das correntes fluviais, levando o canal fluvial a uma condição estável, ou seja, de 

equilíbrio. Mas qualquer modificação poderá mudar esta estabilidade, induzindo nas mudanças dos 

processos de erosão, transporte e deposição, e contribuindo para a uma nova condição de equilíbrio 

(CHRISTOFOLETTI, 1980 e SILVA et al. 2003). 

Segundo Sugiro & Bigarella (1990) a geometria hidráulica do sistema fluvial é vista como 

um equilíbrio entre diversos fatores, como a descarga, carga sedimentar e diâmetro dos sedimentos 

transportados que atuam independentemente dentro do canal. Já o declive do canal é um fator 

dependente e atua dentro do canal (largura, profundidade, velocidade e rugosidade do leito).  

Os sistemas lóticos apresentam ao longo do seu percurso, ou seja, da montante a jusante, 

características físicas, como largura do canal, profundidade, velocidade, carga do leito, carga de 

fundo que refletem seus aspectos particulares em cada zona do rio. 

Diante disso, escolheu-se o córrego Cedro que está inserido na bacia do rio Santo Anastácio 

e que a partir da segunda metade do século XX passou por processo intenso de ocupação urbana, 

ocasionando vários impactos negativos, como o desmatamento em alta escala, o aumento de 

processos erosivos e assoreamento na rede de drenagem (STEIN, 1999). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a dinâmica fluvial do córrego Cedro, 

enfatizando os tipos de materiais de fundo e suspensão que existem na bacia.  

 

2.  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

A bacia hidrográfica do córrego Cedro (figura 1), localiza-se entre as coordenadas 22°07'68'' 

e 22°13'32'' Sul de latitude e 51°28'56'' e 61°22'15'' Oeste de longitude, ao sul do perímetro urbano 

do município de Presidente Prudente/SP, sendo afluente do manancial do Rio Santo Anastácio 

(DIEBESO, 2007). 
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Figura 1 - Localização da área de estudo  - Córrego Cedro - Presidente Prudente 

 

A área em estudo abrange afloramentos da formação Adamantina Ka, com características 

litológicas de arenitos finos e muito finos, pode apresentar cimentação e nódulos carbonáticos com 

lentes de siltitos arenosos e argilosos ocorrendo em bancos maciços, com estratificação plano-

paralela e cruzada de pequeno a médio porte (IPT, 1981). 

De acordo com Sudo (1980), a geomorfologia da bacia do córrego do Cedro pertence à 

província geomorfológica do Planalto Ocidental Paulista, aparecem entalhados entre interflúvios 

laterias largos e mais alongados e na observação dos perfis topográficos as vertentes localizadas nas 

seções transversais são suavemente convexas e retilínea-convexa, associadas à formação de planície 

de inundação (ARAUJO, 2007). Em relação ao uso e ocupação do solo, o predomínio são as áreas 

de pastagens, bem como a expressiva área urbanizada (DIBIESO, 2007). 

Os solos predominante são os Latossolos Vermelhos, Argissolos Vemelhos e Vermelho-

Amarelos e Gleissolos (CARVALHO, 1997). Segundo Boin (2000) o clima tem influência do 

sistemas polares, formando um período seco (inverno), e dos sistemas tropicas caracterizando um 

período chuvoso (verão). A precipitação é de 1.277 mm e a temperatura média anual de 23° C 

(DIBIESO & LEAL, 2011).   
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3.  MATERIAIS E METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foram delimitados dois 2 pontos amostrais no córrego do 

Cedro, com altitudes de 391 metros e 353 metros, respectivamente. No ponto 1 foi realizada uma 

coleta e no ponto 2 duas coletas.  

O levantamento foi realizado no período da manhã das 8 as 11:30, com temperaturas amenas 

e sem precipitação pluviométrica.  

Os pontos escolhidos levaram em consideração o perfil longitudinal do rio, da montante a 

jusante, sendo avaliada os material de fundo e material em suspensão.  

Para determinar a batimetria e profundidade utilizou-se uma drena e uma régua milimetrada. 

Já para análise do tempo e velocidade utilizou-se a régua, cronômetro e um talo de árvore. E a 

análise do material de fundo e material suspenso utilizou-se garrafas transparentes e sacos de 

plásticos. 

Posteriormente, o material foi levado e analisado no laboratório de Geologia da 

UNES/Presidente Prudente.  

Iniciou-se os procedimentos com a queima de filtros de microfibra na mufla por um período 

de 1 hora a um temperatura de 480°C. Em seguida, foi feita a pesagem dos filtros na balança de 

precisão e por meio de uma proveta, processou-se a 200 ml de água de cada amostra. As amostras 

foram levadas ao uma bomba a vácuo e a recipientes que recebe e processa a água. Após a 

filtragem, as amostras são secadas em estufa a uma temperatura de 105°C por um período de 24 

horas.  

Logo após, os filtros foram pesados até atingir o peso ideal de 100g. O material em 

suspensão é dada pela diferença do peso do filtro: onde Ms = (Peso final - Peso Inicial)/0,2, onde 

Ms - carga total em suspensão, 1000 - conversão de unidades g em mg e 0,2 é o volume filtrado e 

depois multiplicou-se por 1000. Em seguida foi feita a média de sedimentos para cada amostra.  

As amostras de sedimento foram para estufa, depois destorroadas no almofariz e pesadas 

100g para a obtenção da textura granulométrica. Prontamente levadas para o processamento de 

peneiramento na máquina que seleciona os grãos por peneiras de 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.062, 

0.00016 e 0,00004cm.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

O perfil longitudinal de um rio é um componente importante para o entendimento dos 

processos geomorfológicos que ocorrem na paisagem, (KNIGHTON, 1998). A figura 2 indica o 

perfil longitudinal do rio Cedro. O rio Cedro possui uma variação altimetrica de 350 a 452 m, 

aproximadamente, na extensão de 12500 m do canal, buscando um ajustamento côncavo, mas em 

alguns trechos o rio tende a apresentar curvas convexas ao longo de sua extensão. Verifica-se 

maiores declividades na montante e menores declividades a jusante do rio. 

 

Figura 2 - Perfil longitudinal do rio Cedro 

Fonte: ROCHA, P.C. (2013) 

 

A formação côncava faz com que exista um força de esculturação e transporte ao longo do 

canal fluvial e nos trechos convexos exista sedimentação ou deposição. No trecho a montante do 

canal o rio é encaixado, com rochas mais resistentes que dificulta a dissecação do rio, há um 

transporte maior de sedimentos grosseiros. Já no trecho a jusante do canal existe uma aplainamento 

do rio formado pela alta carga sedimentar.  

O córrego Cedro possui um padrão de drenagem dentrítico, com alguns cachoeiras em seu 

percurso, principalmente no alto curso.  Segundo Bartorelli (1997) a formação de cachoeiras deve-

se a diferença na resistência das rochas.  

A seção um do córrego do Cedro encontra-se sob as coordenadas: 0458521 de latitude e 

7549655 de longitude e a seção dois nas coordenadas: 453721 de latitude e 7549009 de longitude, 

conforme a figura 3 e 4.  
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 Figura 3 e indica a seção 1 do córrego Cedro.  

 SANTOS, C.R. (2013) 

 

 

Figura 4 indica as seções 2 A e 2B do córrego Cedro, respectivamente 

Autor: SANTOS, C.R (2013) 

 

Na seção 1 o córrego do Cedro, na sua margem direita, possui alguns lugares de matas 

ciliares preservadas, apresentando baixa degradação. Nas secções 2A e 2B, não há presença de mata 

ciliares, e um progressivo processo de assoreamento do rio, ocasionado pela presença de pastagem e 

voçorocas.  

Quanto ao sedimentos de fundo (figura 5), verifica-se que na seção 1 uma presença de maior 

quantidade de materiais grosseiros (seixos e areia), em geral com densidade média 2 a 1. Já na 
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seções 2A e 2B encontra-se pouca presença de materiais grosseiros, a maior concentração é de 

sedimentos finos de densidade de 0.5 a 0 (areia fina, silte e argila).  

A medida que deslocamos da nascente a foz, com a diminuição da declividade e da 

profundidade, a carga de sedimentos grosseiros transportados tendem a diminuir, indicando o 

declínio da competência do rio, mas há um aumento relativo da partículas menores em suspensão. 

 

 

Figura 5 - Gráfico de sedimentos de fundo do córrego Cedro  

 

A carga suspensa ou carga de sedimentos em suspensão é constituída de partículas de 

granulação reduzida (silte e argila), que são tão pequenas que se conservam em suspensão na água 

em fluxo turbulento (SUGUIO & BIGARELLA, 1990, p. 29) 

Na seção 1 (figura 6) o material em suspensão é menor se comparado com a seção 2A. Isso 

se explica, ao observar que neste trecho há maior competência do rio e a presença de afloramentos 

rochosos que estão sendo erodido pela água, transportando material da carga do leito.  
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Figura 6 - Gráfico de concentração de sedimentos do córrego Cedro  

 

Nas seções  2A e 2B (figura 7) o rio apresentou a forma anastomosado, abrindo-se em dois 

braços o leito do rio. Com isso, percebe-se uma variação na concentração de sedimentos em 

suspensão. Na seção 2A a concentração de sedimentos em suspensão é maior, porque a carga 

transportada segue a mesma velocidade do fluxo do rio, sendo neste ponto de 3,84m/s (velocidade 

média). Já na seção 2B a velocidade média é de 3.37m/s, ou seja, a velocidade do fluxo teve um 

decréscimo, favorecendo a sedimentação das partículas.  

 

 

Figura 7 - Seção 2A e 2B do córrego Cedro - Presidente Prudente/SP, respectivamente. 

Autor: SANTOS, C.R. (2013) 

 

Nestas seções percebe-se a presença de transporte por saltação. O transporte por saltação é 

realizado ao longo do leito do rio pelas partículas, através de saltos curtos. Estas partículas não são 

suficientes grandes, para manter-se no leito, e nem relativamente pequenas para se arrastadas por 
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suspensão, ocorrendo então a fase intermediária entre o transporte por tração e suspensão (SUGUIO 

& BIGARELLA, 1990). 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A bacia do córrego Cedro passa por um processo de erosão, transporte e sedimentação ao 

longo do seu curso. A medida que se desloca da nascente a voz a competência do rio tende a 

diminuir, a largura aumentar e consequentemente uma maior variação nas partículas em suspensão.  

A variação sedimentologia que a bacia passa é provinda dos processos de ocupação 

desordenada, derivada da ocupação urbana e pecuária extensiva. Quando a variação torna-se 

constante, pode afetar a qualidade da água para o consumo humano e para outras atividades, e 

consequentemente o tratamento da água fica mais oneroso para os cofres público.  

A análise dos dados físicos permitiu entender os aspectos hidrográficos referente á dinâmica 

fluvial do córrego Cedro, indicando que a bacia precisa ser monitorada constantemente, a fim de 

tentar amenizar o processo gradativo de degradação.  
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica hidrossedimentológica nos Rios Aguapeí e Peixe, 

à alto e baixo curso dos canais, nos períodos de junho de 2012 e dezembro 2012. As bacias estão 

situadas na Região Oeste do Estado de São Paulo, na qual seus recursos são usados como fonte de 

abastecimento urbano, industrial e rural, justificando a relevância da pesquisa nas áreas. Para a 

análise, foram coletadas amostras de sedimentos de fundo e em suspensão, interpretadas de acordo 

com sua frequência granulométrica e concentração, respectivamente. A partir da análise dos dados 

de granulometria verifica-se que há uma predominância nas classes granulométricas de areia e 

média e areia fina em ambos os rios e períodos amostrados. Os dados de carga em suspensão 

demonstram que em geral o Rio do Peixe apresenta maior concentração de sedimentos, em 

comparação ao Rio Aguapeí. 

 

Palavras-chave: Sedimentologia, Dinâmica fluvial, Rio Aguapeí, Rio do Peixe. 

 

ABSTRACT 
This study aimed to perform an analysis of hydrosedimentological dynamics in two cross sections 

over the Aguapeí and Peixe Rivers, with sampling points located in their low and high river course, 

during June 2012 and December 2012. The watersheds are located in the western of São Paulo state, 

where its resources are used as a source of supply of urban, industrial and rural, justifying the 

relevance of research in the areas. For analysis, samples were collected from bottom sediments and 

suspended interpreted according to their frequency grain size and concentration, respectively. 

Starting the data analysis, it was found that the Peixe and Aguapeí Rivers showed the dominance of 

medium and fine sand particle classes in the sections and sampling periods. The suspended load 

data showed that in general the Peixe River has a higher concentration of sediment compared to Rio 

Aguapeí. 

 

 

Keywords: Sedimentology, Fluvial Dynamic, Aguapeí River, Peixe River. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem pode ser definida como uma área da superfície 

terrestre, drenada por um rio principal e seus afluentes (SUGUIO, 1979). De acordo com Silva, 

Schulz e Camargo (2004), por esse conjunto de canais escoa água, sedimentos e materiais 

dissolvidos para uma saída comum.  

O regime hidrológico de uma bacia bem como a origem do material presente em seus cursos 

d’água depende de diferentes variáveis, mencionadas por Christofoletti (1981) e Novo (2008), tais 

como o clima, estrutura geológica da bacia, relevo e a cobertura vegetal. 

Quando consideradas, essas diferentes variáveis tornam a bacia hidrográfica em um 

instrumento ideal para uma análise integrada do meio ambiente. Assim como salienta Botelho e 

Silva (2004), enquanto unidade de análise ela permite que o pesquisador conheça e avalie seus 

diversos componentes e os processos e interações que nela ocorrem. Por seus aspectos naturais e 

sua menção na legislação ambiental, grande parte de estudos ligados a erosão, manejo e 

conservação do solo e ao gerenciamento de recursos hídricos adota a bacia hidrográfica como 

unidade de análise e planejamento. 

Estudos hidrossedimentológicos, por sua vez, também adotam a bacia hidrográfica como 

base para seu desenvolvimento. Nesse caso, a importância de se estudar a bacia deriva da 

necessidade de se relacionar suas características físicas, as características do fluxo e a produção de 

sedimentos (GARDE, 2006).  

A carga de sedimentos presentes no canal constitui-se em um conjunto de partículas com 

diferentes formas e tamanhos, que sofrem um processo de transporte variado conforme as condições 

locais e de escoamento (CARVALHO, 2008). A carga de fundo compreende partículas de 

granulometria maior, que em decorrência de sua dimensão são transportados por saltação ou 

rolamento. Já a carga em suspensão, como menciona Novo (2008), compreende partículas sólidas, 

orgânicas e inorgânicas. As partículas inorgânicas são formadas, em geral, por siltes e argilas, cuja 

dimensão e peso permitem que sejam mantidos suspensos.  

Para Christofoletti (1981), duas noções são importantes no que se refere ao transporte fluvial 

de sedimentos: a capacidade e a competência do rio. De acordo com Bigarella e Suguio (1973), a 

competência determina o tamanho máximo do material que pode ser transportado e a capacidade, o 

volume de carga que pode ser transportado.  
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As noções de capacidade e competência do rio são determinadas pela relação entre velocidade 

média, profundidade, largura e vazão, que, assim como a rugosidade do canal e a concentração e 

granulometria de sedimentos, constituem a geometria hidráulica de um canal fluvial.  

Para Novo (2008), os rios são poderosos agentes geomorfológicos, capazes de erodir, transportar e 

depositar sedimentos. Quanto a isso, Christofoletti acrescenta: 

 
A dinâmica do escoamento, no que se refere à perspectiva geomorfológica, ganha 

significância na atuação exercida pela água sobre os sedimentos do leito fluvial, no 

transporte dos sedimentos, nos mecanismos deposicionais e na esculturação da 

topografia do leito (CHRISTOFOLETTI, 1981, pag. 01). 

 

Os trabalhos hidrossedimentológicos são relevantes tanto do ponto vista ambiental quanto 

socioeconômico, uma vez que a produção e transporte de sedimentos interferem direta e 

indiretamente nas relações bióticas e abióticas de um sistema fluvial. Do ponto de vista 

socioeconômico, Silva et al. (2004), consideram estes estudos importantes para o Brasil, visto que 

os sistemas elétricos do país tem base predominantemente hidráulica. Além disso, o excesso de 

carga sedimentar em um curso d’água pode comprometer o uso da água para abastecimento público 

ou mesmo o seu uso industrial. 

Do ponto de vista ambiental, estudos da área abrangem mudanças no comportamento dos processos 

fluviais, que refletem na qualidade e estabilidade dos ecossistemas aquáticos. Silva et al. (2004), 

ressalta que o conhecimento na área é importante em estudos ambientas ligados à flora e fauna 

aquática.  

De acordo com Carvalho (2008), o conhecimento do comportamento, a qualidade e a 

quantidade de material transportado é essencial para estudos na bacia, projetos de obras hidráulicas, 

estudos ambientais e usos dos recursos hídricos. Durlo e Sutili (2005), reforçam essa ideia, pois 

segundo os autores a compreensão dos mecanismos que determinam a estabilidade ou a 

movimentação dos corpos sólidos em um meio líquido é um dos fundamentos para o manejo de 

cursos d’água. 

Desta maneira, considerando a importância das Bacias Hidrográficas para o 

desenvolvimento e manutenção da sociedade e a crescente intervenção antrópica no meio natural, o 

presente trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica hidrossedimentológica nos Rios Aguapeí e 

Peixe, em uma tentativa de compreender os processos atuantes em seus canais.  
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1.1. Área de Estudos 

 

A área de estudo compreende as bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (figura 1), que por 

sua vez, integram o Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, sendo Unidades 

Hidrográficas de Gerenciamento contíguas (SIRGH, 2009, p. 32).  

 

 
Figura 1: Localização das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí 

e Peixe. Fonte: Andrade (2010). 

 

As bacias estão situadas geomorfologicamente sobre o Planalto Ocidental Paulista, que de 

acordo com o Mapeamento Geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981), está disposto sobre 

rochas do Grupo Bauru, este constituído por diversas formações predominantemente areníticas. As 

bacias compreendem principalmente a Formação Adamantina, que tende a apresentar sedimentos 

mais finos e bem selecionados, segundo Almeida (1996). 

Quanto às características geomorfológicas, o Planalto Ocidental Paulista compreende um 

relevo levemente ondulado com predomínio de colinas amplas e baixas com topos aplainados 

(ROSS & MOROZ, 1997). De acordo com Francisco (1989), em referência a Almeida (1964), a 

maior parte do Grupo Bauru encontra-se desfeito em relevo uniforme e monótono, com espigões de 

perfis convexos, configurando baixas e amplas colinas “que avançam em direção aos vales dos 

principais rios que buscam o Paraná, separando seus afluentes” (ALMEIDA, 1964 apud 

FRANCISCO, 1989, p. 50). 
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O clima do Oeste Paulista é do tipo tropical, situado em uma área de transição climática, 

caracterizada pela presença de um período seco no inverno e um período chuvoso durante o verão. 

De acordo com Boin (2000) a precipitação anual média varia entre 1200 e a 1500 mm, enquanto a 

temperatura média anual permanece acima de 22°C. 

O uso e ocupação do solo das bacias caracterizam-se principalmente por atividades agropecuárias, 

conforme observado no Relatório da Situação das Bacias Hidrográficas do Aguapeí e Peixe (CBH-

AP, 2011). Quanto à demanda de água, os Rios Aguapeí e Peixe têm seus recursos usados como 

fonte de abastecimento urbano, industrial e rural, o que demonstra a importância socioeconômica e 

ambiental destas bacias para a região do Oeste Paulista. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A coleta das amostras de sedimentos foi realizada em duas seções transversais dos Rios 

Aguapeí e Peixe, em pontos de amostragem localizados a alto e baixo curso dos canais. O 

levantamento dos dados compreendeu os períodos de junho de 2012 e dezembro 2012. O período de 

coleta partiu de uma perspectiva sazonal, caracterizando as mudanças ocorridas na dinâmica fluvial 

do mesmo, em meses que se caracterizam como pré e pós águas altas. 

Em campo, a coleta das amostras de carga de leito foi efetuada a partir de uma draga Van 

Veen, nas partes laterais e no talvegue das seções. Posterior a coleta, as alíquotas passaram por 

análise granulométrica por peneiramento, de acordo com a classificação proposta por Wentworth 

(1922). As amostras de água com material em suspensão foram coletadas com auxílio de corda e 

balde, nos respectivos pontos de coleta das amostras de fundo e analisadas pelo processo de 

filtragem, no qual obtêm-se o peso do material suspenso a partir da subtração do peso inicial dos 

filtros pelo final. 

Como aporte para a discussão da dinâmica sedimentológica, foram utilizados os dados de 

velocidade média e vazão das seções. A mensuração da velocidade de fluxo foi realizada com 

auxílio de um fragmento de madeira, trena e cronômetro. O valor da vazão foi obtido a partir da 

equação: Q (vazão) = P (profundidade média) x L (largura do canal) x V (velocidade média).  A 

profundidade média e a largura foram obtidas através de medidas com auxílio de trena nas seções. 

O tratamento dos dados realizou-se por meio do software Excel, para sua sistematização e 

geração de gráficos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Transporte no Leito 

 

Em análise aos dados, verifica-se que em geral há o predomínio das classes 

granulométricas de areia média e areia fina em ambos os rios e períodos amostrados. A média 

granulométrica das seções, apresentadas na tabela 1, demonstram a predominância da classe 

granulométrica areia média. 

 

Tabela 1 – Média granulométrica (phi) e grau de seleção dos sedimentos de fundo, por período e seção de 

amostragem. 

 Junho de 2012 Dezembro de 2012 

 Média 

Granulométrica 

Grau de Seleção Média 

Granulométrica 

Grau de 

Seleção 

Alto Curso do Rio do 

Peixe 

2,037 0,593 1,8 0,653 

Baixo Curso do Rio do 

Peixe 

2,349 0,553 2,322 0,534 

Alto Curso do Rio 

Aguapeí 

2,128 0,52 2,114 0,586 

Baixo Curso do Rio 

Aguapeí 

2,582 0,609 2,496 0,685 

Fonte: dados obtidos em campo. Org: SANTOS, 2013. 

 

De acordo com Suguio (1973), o grau de seleção das amostras depende até certo ponto da 

granulometria do material, sendo melhor nas areias e materiais mais grossos e decaindo nos 

sedimentos mais finos. Rocha (2011), em referência a Ponçano (1986), ressalta que o grau de 

seleção dos sedimentos reflete na variação das condições de fluxo na área deposicional. 

Considerando a escala proposta por Folk & Ward, os sedimentos das seções dos Rios Aguapeí e 

Peixe classificam-se como moderadamente selecionados, em ambos os períodos de amostragem. 

Analisando temporalmente os dados, nota-se que no período de junho, as seções a alto curso 

dos canais apresentam maior frequência de sedimentos de areia fina, com exceção das margens 

esquerdas, nas quais há predominância de sedimentos da classe granulométrica areia média, como 

pode ser observado na figura 2: 
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Figura 2 – Distribuição Granulométrica dos sedimentos nos Rios Aguapeí e Peixe, no período de junho 

de 2012. Dados obtidos em campo. Org: SANTOS, 2013 

 

Na seção a baixo curso do Rio do Peixe há o predomínio da classe areia média. Na seção 

adjacente do Rio Aguapeí ocorre o mesmo, se diferenciando, no entanto, pela ocorrência 

significativa de sedimentos da classe granulométrica areia muito fina na margem direita.  Cabe citar 

que, não foi possível realizar a coleta de sedimentos na margem direita na seção a baixo curso do 

Rio do Peixe, bem como a margem esquerda da seção a baixo curso do Rio Aguapeí, devido a 

impedimentos do método utilizado. 

No período de dezembro de 2012, verifica-se que na seção a alto curso do Rio do Peixe, há 

predominância de areia média, principalmente na margem esquerda, onde a frequência dessa classe 

granulométrica é maior. Em contrapartida, na margem direita há predomínio da classe 

granulométrica de areia fina.  A seção a alto curso do Rio Aguapeí apresenta a mesma tendência de 

distribuição granulométrica, conforme a figura 3. 
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Figura 3 – Distribuição Granulométrica dos sedimentos nos Rios Aguapeí e Peixe, no período de 

dezembro de 2012. Dados obtidos em campo. Org: SANTOS, 2013 

 

Na seção a baixo curso do Rio do Peixe, nota-se que há predomínio de sedimentos de areia fina 

nas áreas marginais bem como o talvegue. A seção a baixo curso do Rio Aguapeí, possui uma 

distribuição de sedimentos semelhante ao Rio do Peixe, exceto pela margem esquerda que apresenta 

um grau maior de seletividade dos grãos.  

No que se refere a velocidade do fluxo, verifica-se que os pontos com menores valores 

apresentam maior variação nas classes granulométricas dos sedimentos depositados no leito. Nas 

áreas com maior velocidade há um predomínio de sedimentos de maior calibre.  

 

3.2. Material em Suspensão 

 

A tabela 2 demonstra os dados de concentração de sedimentos em suspensão: 

 
Tabela 2 - Média da concentração de sedimentos em suspensão (Mg/L), por período e seção de amostragem. 

Período/Seção Junho de 2012 Dezembro de 2012 

Alto Curso Rio do Peixe 19,65 112,68 

Baixo Curso Rio do Peixe 9,62 5,98 

Alto Curso Rio Aguapeí 6,12 24,57 

Baixo Curso Rio Aguapeí 4,88 9,13 
Fonte: Dados obtidos em campo. Org: SANTOS, 2013 
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Observa-se que o Rio do Peixe apresenta em geral maior concentração de sedimentos em relação ao Rio Aguapeí, exceto pelo mês de 

dezembro em comparação as seções a baixo curso de ambos os rios. Salienta-se que a variação da concentração de sedimentos no período de 

dezembro de 2012 é mais significativa do que o período anterior.   

Na literatura é mencionado a correlação entre a vazão e a carga em suspensão. Bigarella e 

Suguio (1979) e Christofoletti (1981) analisam que com o aumento da vazão, a velocidade do fluxo 

também aumenta, o que cria condições energéticas para que a competência e a capacidade do rio 

sejam maiores. Neste sentido, a figura 4 apresenta a relação entre a carga de sedimentos em 

suspensão e a vazão das seções:  

 

  

  
Figura 4 - Concentração de sedimentos em suspensão nos Rios Aguapeí e Peixe, nos períodos de amostragem. 

Dados obtidos em campo. 

 

Considerando que a coleta se deu de forma pontual, não é possível aplicar esta teoria, visto 

que com o aumento da vazão, e uma mesma carga de sedimento, há uma tendência à dispersão dos 

grãos em relação à área de amostragem. Desta maneira, os gráficos demonstram que no caso dos 

rios Aguapeí e Peixe, com o aumento da vazão a concentração de sedimentos diminui. 

 

 

 

 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir da análise dos dados de granulometria verifica-se que há uma predominância nas 

classes granulométricas de areia e média e areia fina em ambos os rios e períodos amostrados. 

Assim como é mencionado por Bigarella e Suguio (1979) à jusante ocorre um afinamento do calibre 

dos sedimentos. Desta forma, evidencia-se que, em geral, no alto curso há uma predominância de 

areia média e no baixo curso há maior frequência de sedimentos mais finos. 

Observa-se que com a variação da velocidade de fluxo ocorre uma maior heterogeneidade do tipo 

de material transportado. O que é evidenciado na seção a baixo curso do Rio Aguapeí em dezembro 

de 2012. 

Com relação à carga em suspensão, observa-se que em geral o Rio do Peixe apresenta maior 

concentração de sedimentos em relação ao Rio Aguapeí. Entretanto, nota-se que a variação da 

concentração de sedimentos no período de dezembro de 2012 entre o alto curso dos rios é mais 

significativa do que o período anterior. 
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RESUMO 

A erosão é a principal razão pela quais os solos agrícolas perdem sua capacidade produtiva. O 

potencial da chuva em causar erosão pode ser avaliado por meio de índices de erosividade e 

intensidade, que se baseiam nas características físicas das chuvas de cada região. Esse artigo 

consiste na análise do fator erosividade e intensidade pluviométrica em dois postos pluviométricos 

da bacia do Reservatório da UHE Barra dos Coqueiros. A análise dos valores de erosividade e 

intensidade pluviométrica indicam que os postos estudados são moderadamente e altamente 

suscetível à erosão na estação úmida. Esta época ainda coincide com o a exposição do solo através 

de arações e gradagens para o cultivo agrícola. 

Palavras-chave: erosividade, erosão, conservação do solo. 

 

ABSTRACT 

Soil erosion is the most important cause of the lost of soil fertility and productivity in the studied 

area. The rain potential in causing erosion can be evaluated by means of erosivity and intensity 

indexes, which are based on the physical characteristics of the rainfall of each region. In this work 

we determined the rainfall erosivity y intensity in two rainfall station in the contribution area of 

Barra dos Coqueiros reservoir (Brazil). The analysis of erosivity y intensity values and, particularly, 

of rain intensity shows that the basin area is moderately y highly susceptible to soil erosion during 

the humid period. 

Keywords: erosivity, soil erosion, soil conservation 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

A expansão de represas no Estado de Goiás, região Centro-oeste do país, é uma realidade 

que está mudando a paisagem do Cerrado, qualidade da água e clima. No rio Claro, sudoeste de 
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Goiás, já foram instaladas três UHE’s e a previsão é de que sejam instalados mais quatro 

empreendimentos (NOVELIS, 2005), situação esta, que implicará em mudanças microclimáticas. 

Nos últimos anos, problemas relacionados a fenômenos e elementos climáticos em ambiente 

afetados pela construção de empreendimentos hidráulicos, têm sido cada vez mais divulgados na 

mídia. Entre tais elementos destaca-se a chuva, cujo excesso ou escassez podem interferir 

profundamente em atividades econômicas e na vida do cidadão comum (Cabral et al. 2009). 

Dentre as diferentes formas de precipitação, a chuva é a mais importante, devido à sua 

capacidade de produzir escoamento e carrear sedimentos para dentro dos rios e lagos. A 

importância em se quantificar a precipitação e verificar sua influência no processo de assoreamento 

de copos d’água a partir do estudo da erosividade em uma bacia hidrográfica constitui-se, em um 

fator predominante para se avaliar o volume de água necessário para a geração de energia elétrica, 

assim como os potenciais de recarga da microbacia e o de perdas de solos (Cabral et al. 2005).   

A falta de conhecimento dos índices de precipitação e suas características tornam os 

reservatórios das UHEs, vulneráveis à ocorrência de enchentes e possíveis processo de 

assoreamento. Para contribuir com ações que minimizem esse problema, este trabalho objetivou 

caracterizar a precipitação e erosividade numa perspectiva espaço-temporal, utilizando dados de 

chuvas de dois postos pluviométricos após a construção do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros. 

A escolha dos postos pluviométricos fazenda Matriz (FM) e fazenda Santa Maria (FSM), 

deve-se ao fato dos mesmos, contribuírem com grande quantidade de sólidos em suspensão a partir 

dos seus corpos d’água para o reservatório de acordo com os trabalhos desenvolvido por Braga et 

al. (2012); e apresentar o uso antrópico intenso com áreas agrícolas (cultivo da cana-de-açúcar, 

milho e soja) e pecuária (criação de gado). 

 

2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ASPECTOS FÍSICOS DA BACIA 

HIDROGRÁFICA 

A bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros (Figura 1) localiza-se no baixo curso do 

rio Claro, no sudeste do estado de Goiás, nos municípios de Caçu e Cachoeira Alta e é delimitada 

ao norte e ao sul pelos seus devidos divisores de água. O posto pluviométrico FMS esta localizado 
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na sua bacia do córrego Coqueiro da margem direita, enquanto que o posto FM esta localizado na 

sub bacia do córrego Matriz. 

Em relação aos solos predominantes na área de estudo, destacam-se o Latossolo Vermelho 

distrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, Latossolo Vermelho Perférrico, Nitossolo 

Vermelho Eutrófico, Cambissolo Háplico distrófico e Neossolo Quarzarênico Órtico. 

O substrato rochoso da bacia hidrográfica na área de estudo é constituído por basaltos da 

Formação Serra Geral (Cretáceo Inferior), Grupo São Bento; arenitos das formações Vale do Rio do 

Peixe (FVRP) e Marília, Grupo Bauru, depositadas no Cretáceo Superior; e rochas graníticas e 

gnáissicas do embasamento arqueano. 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo 

Na área de estudo, pela classificação de Köppen, o clima dominante é do tipo Cwa. Ou seja, 

quente e úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno, temperatura média anual entre 

22º C e 24º C, e temperatura máxima podendo ultrapassar 35º C. De acordo com Mariano (2003) 
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predomina na região sudoeste de Goiás duas estações climáticas bem distintas, sendo um período 

chuvoso (outubro a abril) com variação de 1200 mm a 1800 mm. Já outra em período mais seco 

(maio a setembro), onde a precipitação é menor que 200 mm com valores chegando a/ou próximo 

de zero (Rocha, 2012). 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Para análise do comportamento das chuvas no ano de 2012, foram instalados dois 

pluviógrafos P300 (Fotografia 2), que é um equipamento eletromecânico que tem por finalidade 

medir e registrar, de hora em hora, os dados referentes à precipitação pluvial, fornecendo na tela a 

precipitação diária. 

 
Figura 2 - Pluviógrafo P300 

 

Os valores de erosividade da chuva (R) foram obtidos seguindo o método de Wischmeier e 

Smith (1978), adaptado para as condições brasileiras por Lombardi Neto e Moldenhauer (1977, 

apud Bertoni & Lombardi Neto 1999), apoiando na seguinte equação proposta pelos autores: 

EI30 = 67,355 (r
2
/P)

0,85
 

Onde: 

EI30 é a média mensal do índice de erosividade, medidos em MJ.mm/(ha.h); 

r é a média dos totais mensais de precipitação, medidos em mm; 

P é a média dos totais anuais de precipitação, medidos em mm, 
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Para classificar qualitativamente a bacia hidrográfica quanto à potencialidade de liberação 

de material particulado, transformaram-se os valores quantitativos de erosividade, de MJ mm ha
-1

 h
-

1
 ano

-1
, para tm mm ha

-1
 ano

-1
, convertendo-se do sistema métrico internacional para o sistema 

métrico decimal, onde os valores em megajoules são divididos por 9,81 e adotando-se as classes 

definidas por Carvalho (1994), (Tabela 1). 

 

Classes de Erosividade Valores de R (ton.m.mm/ha.h.ano) 

1. Muito Baixa R < 250 

2. Baixa 250 < R < 500 

3. Média 500 < R < 750 

4. Alta 750 < R < 1000 

5. Muito Alta R > 1000 

Tabela 1 - Classes de erosividade da chuva, média anual: de MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 para 

tm mm ha
-1

 

Fonte - Adaptado de Carvalho (1994). 

Os índices de intensidade pluviométrica (Tabela 2) foram calculados segundo método 

proposto por Crepani et al. (1996), onde valores quantitativos de precipitação são considerados 

representativos de valores de energia potencial, disponíveis para transformarem-se em energia 

cinética, responsável pela erosividade da chuva. 

O cálculo do valor de intensidade pluviométrica para cada estação foi obtido a partir da 

seguinte equação: 

Intensidade pluviométrica = Precipitação média anual 

Número de dias com chuva/30* 

* O número de dias com chuva é transformado em meses dividindo-se seu total por 30. 

Intensidade 

pluviométrica 

(mm/mês) 

Média de 

vulnerabi-

lidade 

Grau de vulnerabilidade Intensidade 

pluviométrica 

(mm/mês) 

Média de 

vulnerabi-

lidade 

Grau de vulnerabilidade 

< 50 1,0  

 

estável 

300 – 325 2,1 medianamente 

estável/vulnerável 50 – 75 1,1 325 – 350 2,2 

75 – 100 1,2 350 – 375 2,3  

moderadamente 

vulnerável 
100 – 125 1,3 375 – 400 2,4 

125 – 150 1,4  

moderadamente estável 

400 – 425 2,5 

150 – 175 1,5 425 – 450 2,6  

 

vulnerável 
175 – 200 1,6 450 – 475 2,7 

200 – 225 1,7 475 – 500 2,8 

225 – 250 1,8 medianamente estável / 

vulnerável 

500 – 525 2,9 

250 – 275 1,9 > 525 3,0 

275 – 300 2,0 

Tabela 2 - Índices de intensidade pluviométrica. 
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4 - DISCUSSÃO DOS DADOS 

A análise dos valores de precipitação (Tabela 3) para o ano de 2012 obtidos nos dois postos 

pluviométricos indicou que no período avaliado a precipitação média anual foi de 963 mm para o 

posto FSM e 1655 mm para FM. Os maiores índices médios mensais ocorreram no mês de janeiro 

em ambos os postos, com 236 mm (FSM) e 368 mm (FM), e os menores em agosto, com 0,7 mm e 

0,0 mm respectivamente. 

 

Posto 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Precipitaçã

o total mm 

FSM 236.0 122.0 106.3 63.6 25.3 38.4 12.0 0.7 54.0 35.3 62.6 207.3 963 

FM 368.0 248.6 172.0 81.0 64.0 78.0 14.0 0.0 39.3 88.6 228.3 273.0 1655 

 

Tabela 3 - Valores de precipitação registrados no ano de 2012 

 

Da precipitação anual (963 mm, FM e 1166 mm FM), a estação úmida (período chuvoso) 

contribui com 833.1 mm (86,51%) na FSM, e com 1459.5 mm ( 88,18%) na FM. A estação seca 

(período de estiagem) contribuiu com 129.9 mm (13,49%) na FSM e 195.5 mm (11.82 %) na FM. 

A incidência variada de chuvas na bacia hidrográfica e a constituição diferenciada do 

substrato litológico e pedológico criam diferentes potenciais de erosão e tipo de material fornecido. 

Os valores médios de erosividade das chuvas (R), dados em MJ mm ha
-1

 h
-1

, foram 

calculados por intermédio da equação adaptada por Bertoni & Lombardi Neto (1999) de 

Wischmeier & Smith (1978) para o território brasileiro, conforme descrito no item 3. 

Na área de estudo, a erosividade calculada (Tabela 4) para o ano de 2012 foi de 5918.17 MJ 

mm ha
-1

 h
-1

 na FSM e 8538.05 MJ mm ha
-1

 h
-1

 na FM. A estação úmida, período em que ocorre a 

maior contribuição de pluviosidade, com médias mensais superiores a 60 mm, contribuiu com 

5588,04 MJ mm ha
-1

 h
-1

 na FSM e 8538,05 MJ mm ha
-1

 h
-1

 na FM, ou seja, com 94,42 % da 

erosividade em FSM e 95,27 % na FM. 

Posto 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez R RS RU 

FSM 
2118.0 689.7 546.2 228.2 47.6 96.5 13.4 0.1 172.6 84.0 222.2 1699.9 5918.17 330.1 5588.04 

FM 
2846.7 1461.9 781.1 217.2 145.3 203.6 11.0 0.0 63.5 253.1 1264.6 1713.4 8961.47 423.4 8538.05 

R: Erosividade; RS: erosividade no período seco; RU: Erosividade no período úmido 
Tabela 4 - Valores de erosividade para o ano de 2012. 
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O índice anual de erosividade (Tabela 04) registrado para o posto FM está próximo àqueles 

obtidos por Dedecek (1978) para a região dos cerrados do Planalto Central de Brasília, de 8,319 MJ 

mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 e por Cabral et al (2009) para  a bacia hidrográfica do reservatório de Cachoeira 

Dourada (7,887 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) Entretanto é inferior aos 10,420 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 do 

posto pluviométrico situado na cidade de Piracanjuba, GO (Cabral et al. 2005). 

Esses valores de erosividade se encontram no intervalo das condições brasileiras já 

estudadas – de 5.000 a 12.000 MJ mm ha
-1

 h
-1 

ano
-1

 – quando comparados aos de outros trabalhos 

da literatura nacional (Margolis et al.1985; Scopel, 1988; Silva et al. 2003; Bertol et al. 2002; 

Cabral et al, 2005). Os dados desses autores referem-se à região Sul, Nordeste e Centro-Oeste do 

Brasil. 

De acordo com os dados obtidos é possível verificar, ainda, que o período de maior 

erosividade nos posto FSM e FM coincidem com o início do preparo dos solos, semeadura e 

estabelecimento das culturas anuais, como a soja e o milho. Quando se utiliza o preparo 

convencional do solo, existe grave risco de perdas de solo por erosão. Isto justifica a necessidade de 

medidas conservacionistas que procurem minimizar perdas de solos, pois caso contrário estará 

contribuindo para aceleração do assoreamento do lago. 

Confrontando-se a constituição do substrato geológico e pedológico com os índices de 

erosividade e a rede hidrográfica da bacia dos postos FM e FSM, é viável supor-se que o material 

oriundo da alteração de arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe na área de abrangência do posto 

FM e FSM é carreado e depositado na porção média do reservatório, por intermédio dos córregos 

Matriz e Coqueiro da margem direita. 

Adotando-se os critérios de Carvalho (1994), descrito no item 3, verifica-se que a área do 

posto FM pode ser classificada qualitativamente, como de alta produção de sedimentos, enquanto 

que o posto FSM, pode ser classificado como de média produção de sedimentos. 

A intensidade pluviométrica para o ano de 2012 (Tabela 5), segundo critérios de Crepani et 

al. (1996), revela que a área dos posto FSM enquadra-se na classe medianamente estável/vulnerável 

às perdas de solos, enquanto que, no posto FM, é classificada como moderadamente vulnerável às 

perdas de solos. Tal fato explica-se pela ocorrência de distribuição de chuvas mais concentrada em 

relação ao posto FSM. 
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Posto Total 

pluviométrico 

em 2012 

Total de dias 

com chuva em 

2012 

Intensidade 

Pluviométrica 

FSM 963 102 283.4 

FM 1655 128 387.8 
Tabela 5 - Total de dias com chuva e intensidade pluviométrica registrado no ano de 2012 

 

Um aspecto agravante que pode ser levado em consideração em relação ao potencial erosivo 

da chuva é que nas áreas de nascente dos postos FM e FSM o solo (neossolos e argissolos) é mais 

arenoso.  Potencialmente, portanto, essas áreas teriam maiores perdas de solo por erosão (Cabral et 

al. 2005, Cabral & Becegato 2005). Embora o solo mais arenoso possua maior macroporosidade e 

maior taxa de infiltração de água do que o solo argiloso, em condições topográficas desfavoráveis, é 

facilmente arrastado pela água da chuva devido à menor agregação de suas partículas. 

Quanto à dinâmica da água no solo, observa-se que as chuvas de menor intensidade possuem 

um período maior para infiltração e redistribuição da água no perfil do solo. 

 

5 - CONCLUSÃO 

Os valores de erosividade e intensidade pluviométrica indicam que nos postos pluviométrico 

avaliado a bacia pode ser classificada como moderamente/altamente suscetível à erosão na estação 

úmida, justamente na época em que o solo é preparado para o cultivo agrícola, principal atividade 

antrópica modificadora do contexto ambiental. A máxima pluvial acorreu no mês de janeiro. O 

mínimo pluvial ocorre em agosto. 
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RESUMO 

 

A bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento fundamental da superfície terrestre, a análise 

de bacias hidrográficas pode ser incrementada com a utilização de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs), de modo a aprimorar os processos decisórios. As fragilidades dos ambientes 

naturais devem ser avaliadas quando se pretende aplicá-la ao planejamento territorial ambiental, 

baseada no conceito de Unidades Ecodinâmicas preconizado por Tricart (1977). A bacia 

hidrográfica do Ribeirão Dois Córregos está localizada na porção sul do município de Selvíria, 

região leste do Estado de Mato Grosso do Sul. A área da bacia é de aproximadamente 539,18 km². 

O referencial teórico-metodológico que subsidiou os procedimentos técnicos operacionais 

fundamentou-se em uma adaptação das propostas apresentadas por Ross (1994) e Crepani et.al 

(2001). A partir da combinação dos dados de declividade, solos, chuva (intensidade pluviométrica) 

e importância biológica foi possível caracterizar a Fragilidade Potencial da bacia do Ribeirão Dois 

Córregos. A fragilidade Ambiental foi determinada através da sobreposição ponderada do mapa 

síntese de fragilidade potencial com o mapa de uso da terra e cobertura vegetal do ano de 2012. A 

bacia está estruturada em um relevo predominantemente plano, com variação de 0 a 6% de 

declividade, possuindo uma Média Fragilidade Ambiental, com uma área de 374,64 km², 

totalizando 69,50 % do total da área da bacia. As áreas de importância biológica apresentaram-se de 

modo satisfatório como um fator importante na caracterização da fragilidade potencial e/ou 

ambiental. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica; Fragilidade Potencial; Fragilidade Ambiental; Planejamento. 

 

ABSTRACT 

 

A watershed is a fundamental planning unit of land area, the analysis of river basins can be 

increased with the use of Geographic Information Systems (GIS) in order to enhance the decision 

making processes. The weaknesses of natural environments should be evaluated when you want to 

apply it to environmental land planning. This paper based on the concept advocated by Tricart 
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Ecodinâmicas Units (1977). The watershed of Ribeirão Dois Córregos is located between parallels 

20 ° 27 '49.59 "S and 20 ° 11' 30.20" S and the meridians of 51 ° 25 '41.16 "W and 51 ° 48' 27.41" 

W, in southern portion of Selvíria, eastern region of the State of Mato Grosso do Sul. The watershed 

area is approximately 539.18 km². The theoretical and methodological framework that supported 

the technical and operational procedures was based on an adaptation of the proposals presented by 

Ross (1994) and Crepani et.al (2001). From the combination of the data of slope, soils, precipitation 

(rainfall intensity) and biological importance was possible to characterize the potential fragility of 

the basin of Ribeirão Dois Córregos, Environmental fragility was determined by overlaying the 

weighted synthesis map of potential fragility with map land use and vegetation cover in the year 

2012. The basin is structured in a mainly flat, ranging 0-6% slope, having an Average 

Environmental Fragility, with an area of 374.64 km ², totaling 69.50% of the total basin area. The 

areas of biological importance showed up satisfactorily as an important factor in characterizing the 

potential fragility and / or environmental.  

Keywords: Watershed; Fragility Potential; Environmental Fragility; Planning. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Considerando a totalidade da paisagem, representada pelos elementos físicos, biológicos e pelas 

relações sociais, observa-se que as preocupações em torno das questões ambientais estão cada vez 

mais em evidência, pois o meio natural compreende a base para a sobrevivência, constituindo-se 

como palco das relações humanas. Os avanços tecnológicos propiciaram um significativo aumento 

da rede urbana e o crescimento das atividades agropecuárias que são elementos integrantes da vida 

humana, portanto, devem-se planejar as ações de desenvolvimento econômico e contornar os 

agentes agressivos dos processos de exploração irracional. (RODRIGUES et al., 2009). 

 A bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento fundamental da superfície terrestre, 

considerada como principal unidade fisiográfica do terreno, porque suas características governam, 

no seu interior, todo o fluxo superficial da água. Constitui, portanto uma área ideal para o 

planejamento integrado do manejo dos recursos naturais no meio ambiente por ela definido. A 

noção de bacia obriga, naturalmente, a existência de divisores d’água, cabeceiras ou nascentes, 

cursos d’água principais, afluentes, subafluentes, bem como, uma hierarquização dos canais 

escoadouros e uma distribuição dos solos predominantes (TUCCI, 2004 apud DEAMO et al., 2008). 

Segundo Beltrame (1994), a análise de bacias hidrográficas pode ser incrementada com a utilização 

de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), de modo a aprimorar os processos decisórios que 

exigem informações de cunho espacial. Desta forma, são representadas as entidades reais do espaço 

geográfico (estradas, hidrografia, cobertura vegetal e os demais tipos de uso e ocupação). As 
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geotecnologias envolvem a utilização de um conjunto de recursos computacionais e metodológicos 

para o cumprimento de suas funções, entre esses, os SIGs e o sensoriamento remoto (ALMEIDA, 

2009). 

 As fragilidades dos ambientes naturais devem ser avaliadas quando se pretende aplicá-la ao 

planejamento territorial ambiental, baseada no conceito de Unidades Ecodinâmicas preconizado por 

Tricart (1977). De acordo com Ross (1994), dentro dessa concepção ecológica o ambiente é 

analisado sob o prisma da Teoria dos Sistemas que parte do pressuposto de que na natureza as 

trocas de energia e matéria se processam através de relações em equilíbrio dinâmico. Esse 

equilíbrio, entretanto é frequentemente alterado pelas intervenções do homem nas diversas 

componentes da natureza, gerando estado de desequilíbrios temporários ou até permanentes. 

 A bacia hidrográfica do Ribeirão Dois Córregos está localizada entre os paralelos de 20° 27' 

49.59" S e 20° 11' 30.20" S, e os meridianos de 51° 25' 41.16" W e 51° 48' 27.41" W, na porção sul 

do município de Selvíria, região leste do Estado de Mato Grosso do Sul. A área da bacia é de 

aproximadamente 539,18 km² (Figura 1). 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 873 

 
Figura 1. Localização da bacia do Ribeirão Dois Córregos, Selvíria, Mato Grosso do Sul. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS: 

 O referencial teórico-metodológico que subsidiou os procedimentos técnicos operacionais 

fundamentou-se em uma adaptação das propostas apresentadas por Ross (1994) e Crepani et.al 

(2001), onde acrescentou-se as áreas de Importância biológica, reconhecidas pelo Decreto nº. 5092, 

de 21 de maio de 2004 e instituídas pela Portaria nº 126 de 27 de maio de 2004 do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) como "Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira". 
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 Inicialmente extraiu-se a rede de drenagem a partir da carta topográfica Folha Porto Jofre, SF. 

22-V-B-II (DSG, 1981), na escala 1:100.000. Logo em seguida, obteve-se uma imagem do RADAR 

interferométrico SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), disponibilizada gratuitamente no site 

do INPE (www.dpi.inpe.br/topodata), em seguida, gerou-se curvas de nível, com eqüidistância de 

20 metros, que auxiliaram na delimitação da área da bacia e na espacialização das feições do relevo. 

 A carta clinográfica foi elaborada segundo intervalos de fragilidade estabelecidos por Ross 

(1994), que correlacionam classes de declividades e seus respectivos níveis de fragilidade (tabela 

1). 

 

Tabela 1: Classes de Declividade e Grau de Fragilidade. 

Classes de declividade Classes de Fragilidade Peso 

0% a 6% Muito Baixa 1 

6% a 12% 

12% a 20% 

Baixa 

Média 

2 

3 

20% a 30% Alta 4 

Acima de 30% Muito Alta 5 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 O mapa de solos foi elaborado através de dados secundários, em formato shapefile, 

disponibilizados pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul – IMASUL 

(sisla.imasul.ms.gov.br/sisla). A identificação das unidades pedológicas teve como base o 

levantamento de solos elaborado pelo Macrozoneamento (RADAMBRASIL, 1984/1985) produzido 

na escala de 1:250.000. A padronização da nomenclatura foi realizada segundo o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). 

A variabilidade espacial pluviométrica foi elaborada a partir de médias anuais pluviométricas 

disponíveis entre os anos de 1970 a 2007. Utilizou-se dados pluviométricos de 7 (sete) estações 

meteorológicas da Agência Nacional das Águas (ANA), (disponível em 

http://www.cpao.embrapa.br/clima/) as estações meteorológicas estão localizadas nos municípios de 

Três Lagoas, Selvíria, Inocência e Aparecida do Taboado. Para espacialização da pluviosidade 

empregou-se o método de interpolação, denominado Inverso do Quadrado da Distância (IQD) ou 

The Inverse Distance Weighted (IDW), que é um interpolador determinístico univariado de médias 
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ponderadas. A interpolação pelo IQD supõe explicitamente que as feições mais próximas são mais 

semelhantes do que as mais separadas. 

Os dados das áreas de importância biológica (formato shapefile) foram extraídos do banco de 

dados do Ministério do Meio Ambiente – MMA (disponível em 

http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm), posteriormente foi feita a edição vetorial para 

recorte da área de estudo (Arctoolbox/Analysis tolls/Extract). Os graus de fragilidade foram 

atribuídos levando em consideração o nível de importância biológica. 

Para a elaboração do mapa síntese de fragilidade potencial foram aplicados os métodos de 

combinação de mapas (álgebra de campo), por meio de sobreposição ponderada, disponível no 

ArcGIS 10®. Inicialmente foi feita a conversão dos dados vetoriais para a estrutura matricial 

(formato Grid.) e posteriormente a reclassificação, por meio da ferramenta Spatial 

Analyst/Reclassify. Em seguida, as etapas percorridas foram as seguintes: Spatial Analyst 

Tools/Overlay/Weighted Overlay. 

A fragilidade Ambiental é determinada através da sobreposição ponderada do mapa síntese de 

fragilidade potencial com o mapa de uso da terra e cobertura vegetal do ano de 2012. 

 Para a geração do mapa de uso da terra e cobertura vegetal do ano de 2012, foi utilizado um 

mosaico de imagens do satélite RESSORSAT LISS 3, orbitas 325 e 326, ponto 092, datadas em 

07/08/2012 e 12/08/2012, do INPE (www.dgi.inpe.com.br/CDSR), em formato digital, sendo 

usadas as bandas 3B, 4R e 5G para a composição colorida. Para o registro do mosaico, utilizaram-se 

pontos de controle baseando-se na imagem georreferenciada do satélite LANDSAT ETM+ 7 do ano 

de 2000 com órbita ponto 223/74, datada em 12/05/2000, obtida gratuitamente no site do INPE, em 

formato digital. 

 Em seguida, aplicou-se o contraste linear e submeteu-se a imagem a classificação 

supervisionada por regiões. O procedimento de classificação pautou-se na utilização do algoritmo 

Bhattacharya. Este classificador apresenta melhores resultados para a distinção das classes 

temáticas, como proposto por Prado (2006). O classificador de Bhattacharya é um algoritmo de 

classificação supervisionada que requer a seleção de áreas de treinamento, podendo utilizar as 

regiões separadas durante o processo de segmentação ou polígonos representativos das regiões a 

serem classificadas. Ele utiliza as amostras de treinamento para estimar a função densidade de 

probabilidade das classes apontadas no treinamento, em seguida, avalia, em cada região, a distância 
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de Bhattacharya entre as classes, conforme Moreira (2005). A etapa de segmentação pautou-se na 

utilização do método de crescimento de regiões. Por meio do método exploratório definiram-se os 

limiares de similaridade e área (pixels) os quais correspondem aos valores 10 e 10 respectivamente. 

 Após o emprego do algoritmo de classificação, o produto temático passou pelo processo de 

edição matricial. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1- Fragilidade Potencial 

A partir da combinação dos dados de declividade, solos, chuva (intensidade pluviométrica) e 

importância biológica foi possível caracterizar a Fragilidade Potencial da bacia do Ribeirão Dois 

Córregos, conforme a Figura 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de Fragilidade Potencial da bacia Ribeirão Dois Córregos. 

  

Observa-se que a bacia do Ribeirão Dois Córregos predomina a Baixa fragilidade potencial, 

frente aos processos erosivos. 
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A Quadro 1 mostra a distribuição da área (km²) dos graus de fragilidade potencial encontrados 

na bacia do Ribeirão Dois Córregos. 

 

Quadro 1 – Quantificação dos Graus de Fragilidade 

Quadro de Áreas 

Graus de Fragilidade Área (km) % 

Baixa 403,35 74,81 

Média 135,49 25,13 

Alta 0,34 0,06 

Total 539,18 100,00 

 

A bacia está estruturada em um relevo predominantemente plano, com variação de 0 a 6% de 

declividade, ocorre à predominância Latossolo Vermelho-Escuro álico com textura média, a média 

anual pluviométrica varia de 125 a 150 mm/mês e as Áreas de Importância Biológica são 

classificadas em Alta e Extremamente Alta. 

As áreas de Média Fragilidade Potencial estão localizadas nas nascentes do Ribeirão Dois 

Córregos (alto curso) e próximo à foz (baixo curso). Nessas áreas o fator importância biológica, 

elevou o grau de fragilidade para médio, pois no alto curso o fator importância biológica é Muito 

Alta e no baixo curso Muito Alta. 

De acordo com Mendonça (1999), o processo erosivo, nessas áreas, desenvolve-se 

principalmente de forma laminar, devido à baixa velocidade de escoamento superficial, podendo dar 

origem a ravinamentos. 

 

3.2- Fragilidade Ambiental 

A partir da combinação do mapa de fragilidade potencial com uso da terra e cobertura vegetal 

obtiveram-se três graus de fragilidade ambiental: Baixa, Média e Alta, conforme a Figura 3. 
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Figura 3. Mapa de Fragilidade Ambiental da bacia Ribeirão Dois Córregos. 

 

Nota-se que a bacia do Ribeirão Dois Córregos possui uma Média Fragilidade Ambiental, com 

uma área de 374,64 km², totalizando 69,50 % do total da área da bacia. 

Conforme o mapeamento realizado anteriormente o fato deve-se ao relevo plano da bacia, e 

devido ao tipo de uso da terra encontrado. 

A atividade desenvolvida na bacia é a pecuária e a silvicultura, esta última, encontra-se próxima 

aos cursos hídricos, onde oferece proteção ao solo enquanto se desenvolve a monocultura. 

O Quadro 2 indica os Graus de Fragilidade Ambiental encontrados na bacia analisada. 
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Quadro 2 – Graus de Fragilidade Ambiental 

 

Graus de Fragilidade Área (km) % 

Baixa 73,30 13,60 

Média 374,64 69,50 

Alta 91,15 16,90 

Total 539,09 100,00 

 

4. CONCLUSÕES 

A aplicação da adaptação das duas propostas metodológicas: Análise Empírica da Fragilidade 

dos Ambientes Naturais elaborada por Ross (1994) e a metodologia proposta por Crepani et 

al.,(2001) denominada Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento aplicado ao Zoneamento 

Ecológico Econômico e ao Ordenamento Territorial, a qual foi inserido Áreas de Importância 

Biológica atendeu com eficiência os objetivos do trabalho. As áreas de importância biológica 

apresentaram-se de modo satisfatório como um fator importante na caracterização da fragilidade 

potencial e/ou ambiental, possibilitando uma nova base indicadora para estudos ambientais. 
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RESUMO 

A Bacia de Manancial de Abastecimento do Ribeirão Cafezal (BMRC) é um dos principais 

mananciais da cidade de Londrina. Mediante sua importância, realizou-se esse estudo com o 

objetivo de analisar o ambiente no qual a BMRC está inserida, verificando se a ocupação no 

entorno da bacia pode comprometer a qualidade de sua água. Para isso, utilizaram-se indicadores 

microbiológicos (bactérias do grupo coliformes), realizou-se uma avaliação das características 

ambientais com uso de um check-list, e, para a análise de cobertura do solo do local, elaboraram-se 

documentos cartográficos para verificar se as condições geográficas do local também contribuem 

para a poluição. Constatou-se em comparação dos dados microbiológicos, cartográficos e check-list 

que os pontos 1 e 8 estão mais degradados, com picos de concentração de coliformes 

termotolerantes de 200 e 150 UFC/100 mL, respectivamente.  

 

Palavras-chave: Coliformes totais; coliformes termotolerantes; cobertura do solo. 

 

ABSTRACT 

The Fountainhead Basin Supply of Ribeirão Cafezal (BMRC) is one of the main sources of 

Londrina. Through its importance, this study was performed in order to analyze the environment in 

which it operates BMRC, checking if the occupation around the basin can compromise the quality 

of your water. For this it was used microbiological indicators (coliform bacteria), an assessment of 

the environmental characteristics with use of a checklist, and, for the analysis of soil covering, 

cartographic documents were elaborated to verify that the land use also contributes to pollution. It 

was found compared microbiological data, mapping and listing that points 1 and 8 are more 

degraded, with high concentrations of fecal coliform of 200 and 150 UFC/100 mL, respectively. 

 
Keywords: Coliforms, fecal coliforms, use and occupation of the soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os focos de poluição em corpos d’água devem ser detectados devido às alterações 

prejudiciais que podem ocasionar ao meio ambiente. Para Pereira (2004), a qualidade dos 

ecossistemas aquáticos tem sido modificada de diferentes formas nas últimas décadas, devido à 

complexidade dos usos múltiplos da água pelo homem, gerando poluição e degradação ambiental.  

A causa da contaminação da água, segundo a cartilha de vigilância e controle da qualidade 

da água para consumo humano (Brasil, 2006), envolve principalmente a falta de tratamento de 

esgotos domésticos e rurais, bem como despejo irregular de esgotos industriais, agrotóxicos, 

fertilizantes e óleos derramados por veículos automotores. Para identificação de algumas dessas 

contaminações pode-se utilizar microrganismos. 

As bactérias do grupo coliforme (coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia 

coli) são os organismos mais comumente utilizados como indicadores de contaminação fecal uma 

vez que, segundo Von Sperling,(2005), apresentam-se em grandes quantidades nas fezes humanas e 

de animais de sangue quente. Além disso, possuem resistência ligeiramente superior à maioria das 

bactérias patogênicas intestinais e as técnicas para identificação do grupo coliformes são rápidas e 

econômicas. 

Outros aspectos importantes relacionados à qualidade da água são a vegetação 

remanescente, cobertura do solo como também as principais atividades econômicas existentes ao 

redor de um corpo d’água. Segundo Mendes e Cirilo (2001), o impacto decorrente da alteração do 

uso do solo reflete-se em todos os componentes do ciclo hidrológico, como no escoamento 

superficial, na recarga dos aquíferos e na qualidade da água. Estudos do meio físico devem ser 

realizados para analisar tais impactos. De acordo com Vaeza et al. (2008), estudos em bacias 

hidrográficas podem utilizar de  imagens orbitais para obtenção de classes de cobertura do solo.  

A Bacia de Manancial do Ribeirão Cafezal é um dos principais mananciais de abastecimento 

da cidade de Londrina, Rolândia e Cambé, fornecendo aproximadamente 37 % da água consumida 

pela população londrinense (Silva, 2002). Assim, baseado no que foi apresentado, esse trabalho foi 

desenvolvido com objetivo de analisar o ambiente no qual a Bacia de Manancial do Ribeirão 

Cafezal está inserida, verificando se a ocupação no entorno da bacia pode comprometer a qualidade 
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e o abastecimento urbano. O estudo foi realizado por meio de indicadores microbiológicos e de 

análise de cobertura do solo.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2. Caracterização da área de estudo  

A análise da qualidade microbiológica da bacia de manancial da Bacia de Manancial do 

Ribeirão Cafezal (BMRC) foi monitorada mensalmente por oito meses, realizando-se coletas de 

amostras da água em nove pontos distintos ao longo da bacia (Figura 1), em Londrina, Cambé e 

Rolândia localizados na região norte do estado do Paraná.  

Para a coleta, os pontos foram determinados escolhendo-se os mais próximos de áreas 

urbanas e rurais e com declividade propícia. As datas destinadas as coletas foram planejadas no 

início de cada mês, sendo alteradas eventualmente devido a condições climáticas. 

Figura 1 – Localização dos nove pontos de monitoramento na Bacia de Manancial do Ribeirão Cafezal. 

 

A bacia estudada contém os pontos de monitoramento divididos entre as três cidades de 

influência, sendo quatro pontos inseridos na cidade de Rolândia (pontos p1, p2, p3 e p4), um na 

divisa entre Rolândia e Cambé (ponto p5), dois na cidade de Cambé (pontos p6 e p7) e outros dois 

em Londrina (pontos p8 e p9). O ponto de monitoramento p1 é o ponto mais próximo da nascente 

da BMRC, e o p9 é o local da captação de água para abastecimento da cidade de Londrina.  
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2.3. Identificação e caracterização dos principais aspectos naturais e antrópicos 

Realizaram-se visitas aos nove pontos de monitoramento selecionados para verificar as 

condições ambientais da bacia de estudo, aplicando-se para isso um check- list, cuja elaboração 

ocorreu a fim de avaliar dentre vários aspectos, quais poderiam alterar as condições ambientais da 

bacia de manancial.  

As visitas foram realizadas procurando identificar: despejo irregular de esgoto doméstico, 

cultivo de culturas e áreas urbanas próximas as margens dos rios e córregos, fossas, presença de 

área de preservação permanente – APP ou região desflorestada, tipo de vegetação e presença de 

erosão e assoreamento, assim como qualquer outro fator biológico e antrópico que poderia 

contribuir para a poluição da água e degradação ambiental do local. 

 

2.4. Análise dos indicadores microbiológicos de contaminação da água 

 

Para realizar a identificação de bactérias do grupo coliformes entre eles os coliformes totais, 

termotolerantes e E. coli (indicadoras de contaminação fecal), foram coletados 400 mL de água na 

superfície de cada um dos nove pontos da BMRC previamente selecionados. As amostras foram 

armazenadas em garrafas PET desinfetadas com álcool 70% e lavadas com Tween 80%. O 

procedimento de coleta e armazenamento do efluente seguiu a NBR 9897/87 e NBR 9898/87. 

As amostras de água para enumeração de coliformes totais e termotolerantes foram diluídas 

(10 mL de água bruta em 90 mL de água destilada esterilizada) e filtradas em membranas de 

nitrocelulose, utilizando-se bomba de vácuo. Posteriormente, as membranas foram depositadas na 

superfície contendo meio de cultura específico (Agar M-Endo e Agar MFC), seguido de incubação 

por um período de 24 horas, para contagem das unidades formadoras de colônias - UFC por 100 mL 

de coliformes totais e termotolerantes, respectivamente.  

A contagem de colônias encontradas permitiu identificar a densidade de UFC do grupo 

bacteriológico por 100 mL de água, um padrão estabelecido pela Portaria 2914/2011 (BRASIL, 

2011), de qualidade da água para consumo humano, e pela Resolução CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005) que visa enquadramento de corpos d’água. Com os resultados de bactérias do 

grupo coliformes termotolerantes, realizaram-se testes bioquímicos e morfotintoriais para confirmar 

presença de E. coli.  
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2.5. Banco de dados geográfico das características do meio físico da bacia de manancial do 

Ribeirão Cafezal 

 

A elaboração de um banco de dados geográfico da BMRC foi necessária para verificar as 

condições do entorno de cada ponto e com isso analisar se pontos com condições semelhantes tem 

comportamento também similar no que diz respeito a coliformes.  Com essa análise qualitativa, foi 

possível identificar por meio de cartas, quais pontos de monitoramento encontram-se em locais 

propícios a maior contaminação e conferir se é o que realmente ocorre com os dados 

microbiológicos e check-list. 

Foram utilizadas imagens de satélite Landsat, sensor Thematic Mapper (TM) de 01/09/2011, 

obtidas pelo site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Essas imagens foram 

manipuladas em um Sistema de Informação Geográfica – SIG, o software Spring versão 5.2.2. Para 

o processamento foi necessária a interpretação e classificação das imagens de satélite. A 

interpretação visual proporcionou identificar a cobertura do solo e por meio da classificação foi 

possível designar classes baseando-se nos elementos da interpretação de imagens.  

Elementos como rede viária, rede hidrográfica e limites municipais foram obtidos a partir do 

site do Instituto de Terras Cartografia e Geociências (ITCG, 2011) para o respectivo local de 

estudo. A rede de drenagem e os limites da bacia foram importados por meio de dados cedidos pela 

Secretaria de Meio Ambiente - SEMA, que são dados vetoriais compostos por segmentos de linha, 

os quais possuíam também descrição dos nomes das bacias e dos principais trechos de drenagem. 

Com essas informações de cobertura, pode-se caracterizar o entorno dos pontos de monitoramento e 

verificar se as características físicas seriam as responsáveis pelos resultados microbiológicos. 

Foram elaborados três documentos cartográficos para análise, um de imagem de satélite do 

local, outro com a classificação de cobertura do solo, e outro da rede de drenagem e limites 

municipais.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. Identificação e caracterização dos principais aspectos naturais e antrópicos, 

 

De acordo com os dados coletados por meio das visitas e do check-list verificou-se que 

quatro dos nove pontos localizam-se em áreas urbanizadas (pontos 2, 3, 4 e 9) com moradias e 

construções muito próximas aos pontos de monitoramento. Três pontos localizam-se em área rural 

(pontos 5, 6 e 7) sendo a principal atividade próxima aos pontos a prática de cultivos como soja, 

milho e trigo e dois pontos estão localizados em áreas urbanas e rurais (pontos 1 e 8) com práticas 

de cultivo e criação de gado, bem como moradias e indústrias próximas aos pontos de 

monitoramento. Nenhum ponto apresentou, visivelmente, esgoto a céu aberto ou sendo lançado 

diretamente no rio. 

A maioria dos pontos possui APP alterada pela ação humana, o que interfere diretamente na 

qualidade da água, pois a cobertura vegetal pode evitar ou diminuir a erosão e assoreamento, pois 

evitam o carreamento de substâncias presentes no solo para o corpo d’água (RONDON-LIMA, 

2001). De fato verificou-se que os pontos com significativa erosão e assoreamento (pontos 1, 3, 4, 

5, 6, 8 e 9) apresentaram APP alterada. Segundo o mesmo autor, as áreas rurais também podem 

contribuir para a poluição do corpo hídrico.  

Pôde-se analisar que um dos pontos de monitoramento mais impactados é o ponto 1, por ser 

localizado próximo a área urbana em um local industrial como também da área rural, a combinação 

das atividades econômicas praticadas nessas áreas podem ser um dos fatores agravantes da poluição 

no local. 

 

3.2. Análise dos indicadores microbiológicos de contaminação da água 

 

Os resultados microbiológicos obtidos são descritos no Quadro1 
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Quadro 1 - Banco de dados microbiológicos de indicadores de contaminação fecal. Concentração em UFC/100 

mL, sendo CT: Coliformes Totais e CTE: Coliformes Termotolerantes e (*) para dados desconsiderados. 

 

Alguns dados foram desconsiderados devido às falhas durante o processamento. Verificou-

se que a maior concentração de UFC/100 mL de bactérias do grupo coliformes totais ocorreu nos 

pontos p1 e p8, que ao longo de todos os meses de análises mantiveram a concentração acima de 

450 UFC/100 mL. As concentrações para o ponto p5 e p9 mantiveram-se praticamente constantes 

ao longo das análises. A maior concentração para todos os pontos ocorreu no mês de 

dezembro/2011.  

Para bactérias do grupo coliformes termotolerantes, a maior concentração de UFC/100 mL 

ocorreu nos pontos p1, p6, p8 e p9 que se mantiveram entre 100 e 200 UFC/ 100 mL em todos os 

meses de análise. A menor concentração foi observada no ponto p7. As maiores concentrações para 

todos os pontos foram observadas nos meses de novembro de 2011 e abril de 2012. Por testes 

bioquímicos e morfotintoriais confirmou-se a presença de bactérias da espécie E. coli em todos os 

pontos de monitoramento.  

O ponto p1 é o ponto mais alterado, localiza-se entre área rural e urbana, com criação de 

gado nas proximidades. Em comparação com os dados obtidos pelo check-list verifica-se que o 

ponto p8 possui fossa e criação de gado próximo ao corpo d’água, o que pode contribuir para a 

quantidade de UFC/100 mL de bactérias do grupo termotolerantes. De acordo com Nash et 
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al.(2009) indústrias e criações de gado próximas a rios e córregos contribuem para a poluição 

desses por meio de despejos irregulares de esgoto, resíduos sólidos ou mesmo as fezes de animais. 

 

3.3. Banco de dados geográfico das características do meio físico da bacia de manancial do 

Ribeirão Cafezal. 

 

A elaboração do material cartográfico foi realizada de modo a caracterizar o meio no qual a 

BMRC está inserida. Com a imagem obteve-se o documento cartográfico 1, a Carta Imagem da 

BMRC (Landsat/TM, composição B3G4R5). 

A Carta Imagem da BMRC permite identificar os pontos de monitoramento e as 

características do entorno no que se refere à cobertura da terra. Verifica-se que o ponto p4, está 

localizado na confluência entre os afluentes do ponto p1 e dos pontos p2 e p3, assim como o ponto 

p6, localizado exatamente ao lado do ponto 5, é a confluência dos afluentes do ponto p5 (que recebe 

água do ponto 4), e do Ribeirão Pedroso.  

Identifica-se, inclusive, a proximidade dos pontos de monitoramento a áreas rurais e 

urbanizadas, bem como a APP do corpo d’água que em alguns locais é alterada, o que pode 

contribuir para poluição da água da bacia de manancial.  

Além da Carta Imagem, elaborou-se o documento cartográfico 2 (Figura 3), com a qual 

observa-se os limites municipais da bacia, identificando-se as cidades de Londrina, Cambé e 

Rolândia e as demais bacias que influenciam na região. Verifica-se a proximidade dos pontos de 

monitoramento p1 e p2 com a rodovia BR- 369, o que pode contribuir para agravar a poluição no 

local.  

O documento cartográfico 3 (Figura 4) referente a classificação de cobertura do solo, foi 

construído de acordo com as seguintes classes: 

- Água: para identificação dos corpos d’água; Área urbana: região urbanizada; Vegetação: áreas 

vegetadas; Solo 1: solo sem plantações, apenas com presença de gramínea; Solo 2: solo exposto; 

Solo 3: regiões de agricultura com cultura recém - colhida; Solo 4: regiões de agricultura com 

cultura recém – plantada.  

Verifica-se que o ponto p1 possui APP ao seu redor apesar de ser identificada apenas uma 

faixa estreita, o que condiz com o observado pelo check –list, com regiões rurais na região sul do 
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ponto de monitoramento, há criação de gado, sendo identificada a região urbana ao norte. Além 

disso, pode-se destacar a proximidade da BR 369 com o ponto de monitoramento. 

     

 

 

 

 

  Figura 2 – Documento cartográfico 1: Carta Imagem da Bacia de Manancial do Ribeirão Cafezal. 
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          Figura 3 – Documento cartográfico 2 - Localização da Bacia de Manancial do Ribeirão Cafezal. 

Figura 4 – Documento cartográfico 3 - Carta temática de cobertura do solo da Bacia de Manancial do   Ribeirão 

Cafezal. 
 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 892 

De acordo com os dados microbiológicos, o ponto p1, é um dos pontos com maior 

concentração de bactérias do grupo coliformes. Analisando em relação à classificação de cobertura 

do solo ao seu redor, comparando-se aos resultados do check-list pode-se justificar essa alta 

concentração devido à proximidade tanto de área rural (pode haver despejo de esgoto clandestino, 

criação de gado), bem como a proximidade da área urbana. O ponto p2 apresenta-se em condições 

parecidas com o ponto p1, com área urbana e presença de agricultura na região oeste, essa 

proximidade explica a alta concentração de UFC/100 mL encontrada no ponto p2 

Já os pontos p3 e p4 estão em áreas tipicamente rurais, com presença de vegetação no 

entorno. No entanto, o ponto p4 é a confluência entre dois pontos (o ponto 1 e 3) o que deveria 

influenciar na quantidade de UFC/100 mL porém, não foi o observado. O ponto p6, apesar de ter as 

mesmas características de entorno do ponto p5, é um ponto de confluência entre o Ribeirão Alto 

Cafezal (ponto 5) e o Ribeirão Pedroso, o que, segundo Apoitia et al. (2000), pode contribuir para 

que o ponto p6 tenha uma concentração de UFC/100 mL mais alta, com variações entre 200 e 600 

UFC/100 mL de bactérias do grupo coliformes totais, e 100 a 200 UFC/100 mL de bactérias do 

grupo termotolerantes. 

O ponto p7 está localizado em área rural, com presença de agricultura (identificação dos 

solos 3 e 4). A concentração de UFC/100 mL de bactérias do grupo coliformes é pequeno, o que 

pode ser justificado devido a ausência de área urbana e criação de gado nas proximidades. O ponto 

p8 está localizado ao lado de uma região com alta concentração de condomínios residenciais, e 

conforme observado no check-list apresenta criação de gado em seu entorno, o que contribui para 

alta concentração de UFC neste ponto. 

O ponto p9 está inserido em uma região mesclada, a uma determinada distância da área 

urbanizada e da área rural. É o ponto da captação de água para abastecimento, e apesar de receber 

água de todos os outros demais pontos, a concentração de UFC/100 mL não é a mais alta. 

Constata-se que as alterações na qualidade das águas podem ser provocadas pelas 

características de uso do solo e na cobertura vegetal da bacia. As observações das características do 

entorno na bacia de manancial possibilitaram identificar condições de poluição, as análises dos 

pontos de coleta ressaltaram locais assoreados e com grande erosão, além da proximidade com 

áreas urbanas, zonas de pastagens e criação de gado que, com a APP alterada, contribuem ainda 

mais para a contaminação do corpo d’água. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que a Bacia de Manancial de abastecimento do Ribeirão Cafezal possui 

características de degradação como assoreamento e erosão, APP alterada pela ação humana e 

atividades de cobertura do solo próximo aos cursos d’água. Para todos os meses analisados e em 

todos os pontos de monitoramento constatou-se presença de bactérias do grupo coliformes totais, 

termotolerantes  e E. coli indicando contaminação fecal. 

Foi possível identificar através dos documentos cartográficos correspondências entre o 

observado no check-list e as condições geográficas apresentadas pelas imagens. Observou-se que as 

alterações na qualidade da água podem ser provocadas pelas mudanças no uso do solo e na 

cobertura vegetal da bacia de manancial. 

Assim, ressalta-se a importância de buscar meios para que os recursos hídricos satisfaçam a 

necessidade humana, porém objetivando manter e preservar cobertura natural da terra e suas 

características de entorno, proporcionando qualidade da água e da bacia.  
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HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO REBOJO ENTRE 1971/1972 E 2007/2008 - UGRHI 

PONTAL DO PARANAPANEMA, SP. 
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Edson Luís PIROLI, UNESP/Câmpus de Ourinhos, elp@ourinhos.unesp.br 

 
RESUMO 

O presente trabalho traz à tona análises das transformações empreendidas na paisagem pela ação 

antrópica quando considerado o uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do ribeirão do 

Rebojo. A bacia hidrográfica em análise se encontra no sudoeste do Estado de São Paulo, inserida 

na bacia hidrográfica do rio Paranapanema e na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

do Pontal do Paranapanema. O período de análise se refere aos anos de 1971/1972 e 2007/2008 

utilizando-se de fotos aéreas e imagem de satélite Alos, esta a partir de uma fusão. Os dados 

referentes ao mapeamento dos usos encontrados na área da bacia foram processados na ferramenta 

Land Change Modeler do Sistema de Informações Geográficas Idrisi Taiga a fim de obter-se os 

mapas de ganho, perda, persistência e transição dos usos ao longo do período analisado. Com tal 

mapeamento buscou-se analisar as transformações no uso do solo ocorrentes e consequentemente a 

dinâmica que ora se impõe atualmente na área da bacia hidrográfica. Observou-se que a principal 

transformação no uso, e consequentemente na paisagem da bacia, ao longo do período analisado 

foram: anteriormente a paisagem e dinâmica predominante era a pastagem seguida pelo uso 

campestre e atualmente é a expansão da cultura canavieira que se porta como a maior dinâmica 

seguida pelo uso pastagem que ainda resiste ao avanço da nova dinâmica imposta; o uso campestre 

bastante representativo mostra-se praticamente escasso atualmente. Considera-se que tais análises 

podem contribuir com estudos e ações de planejamento e gestão ambiental na área da bacia. 

Palavras-chave: Geoprocessamento, planejamento ambiental, bacia hidrográfica, Ribeirão do 

Rebojo. 

 

ABSTRACT 

This paper brings out analyzes of the transformations undertaken in the landscape by human action 

when considering the use and occupation of land in the watershed of the creek Rebojo. The 

watershed analysis is in the southwest of the state of São Paulo, inserted in Paranapanema River 

Basin Management Unit and Water Resources Pontal Paranapanema. The analysis period refers to 

the years 1971/1972 and 2007/2008 using aerial photos and satellite image Alos, this from a 

merger. The data for the mapping of uses found in the basin were processed in the Land Change 

Modeler tool of Geographic Information System Idrisi Taiga in order to obtain maps of gain, loss, 

persistence and transition of uses over the period analyzed. With this mapping we sought to 

examine the changes in land use occurring and therefore the dynamic that now imposes itself today 

in the area of the watershed. It was observed that the main change in use, and consequently the 

landscape of the basin over the period analyzed were above the landscape and dynamics prevalent 

was the use of pasture followed by country and today is the expansion of sugarcane cultivation 

which behaves like more dynamic then use the pasture that still resists the advance of new dynamics 

imposed; country using fairly representative shows up almost scarce today. It is considered that 

such analyzes can contribute to studies and actions of environmental planning and management in 

the basin. 
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Key-words: geoprocessing, environmental planning, basin hydrographic, Ribeirão do Rebojo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Em se tratando do uso e cobertura da terra se considera este como um dos aspectos que 

merecem atenção nos dias atuais. Nesse contexto, Santos (2004, p.97), menciona que este é um 

elemento fundamental a ser considerado pois, “retrata as atividades humanas que podem significar 

pressão e impacto sobre os elementos naturais”. 

 A ação antrópica é capaz de inserir grandes transformações na paisagem e em relação ao uso 

e cobertura do solo não é diferente. Como bem salienta Guerra e Cunha (2000, p.360) atividades 

como “as práticas agrícolas, desmatamento, mineração, super-pastoreio e urbanização” são algumas 

que podem contribuir com ações de degradação.  

 As implicações deste processo se iniciam na medida em que a dinâmica antrópica 

desconsidera a dinâmica natural. Como bem menciona Mota (1995, p.122), “o processo de erosão é 

um fenômeno natural que ocorre de forma lenta, sem causar maiores problemas ao meio” porém, 

“este processo pode ser apressado pela ação do homem”, de forma que o uso e manejo inadequado 

do solo podem provocar ou intensificar inúmeros problemas ambientais, onde as causas da erosão 

acelerada se encontram justamente em ações como “o desmatamento; as práticas agrícolas 

inadequadas; a ocupação incorreta de áreas, tais como de encostas, de margem de recursos hídricos, 

de terrenos mais sujeitos à erosão” e outros. 

 Seja nas áreas urbanas ou rurais são inúmeros os problemas ambientais advindos de práticas 

inadequadas de uso e ocupação do solo e que certamente exigem um repensar que envolva ações 

voltadas ao manejo adequado do solo, de planejamento e gestão ambiental. Assim, Mateo 

Rodriguez (1994, p.583-584), considerando a importância do planejamento ambiental vai elucidar 

que o principal objetivo deste será “garantir de forma completa, as condições ecológicas para o 

desenvolvimento efetivo da produção social, e de todas as atividades da população, através do uso 

racional e da proteção dos recursos do meio ambiente”. 

 Devido tais ações exigirem uma enorme gama de informações, Piroli e Pereira (1999, p.475-

478), salientam o auxílio dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), “pois associam 

informações georreferenciadas a banco de dados e possibilitam o manuseio e o relacionamento 

destas variáveis” e ressaltam os autores que tais “aplicativos tornam-se uma ferramenta com grande 

potencial de aplicabilidade para planejamentos e mapeamentos em geral”. Ainda segundo os 
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mesmos autores, “as imagens de satélite oferecem uma visão atual e abrangente do uso da terra” e 

ressaltam que “sua repetitividade possibilita o acompanhamento da evolução deste uso e também de 

fenômenos que estejam ocorrendo na superfície” e que associar estas imagens com os SIGs nos 

possibilita obter “produtos de alta tecnologia a serviço do homem, de seu habitat e de seu padrão de 

vida”. 

 Visando contribuir com o planejamento ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão do 

Rebojo se buscou analisar as transformações no uso e ocupação do solo na bacia nos períodos de 

1971/1972 e 2007/2008. Utilizou-se da ferramenta Land Change Modeler, uma extensão do 

software Idrisi Taiga. Com relação a esta ferramenta ressaltam Demarchi e Piroli (2010) que a 

mesma “permite a geração de inúmeros mapas de mudanças, ganhos, perdas, persitência e 

transições no uso da terra entre dois períodos de tempo de maneira rápida e eficiente”. 

 A bacia hidrográfica do ribeirão do Rebojo está localizada no sudoeste paulista na região 

denominada de Pontal do Paranapanema (Figura 1), inserida nos municípios de Tarabaí; Estrela do 

Norte e Pirapozinho.  

 

Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrográfica do Ribeirão do Rebojo. 

Fonte: Santos e Piroli (2013). 
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2. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 O recorte de estudo ocupa 4 (quatro) cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000 no qual 

se gerou um mosaico das folhas: SF-22-Y-B-II-3; SF-22-Y-B-V-1; SF-22-Y-B-II-4; SF-22-Y-B-V-

2 de 1973/1975. Aparelho de GPS de navegação; aplicativo Adobe Photoshop; imagem do satélite 

Alos (sensor prism e avnir), no qual se realizou uma fusão. A fusão de imagens pode ser empregada, 

segundo Piroli (2010), “para melhorar a resolução (espacial e espectral) das imagens, facilitando a 

identificação dos alvos”. Fotos aéreas de 1971/1972 adquiridas junto ao IAC e a utilização do SIG 

Idrisi Taiga. Trabalho de campo com GPS de navegação para obtenção de pontos de controle, 

posteriormente, realizou-se a georreferência no Idrisi Taiga das imagens de satélite. Considerou-se 

a composição 342 para as imagens multiespectrais. O mosaico com 90 fotos aéreas foi realizado no 

Adobe Photoshop de forma a recobrir toda a área da bacia e exportado na extensão tiff para o Idrisi 

Taiga e georrefenciado. Para a fusão das imagens de satélite utilizou-se a função ImageProcessing-

Enhancement-Pansharpen no Idrisi Taiga. Vetorizou-se as classes de uso e cobertura do solo nas 

imagens de 2007/2008 e 1971/1972. Rasterizou-se as classes de uso do solo e importou-as para a 

ferramenta Land Change Modeler com a qual obteve-se os mapas de ganho, perda, persistência e 

transição para o período analisado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A área da bacia hidrográfica do ribeirão do Rebojo compreende 337,0 km², ou mesmo o 

equivalente a 33.709 ha. Para o mapeamento considerou-se as seguintes classes de uso: área úmida; 

cana-de-açúcar; pastagem; cultura agrícola; represa; área urbana; sedes; estradas; vegetação; 

reflorestamento e campestre. A Tabela 1 nos mostra a distribuição dos usos do solo na bacia no 

período de 1971/1972 a partir de fotos aéreas. 

 

 Tabela 1: Uso da terra em 1971/1972 – bacia hidrográfica do Ribeirão do Rebojo. 

Uso e Cobertura do solo Área (ha) Percentual de cobertura (%) 

Área úmida 2.591,88 8% 

Cana-de-açúcar 0 0% 

Pastagem 14.781,50 44% 

Cultura agrícola 5.311,62 16% 
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Represa 25,52 0% 

Área urbana 59,16 0% 

Sedes 191,62 1% 

Estradas 191,03 1% 

Vegetação 2.406,87 7% 

Reflorestamento 0 0% 

Campestre 8.150,45 24% 

Total 33.709,65 100% 

Fonte: Santos e Piroli (2013). 

 Realizado o mapeamento observa-se que no período de 1971/1972 a classe de uso e 

ocupação do solo predominante era representada pela pastagem que se estendia ao longo de toda a 

bacia hidrográfica (Figura 2). 

 

Figura 2: Mapa de uso do solo no período de 1971/1972 da bacia hidrográfica do Ribeirão do Rebojo. 

Fonte: Santos e Piroli (2013). 
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 Considerando as mesmas classes de uso e ocupação do solo se chegou ao mapeamento do 

período de 2007/2008 a partir de imagem de satélite fusionada, com as ocorrências representadas 

pela Tabela 2.  

 

Tabela: Uso e cobertura da terra em 2007/2008 - bacia hidrográfica do Ribeirão do Rebojo. 

Uso e Cobertura do solo Área (ha) Percentual de cobertura (%) 

Área úmida 2.496,95 7% 

Cana-de-açúcar 11.985,16 36% 

Pastagem 9.287,80 28% 

Cultura agrícola 6.387,89 19% 

Represa 224,16 1% 

Área urbana 160,17 0% 

Sedes 382,5 1% 

Estradas 204,64 1% 

Vegetação 2.083,90 6% 

Reflorestamento 56,87 0% 

Campestre 439,64 1% 

Total 33.709,68 100% 

Fonte: Santos e Piroli (2013). 

 

 No mapeamento do período referente a 2007/2008 observa-se que atualmente uma nova 

dinâmica e paisagem se impõe ao longo da bacia hidrográfica (Figura 3). A paisagem que 

anteriormente era representada predominantemente pela pastagem cede espaço para a cana-de-

açúcar. Porém, a pastagem continua sendo uma paisagem bastante peculiar ainda no contexto da 

bacia, bem como da região ao qual faz parte, haja visto ser um processo recente a expansão da 

cultura canavieira na região do Pontal do Paranapanema. 
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Figura 3: Mapa de uso do solo de 2007/2008 da bacia hidrográfica do Ribeirão do Rebojo. 

Fonte: Santos e Piroli (2013). 

 

Quanto ao mapeamento referente aos dados de ganho e perda nos tipos de uso observa-se como 

mais expressivas as perdas do uso pastagem seguida pela campestre, ambas cedendo espaço a atual 

dinâmica da bacia: a cana-de-açúcar. Na Figura 4, pode-se observar esta dinâmica em relação ao 

uso campestre, o qual era bastante expressivo no período de 1971/1972. Como campestre entende-

se, conforme menciona o Manual de Uso da Terra do IBGE, as formações não arbóreas, como 

exemplo as savanas. 
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Figura 4: Mapa de ganho e perda do uso do solo campestre entre o período de 1971/1972 e 2007/2008. 

Fonte: Santos e Piroli (2013). 

 

A informação referente a expansão da cultura canavieira na área da bacia se porta como uma 

dinâmica importante no contexto da área de estudo bem como de toda a região na qual esta se 

encontra inserida. Uma nova paisagem se insere e traz consigo embutida, uma nova dinâmica que 

certamente se reflete em toda a configuração local e regional, a qual pode ser observada através da 

Figura 5. 
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Figura 5: Expansão da cultura canavieira na bacia hidrográfica do ribeirão do rebojo. 

Fonte: Santos e Piroli (2013). 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bacia hidrográfica do ribeirão do Rebojo está inserida em uma dinâmica regional que muito se 

liga ao seu passado histórico de uso e ocupação. Como pôde ser observado pela análises, aos poucos 

a cultura canavieira se impõe como dinâmica predominante e traz consigo uma nova paisagem. Esta 

nova dinâmica pode ser visualizada em toda a região ao qual esta bacia hidrográfica está inserida. 

Outro aspecto interessante que muito tem ligação com a dinâmica do passado histórico da região e 

da bacia é a paisagem composta pelas pastagens. Como foi observado pelas análises esta classe de 

uso do solo se posiciona como sendo a segunda em maior ocorrência denotando que a mesma teve 

seu auge em se tratando de dinâmica impostam mas que aos poucos a mesma cede lugar a nova 

dinâmica que se processa e a nova paisagem que se imprime. Em muitos trechos da bacia 

hidrográfica do ribeirão do Rebojo a expansão da cultura canavieira se encontra mecanizada, 

enriquecendo assim, a citada dinâmica. 
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Outra dinâmica verificada que passou por grande transformação se refere a classe representada pela 

campestre que se estendia por expressivos trechos de ocorrência no alto e baixo curso da bacia e 

que atualmente se apresenta como praticamente inexistente. Considerando que a mesma se 

configura como locais de existência de extratos não arbóreos e sim mais arbustivos, lembrando a 

savana, esta paisagem ainda era existente no período referente a 1971/1972 e, certamente, com a 

intensificação das atividades e ações antrópicas na área da bacia, a mesma aos poucos foi sendo 

extinguida. Nas áreas onde havia uma expressiva ocorrência do uso campestre percebe-se que se 

encontra a paisagem formada pelas pastagens ou mesmo as áreas de expansão e predomínio da 

cultura canavieira. 

A ferramenta utilizada, Land Change Modeler do Idrisi Taiga, possibilitou realizar um mapeamento 

e posterior análises muito ricas, denotando sua eficácia em gerar dados importantes que podem ser 

subsídios a ações que envolvam planejamento, gestão e manejo adequado do solo na área da bacia 

hidrográfica. 

O trabalho conjunto entre todas as ferramentas citadas na metodologia do trabalho aliadas aos 

trabalhos de campo denotam um grande potencial de informações que podem serem geradas bem 

como utilizadas pela sociedade para o interesse comum em se tratando de gerarmos qualidade de 

vida e ambiental. 
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RESUMO 

O presente estudo é constituinte de um projeto maior, cuja área de pesquisa são as bacias 

hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe. Conforme apresentado anteriormente por Andrade e Rocha 

(2011), foram identificados três períodos hidrológicos ao longo da série histórica de dados. Com 

base nesse estudo, foram utilizados os dados de vazão mínima dos oito postos fluviométricos. Dessa 

forma foram selecionados os dados de vazão mínima anual do período de 1962 a 2004 na bacia do 

rio do Peixe e de 1948 a 2003 na bacia do rio Aguapeí. Os dados de vazão foram analisados por 

período hidrológico, assim sendo, cada procedimento foi repetido em cada um dos referidos 

períodos, para tanto foram utilizadas quatro distribuições de probabilidades: Gama, Log-Normal, e 

Weibull e Gumbel, em seguida fez-se um teste para de ajuste com os dados através do teste 

Kolmogorov-Smirnov para 95% de confiança. Foram encontrados os seguintes resultados: A análise 

do primeiro período hidrológico a distribuição Weibull foi aquela que melhor se ajustou aos dados 

de vazão nessa área, a distribuição de Gumbel não se ajustou aos dados, de maneira que essa 

distribuição não pode ser usada a fim de buscar o modelo que melhor represente esses dados no 

referido período. Em relação às demais distribuições, cada uma foi representativa em apenas um 

posto fluviométrico, não sendo de valia para o estudo da bacia como um todo. No segundo período 

hidrológico, a distribuição Gama foi aquela que melhor representou os dados. Já no terceiro período 

hidrológico de análise, os dados se ajustaram melhor à distribuição Weibull. 

Palavras-chave: vazão hidrológica, recursos hídricos, distribuição de probabilidade. 

 

ABSTRACT 

This paper is part of a larger project, whose research area are Aguapeí and Peixe river basins. As 

shown previously by Andrade and Rocha (2011), it was identified three hydrological periods along 

the historical data series. Based on this study, we used database of the eight minimum flow 

fluviometric. Thus we selected the minimum annual flow data for the period 1962 to 2004 in the 

Peixe river and 1948 to 2003 in Aguapeí river. The data were analyzed by flow hydrological period, 

each procedure was repeated in each periods, for both there were four probability distributions: 

Gamma, Log -Normal, Weibull and Gumbel. And then we did a test fit to the data using the 

Kolmogorov - Smirnov to 95 % confidence. We found the following results: The analysis of the 

first hydrological period Weibull distribution was the one that best fit the data flow in this area, 

Gumbel distribution does not response the data, so that distribution could not be used to get the 

model that best represents the data in that period. In relation to other distributions, each 

representative was in just one gaging station. In the second hydrological period, Gamma 

distribution was the one that best represented the data. In the third hydrological period analysis, the 

data were best fitted to the Weibull distribution. 

Keyword: flow hydrology, water resources, probability distribution 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, o homem se apropriou dos recursos hídricos sem se preocupar com a 

finitude dos mesmos, embora essa preocupação tenha se tornado mais intensa nas últimas décadas, 

devido à crescente demanda pelo uso dos recursos naturais. Notadamente, é cada vez mais relevante 

a importância da quantidade e qualidade desses recursos, da mesma forma, o reconhecimento da 

bacia hidrográfica como unidade de análise e planejamento ambiental. 

A bacia hidrográfica possui uma importância muito grande nos estudos ambientais, 

especialmente quando é possível o monitoramento de variáveis que compõem seu funcionamento. 

Cunha e Guerra (2000) definem a bacia hidrográfica como uma unidade integradora que permite a 

análise das dinâmicas e interações entre as variáveis ambientais e sociais que constitui a paisagem.  

Christofoletti (1980), numa abordagem sistêmica, afirma que a bacia hidrográfica também 

pode ser entendida como uma “área de drenagem definida por um rio ou sistema fluvial, 

funcionando como um sistema”, onde cada elemento apresenta funcionalidade distinta, mas que 

estão diretamente relacionados, pois os eventos que ocorrem numa dada bacia hidrográfica poderão 

refletir nos rios, seja na qualidade ou quantidade de água. 

Nesse contexto, o entendimento acerca da definição de bacia hidrográfica, bem como o 

conhecimento das políticas que definem a forma de gestão nas mesmas, viabilizam as ações de 

planejamento em vias dos desequilíbrios antrópicos, a exemplo das alterações na cobertura vegetal 

que desencadeiam alterações nos processos fluviais. 

No estado de São Paulo, a política estadual de recursos hídricos foi instituída pela lei nº 

7.663 de dezembro de 1991 e estabelece a descentralização da gestão dos recursos hídricos através 

dos Comitês de Bacias. Trata-se de órgãos colegiados compostos por representantes de vários 

setores como a iniciativa privada, prefeitos, órgãos estaduais e entidades representativas da 

sociedade. 

 Até a criação dos Comitês de bacias, a gestão era executada de forma independente, pelos 

Municípios e Estados. No entanto, essa falta de política que integrasse os órgãos públicos 

dificultava a obtenção de bases de dados concretos, havendo desencontro de informações, 

dificultando muitas vezes o controle realmente efetivo da gestão, alem de alto índice de degradação 

nos rios (BRASIL, 2013). 
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 O Estado de São Paulo está dividido atualmente em 22 Unidades de Gestão de recursos 

Hídricos (UGRHIS) cada uma delas constitui-se âmbito fundamental para articulação entre órgãos 

de pesquisa, gerenciamento e planejamento. A área de estudos deste trabalho engloba duas bacias 

hidrográficas que compõem duas dessas unidades de gerenciamento de recursos hídricos (UGRHI) 

no Oeste paulista, respectivamente a UGRHI 20, bacia hidrográfica do rio Aguapeí e UGRHI 21, 

bacia hidrográfica do rio do Peixe, conforme figura I. 

 
Figura I – Localização da área de estudo 

 

 Tucci (2002), salienta que a distribuição temporal das vazões mínimas é importante para a 

elaboração de projetos como abastecimento de água, irrigação e projeto que evolvam energia 

elétrica. Nesse sentido, a análise por frequência da vazão mínima na área de estudo é justificável 

pela necessidade de se identificar as diferenças existentes na distribuição dos dados e vazão entre os 

postos fluviométricos nas bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe, para então, reconhecer sob 

quais modelos de frequência os dados de cada estação são melhor representados.  
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OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar e identificar a distribuição de probabilidade que 

melhor representa as séries de vazão mínima nas bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

Sob ponto de vista do meio físico e por apresentarem tipos de atividades antrópicas que 

produzem certa interferência entre si, as bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe foram 

inseridas em único Comitê de Bacia Hidrográfica. 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do Rio Aguapeí possui área 

de drenagem de 12.011 km², limitando-se ao Norte com a Bacia do Rio Tietê, a Oeste com o Estado 

do Mato Grosso do Sul, tendo como divisa o Rio Paraná, a Leste seu limite é a Serra dos Agudos e 

ao Sul encontra-se com a Bacia do Rio do Peixe. Esta possui extensão aproximada de 420 km até 

sua foz no Rio Paraná, a uma altitude de 260 metros (SÃO PAULO, 1997, p.4). A área de drenagem 

da Bacia do Rio do Peixe possui 9.156 km², limita-se com a Bacia do Rio Aguapeí ao Norte, ao Sul 

com a Bacia do Rio Paranapanema, a Oeste com o Rio Paraná e a Leste com a Serra dos Agudos e a 

Serra do Mirante. 

Com relação ao meio físico, a área é pertence à região hidrográfica do Rio Paraná, que está 

situada na morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná caracterizada como uma unidade 

intracratônica de idade mesozóica e depósitos aluvionares de idade cenozóica, estabelecida a partir 

do Devoniano Inferior (BOIN, 2000, p.10).  

De acordo com São Paulo (2006), as Bacias Hidrográficas dos rios do Peixe e Aguapeí 

incorporam-se à morfoescultura do Planalto Ocidental Paulista, situado sobre as rochas do Grupo 

Bauru, que é constituído por diversas formações com predominâncias areníticas. O substrato 

geológico aflorante nas referidas Bacias Hidrográficas é constituído por rochas vulcânicas 

(Formação Serra Geral) e sedimentares (Formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília); 

Há predomínio das formações Adamantina e Santo Anastácio, com pequenos pontos da formação 

Serra Geral e Formação Marília na Bacia do Aguapeí e Formação Caiuá próximo à foz do rio do 

Peixe. 

Quanto à Formação Santo Anastácio, de acordo com Boin (2000, p. 11), caracteriza-se, 

sobretudo, por ocorrer “sempre nas porções baixas dos vales vinculados aos afluentes do Rio 
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Paraná e, restritamente, acompanham alguns vales de afluentes da vertente norte do rio 

Paranapanema em contato direto com o basalto da Formação Serra Geral”. 

Do ponto de vista geomorfológico, o Oeste Paulista abrange uma área de aproximadamente 

50% do Estado de São Paulo, com seus limites na província das Cuestas Arenítico - Basálticas e no 

limite norte (rio Grande), oeste (rio Paraná) e sul (rio Paranapanema) (NUNES, FREITAS E 

PEREZ, 2007, p.16). 

Em relação aos solos dessa área, Boin (2000), afirma que são derivados de rochas areníticas 

do Grupo Bauru e de rochas basálticas advindas da formação Serra Geral. Trata-se de solos pouco 

ácidos, pobres em argila, com grande quantidade de areia, mas são profundos e bem drenados, 

podendo, conforme Francisco (1989), apresentar profundidade de um a três metros, alem de ser 

muito friável, o que atesta a sua alta fragilidade.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os dados hidrológicos foram obtidos no sitio da ANA apresentavam-se em formato Acess
59

, 

enquanto que aqueles obtidos no sitio do SIGRH foram obtidos em html
60

. Após o tratamento dos 

dados em planilhas Excel
61

 procedeu-se às análises através do Software R.  

 Após o tratamento dos dados de vazão e identificação de cada período hidrológico, 

conforme apontado previamente por Andrade e Rocha (2011), procedeu-se aos testes estatísticos a 

fim de identificar qual distribuição de probabilidade melhor representa as séries de dados de vazão 

mínima na área de estudo. 

 Traçando-se uma linha comparativa entre as quatro distribuições, tem-se que: A 

distribuição Gama, amplamente utilizada para testes de confiabilidade, previsão do tempo entre 

outras análises. Sendo X uma variável aleatória, com uma distribuição de probabilidade gama 

denotado por            cuja função de densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por 

 
          

  

    
                     (1) 

para todo              . Seja      a função gama definida como  

                                                           
59 Programa da Microsoft 

60 De acordo com o Wikipédia, o termo HTML é uma expressão inglesa que significa linguagem de marcação de 

hipertexto (hyper text markup language), trata-se de uma linguagem usada para produzir páginas da internet. 
61

 Programa da Microsoft 
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                                  (2) 

A média e variância da distribuição gama (1) são dadas respectivamente por 

        
 

 
               

 

   
 

  

(3) 

A distribuição log-normal tem sido utilizada como modelo em diversas aplicações em 

engenharia, medicina e entre outras. Se Y possui uma distribuição normal com média   e variância 

  e          então dizemos que   possui uma distribuição log-normal e sua f.d.p é dada por  

 
          

 

    
 
   

      
 

 
 
        

 
 

 

  (4) 

para todo              . 

A média e variância da distribuição log-normal (6) são dadas respectivamente por 

  
        

  

                   
 
        

 
 (5) 

Nomeada em homenagem a Waloddi Weibull a distribuição Weibull é uma das principais 

distribuições de probabilidade continuas, suas aplicabilidades tem ganhado destaque em diversas 

áreas de pesquisa. Se   segue uma distribuição Weibull então sua f.d.p é dada por 

 
          

 

 
  
 

 
 
   

      
 

 
 
   

  (6) 

para todo              . A média e variância da distribuição Weibull (4) são dadas 

respectivamente por 

  
           

 

 
                     

 

 
      

 

 
 
 

  (7) 

A distribuição Gumbel, também conhecida como distribuição valor extremo, possui uma 

grande ligação com a distribuição Weibull, suponha que   possui distribuição Weibull então 

dizemos que   possui distribuição Gumbel se           desta forma, sua f.d.p é dada por 
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   (8) 

para todo                A média e variância da distribuição Gumbel (8) são dadas 

respectivamente por 

  
                        

  

 
   (9) 

sendo          a constante Euler-Mascheroni. 

 O Parâmetro α é chamado de parâmetro de locação, o parâmetro β é o parâmetro de forma e 

m é o chamado de parâmetro escalar. Utilizou-se para tal a função de apenas dois parâmetros, por 

tratar-se de uma simplificação, conforme mencionado por Limpert et al. (2001). Os dois parâmetros 

podem ser estimados pela máxima verossimilhança, porém existem outras formas de estimação 

destes parâmetros.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov é um dos primeiros e principais testes de aderência e tem 

sido utilizado com muita frequência em diferentes áreas. Proposto por (Kolmogorov, 1933) com 

uma contribuição importante de Smirnov (1948) o teste ficou conhecido como teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS). Uma grande vantagem deste teste de aderência é que ele pode ser 

utilizado para amostras muito pequenas. Outra particularidade demonstrada por Lilliefors (1967, 

1969) é que o teste é mais poderoso que o teste do Chi-quadrado. 

 Ressalta-se que todo o procedimento foi repetido nos dados de cada período hidrológico, 

com objetivo de identificar as variações da frequência e comparar como a vazão mínima varia em 

cada um dos períodos.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta análise foram tomados para esta análise três postos de monitoramento em cada uma 

das Bacias Hidrográficas, conforme informações a seguir: 

 

Tabela I – Caracterização dos postos de monitoramento de vazão nas bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e 

Peixe 
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Prefixo/ 

código 

Município 

Latitude Longitude 
Área 

(Km²) 

Curso 

d'Água 

63100000 

 

 

Guaimbe 

21 46 49 49 48 33 

1092 Aguapeí 

63160000 Luisiania 21 42 52 50 17 27 3670 Aguapeí 

63180000 

 

Valparaíso 
21 25 53 51 00 54 

8643 Aguapeí 

63165000 Rinópolis 21 39 07 50 38 14 62170 Aguapeí 

63650000 Marília 22 18 25 50 01 38 7340 Peixe 

63670000 Echaporã 22 16 00 50 08 52 1061 Peixe 

63810000 Flora Rica 21 44 38 51 26 41 7422 Peixe 

63710000 Tupã 22 03 46 50 36 34 2883 Peixe 
                            Fonte: DAEE, ANA (2012) 

 

A tabela II apresenta os parâmetros de análise através do teste de Kolmogorov-Smirnov dos 

8 postos fluviométricos para o 1º período hidrológico analisado, através da qual é possível verificar 

que a distribuição Weibull obteve maior desempenho se comparada com os outros modelos, de 

interesse podem ser obtidas para as diferentes postos considerando este modelo ajustado aos dados. 

 

Tabela II - teste de Kolmogorov-Smirnov dos 8 postos fluviométricos em análise 

Parâmetros P - 1 P - 2. P - 3 P - 4 P - 5 P - 6. P - 7 P - 8    

Gumbel 0.9401 0.3524 0.7934 0.7820 0.9864 0.4643 0.6558 0.7257 0.7125 

Gama 0.9822 0.4904 0.7595 0.8846 0.9978 0.6289 0.8520 0.8671 0.8078 

Weibull 0.8106 0.8733 0.8760 0.8611 0.9339 0.9095 0.8168 0.9742 0.8819 

LNormal 0.9913 0.4351 0.7228 0.8914 0.9973 0.5576 0.8013 0.8233 0.7775 

     Fonte: DAEE, ANA (2012) 

 

 

A função de verossimilhança de    correspondente à amostra aleatória observada, é dada por 

 
               

 

   

  
(10) 

que resume toda a informação a respeito de   contida nos dados amostrais  . 

 Para um modelo com numero de parâmetros   as equações de verossimilhança são obtidas 

estabelecendo 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 914 

  

   
                        (11) 

as soluções do sistema (11) fornecem os estimadores de máxima verossimilhança. Em muitos casos 

métodos numéricos como os de Newton-Raphson são necessários para encontrar tais soluções. 

Assim sendo, os estimadores de verossimilhança adotados nesta análise foram    e  , conforme 

dados expostos na tabela III. 

 

Tabela III - Estimadores de Máxima verossimilhança e seus respectivos erros padrões para diferentes postos 

fluviométricos referentes ao 1º período considerando a distribuição Weibull. 

Parâmetros P - 1 P - 2 P - 3 P - 4 

EMV -   6.2761(1.5183) 8.8650(2.2753) 3.2554(0.8449) 7.3227(1.8492) 

EMV -   14.5691(0.7770) 24.1168(0.9012) 4.6272(0.4719) 35.4255(1.6168) 

Parâmetros P - 5 P - 6 P - 7 P - 8 

EMV -   8.0708(1.9124) 7.1293(1.7441) 7.0067(1.6920) 9.1594(2.3292) 

EMV -   3.9689(0.1648) 14.2329(0.6640) 3.2798(0.1565) 29.6840(1.0765) 

          Fonte: DAEE, ANA (2012) 

  

A Tabela III apresenta os parâmetros utilizados em cada uma das distribuições, os valores 

dos parâmetros são importantes, pois podem auxiliar outros pesquisadores na mesma área, dessa 

forma, os resultados das análises de média, desvio padrão, intervalo de confiança para média a 95% 

de confiança, percentis 22.5 , 97.5 e medianas para os diferentes postos fluviométricos ajustados 

pela distribuição Gumbel. 

Tabela IV - Calculo das Médias, Desvios Padrões, Intervalos de Confiança para Média a 95% de confiança, 

Percentis 2.5, 97.5 e Medianas para os diferentes postos fluviométricos ajustados pela distribuição Gumbel. 

Mês Média  Desvio P.  IC    (95%) 2.5% Mediana 97.5% 

P - 1 13.550 2.5187 (11.775, 15.325) 8.1104 13.7426 17.9373 

P - 2 22.822 3.0755 (20.655, 24.989) 15.9302 23.1401 27.9426 

P - 3 4.148 1.4010 (3.161, 5.135) 1.4958 4.1345 6.9097 

P - 4 33.215 5.3519 (29.444, 36.986) 21.4430 33.6960 42.3382 

P - 5 3.739 0.5504 (3.351, 4.127) 2.5168 3.7927 4.6656 

P - 6 13.327 2.2013 (11.776, 14.878) 8.4986 13.5197 17.0927 

P - 7 3.068 0.5147 (2.705, 3.431) 1.9408 3.1126 3.9514 

P - 8 28.132 3.6765 (25.542, 30.722) 19.8707 28.5196 34.2306 

     Fonte: DAEE, ANA (2012) 
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 Ao analisar o segundo período hidrológico e comparando os demais modelos, foi possível 

verificar a distribuição Gumbel foi aquela que obteve melhor desempenho na análise, pois conforme 

pode ser notado na tabela a seguir, dos oito postos em estudo, cinco deles demonstraram melhor 

desempenho através desta distribuição. 

Tabela V - Teste de Kolmogorov-Smirnov das oito estações para o segundo período hidrológico. 

Parâmetros P - 1 P - 2. P - 3 P - 4 P - 5 P - 6. P - 7 P - 8    

Gumbel 0.9365 0.8880 0.7009 0.9462 0.6876 0.8270 0.8739 0.4757 0.7920 

Gama 0.8394 0.5790 0.7069 0.9766 0.3413 0.5138 0.9202 0.2248 0.6378 

Weibull 0.6163 0.4772 0.6790 0.7793 0.2054 0.3426 0.7010 0.1728 0.4967 

LNormal 0.9320 0.6916 0.7164 0.9784 0.5058 0.6367 0.9149 0.3059 0.7102 

   Fonte: DAEE, ANA (2012) 

 

 Baseando-se nos resultados acima, verifica-se para o segundo período hidrológico a 

distribuição Gumbel obteve um desempenho superior se comparada com outros modelos, 

estatísticas de interesse podem ser obtidas para as diferentes estações considerando este modelo 

ajustado aos dados. 

 

Tabela VI - Estimadores de Máxima verossimilhança e seus respectivos erros padrões para diferentes 

estações referentes ao 2º período considerando a distribuição Gumbel. 

Parâmetros P - 1 P - 2 P - 3 P - 4 

EMV -   19.6392(1.6415) 33.8762(2.0585) 7.0321(0.5168) 45.1247(2.6235) 

EMV -   5.6265(1.2667) 7.1362(1.6930) 1.7641(0.3910) 8.9594(1.8734) 

Parâmetros P - 5 P - 6 P - 7 P - 8 

EMV -   5.4672(0.4833) 20.6767(1.3158) 4.5112(0.3896) 42.0412(2.7680) 

EMV -   1.6825(0.4076) 4.5424(1.0196) 1.3360(0.3046) 9.6299(2.3065) 

          Fonte: DAEE, ANA (2012) 

 

Tabela VII -  Calculo das Médias, Desvios Padrões, Intervalos de Confiança para Média a 95% de confiança, 

Percentis 2.5, 97.5 e Medianas para as diferentes estações ajustadas pela distribuição Gumbel. 

Mês Média  Desvio P.  IC    (95%) 2.5% Mediana 97.5% 

E - 1 22.887 7.216 (18.563, 27.211) 12.2948 21.7014 40.3236 

E - 2 37.995 9.153 (32.511, 43.479) 24.5612 36.4917 60.1106 

E - 3 8.050 2.263 (6.694, 9.406) 4.7294 7.6787 13.5174 

E - 4 50.296 11.491 (43.411, 57.181) 33.4298 48.4084 78.0617 

E - 5 6.438 2.158 (5.145, 7.731) 3.2710 6.0839 11.6525 

E - 6 23.299 5.826 (19.808, 26.790) 14.7474 22.3415 37.3757 

E - 7 5.283 1.713 (4.257, 6.309) 2.7673 5.0009 9.4227 

E - 8 47.600 12.351 (40.200, 55.000) 29.4711 45.5707 77.4431 

    Fonte: DAEE, ANA (2012) 
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 Baseando-se nos resultados apresentado na tabela VIII, verifica-se que para análise do 

terceiro período hidrológico a distribuição Weibull obteve um desempenho superior em relação a 

outros modelos. 

 
Tabela VIII - Teste de Kolmogorov-Smirnov das oito estações para o terceiro período hidrológico. 

Parâmetros P - 1 P - 2. P - 3 P - 4 P - 5 P - 6. P - 7 P - 8    

Gumbel 0.8755 0.9545 0.7118 0.6460 0.4436 0.5630 0.9911 0.9673 0.7691 

Gama 0.8914 0.8062 0.7775 0.6400 0.6958 0.8160 0.9977 0.9705 0.8244 

Weibull 0.9850 0.4882 0.9749 0.8687 0.8693 0.8170 0.9362 0.9960 0.8669 

LNormal 0.8209 0.8762 0.7234 0.6022 0.6194 0.7343 0.9919 0.9616 0.7912 

   Fonte: DAEE, ANA (2012) 

 

Tabela IX - Estimadores de Máxima verossimilhança e seus respectivos erros padrões para diferentes 

estações referentes ao 3º período considerando a distribuição Weibull. 

Parâmetros P - 1 P - 2. P - 3 P - 4 

EMV -   4.9064(1.0146) 5.6926(1.0795) 5.4479(1.0847) 6.5545(1.3117) 

EMV -   20.0752(1.0717) 37.2187(1.7334) 7.6473(0.3697) 47.5644(1.9095) 

Parâmetros P - 5 P - 6 P - 7 P - 8 

EMV -   8.3832(1.7243) 5.8919(1.1224) 4.9697(0.9569) 5.8034(1.1469) 

EMV -   6.4000(0.2002) 23.5925(1.0581) 4.4621(0.2373) 45.9269(2.0887) 

          Fonte: DAEE, ANA (2012) 

 

 

Tabela X - Calculo das Médias, Desvios Padrões, Intervalos de Confiança para Média a 95% de confiança, 

Percentis 2.5, 97.5 e Medianas para as diferentes estações ajustadas pela distribuição Weibull 

Mês Média  Desvio P.  IC    (95%) 2.5% Mediana 97.5% 

P - 1 18.412 4.291 (16.138, 20.686) 9.4897 18.6302 26.194 

P - 2 34.427 7.002 (30.716, 38.138) 19.5118 34.8979 46.8108 

P - 3 7.056 1.494 (6.264, 7.848) 3.8944 7.1497 9.7177 

P - 4 44.339 7.918 (40.143, 48.535) 27.1455 44.9777 58.0459 

P - 5 6.041 0.858 (5.586, 6.496) 4.1279 6.1262 7.4783 

P - 6 21.865 4.308 (19.582, 24.148) 12.6414 22.1696 29.4435 

P - 7 4.096 0.943 (3.596, 4.596) 2.1295 4.1449 5.8024 

P - 8 42.528 8.498 (38.024, 47.032) 24.3757 43.1161 57.5109 

      Fonte: DAEE, ANA (2012) 

 

No campo da hidrologia, muitos eventos extremos não podem ser previstos com 

antecedência e tempo hábil para que se tome uma decisão concisa. Em tais casos uma abordagem 

probabilística é necessária, de modo que incorpore os efeitos de tais fenômenos em cada decisão. 
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Presume-se que tais ocorrências sejam temporariamente independentes, isto é, o tempo de 

magnitude do evento não tem relação com eventos anteriores, então é possível usar a análise de 

freqüência para descrever a probabilidade de um ou dois eventos, durante o intervalo de tempo 

necessário a uma tomada de decisão (WMO, 1994, p 413). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do regime de vazões mínimas em Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe 

permitiu observar algumas diferenças na série histórica de dados. A distribuição de probabilidade 

Weibull se ajustou muito bem aos dados do primeiro e terceiro períodos hidrológicos, de forma que 

representou bem os dados brutos, sendo tal fato em cinco postos fluviométricos no primeiro período 

hidrológico e em sete no terceiro. No segundo período hidrológico a distribuição que apresentou 

melhor desempenho em relação aos dados foi a Gumbel. 

De um modo geral as distribuições L-normal e Gama não retornaram bons resultados, tendo 

bons desempenhos apenas um em um posto fluviométrico em cada período analisado. 

Por fim, ressalta-se que, embora haja estudos que se utilizem de dados obtidos de série 

histórica nessa área, os resultados devem ser considerados acadêmicos, ou seja, não devem ser 

recomendados para concessões de outorga. Nesse sentido, verificou-se através desta análise que as 

Bacias Hidrográficas estudadas atendem plenamente suas demandas por água. Neste ponto da 

discussão surge então, a necessidade de monitoramento em tempo real, como uma utilidade para 

garantir maior eficiência na gestão por parte dos órgãos públicos.  
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RESUMO 

Este estudo localiza-se na microbacia do rio Maracanã município de São Luís-Maranhão, a área ora 

pesquisada, é considerada uma sub-bacia do rio Bacanga. Em geral, a localidade enfrenta diversos 

problemas de ordem social e ambiental gerados pela expansão da ocupação, e pela falta de acesso 

aos serviços de saneamento básico. Observando essas premissas, o objetivo deste trabalho pauta-se 

na análise a vulnerabilidade à contaminação do aquífero por fossas rudimentares, bem como a 

hierarquização de variáveis (AHP) e uso de SIG's na identificação de fragilidades ambientais da 

área. 

Palavras-chave: Microbacia. Vulnerabilidade. SIG’S. 

 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

A microbacia do rio Maracanã é considerada uma importante sub-bacia do rio Bacanga. 

Seu processo de ocupação remonta ao século XIX, intensificado no início do século XX durante a 

implantação da estrada de ferro São Luís – Teresina e a construção da BR-135, na década de 1980. 

Para Teles (2012), as populações humanas residentes na microbacia do Maracanã, em 

geral, enfrentam diversos problemas de ordem social e ambiental gerados pela expansão da 

ocupação desordenada, exemplo à falta de acesso aos serviços de saneamento básico. Tal fato pode 
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ser constatado na adoção das fossas rudimentares, como destinação final do esgotamento sanitário 

(TELES, 2012). 

A presença das fossas rudimentares são fontes potenciais à contaminação das águas 

subterrâneas na microbacia estudada. Sendo que, seu grau de vulnerabilidade pode variar quando 

associados à profundidade do lençol freático, à geologia local e à declividade. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho pauta-se na análise a vulnerabilidade à contaminação do aquífero Barreiras, 

por fossas rudimentares na microbacia. Para entender o problema, foram geradas a partir do uso de 

SIG'S: carta de fragilidade ambiental, carta de vulnerabilidade e carta de exposição à contaminação, 

bem como a formulação de informações que podem auxiliar estudos ambientais futuros. 

 

2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A microbacia do Rio Maracanã está localizada na região centro-sul do município de São 

Luís-MA, entre as seguintes coordenadas 2º35’35’’ e 2º39’17’’lat. S; e 44º14’23’’ e 

44º19’30’’long. W (Figura 01), possuindo uma área de 21 km², perímetro de 19,8 km, hierarquia de 

4° ordem e um padrão da rede de drenagem do tipo dendrítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01 - Localização da microbacia do rio Maracanã, São Luís-MA. 
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A microbacia do rio Maracanã compõe nos seus aspectos geológicos, o conjunto da Bacia 

Costeira de São Luís, formada por rifteamento durante o Cretáceo e cujo processo sedimentário, a 

partir deste período, comporta as seguintes formações: Itapecuru, Terciário-Paleogeno, Barreiras e 

Açuí. (RODRIGUES et. al. 1994 apud PEREIRA 2006). Sobre essa estrutura encontram-se feições 

geomorfológicas com um relevo moderado e de baixas altitudes. Por meio de Cartas 

Geomorfológicas desenvolvidas por Cysne et. al. (2011), é possível identificar basicamente três 

feições: as planícies fluviais e flúvio-marinhas com altitude variando entre 0-5 m, as Colinas 

esparsas (5-30m) e os tabuleiros dissecados (40-60m) pelo processo erosivo ocasionado pelas águas 

fluviais e do escoamento superficial. 

O clima da área pode ser classificado segundo o Modelo de Classificação Climática de 

Köppen como Aw - clima tropical chuvoso quente e úmido, com temperaturas médias mensais 

superiores a 18ºC, com chuvas de verão e estação seca no inverno do respectivo hemisfério. 

(INZUNZA, 2005). As condições climáticas, geomorfológicas e pedológicas possibilitam que na 

área da microbacia Maracanã se estabeleça uma variedade fitogeográfica com aspectos 

característicos do bioma Amazônico, apresentando, sobretudo espécies perenifólias. 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

Para análise da vulnerabilidade à contaminação por fossas rudimentares na microbacia do 

rio maracanã foi necessária à formação das cartas de fragilidade natural, de vulnerabilidade e de 

exposição à vulnerabilidade. Sendo que, o método base para a correlação entre variáveis foi à 

análise hierárquica (AHP) (THOMAS SAATY, 1978). Este método contribui na tomada de 

decisões ao se avaliar o peso de diferentes varáveis, os fatores são ponderados através da 

comparação pareada das componentes, cujos pesos são definidos a partir de uma matriz de 

comparação. Os valores são escalonados a partir da intensidade de importância entre variáveis e 

podem assumir a variação de 1 (igual importância) a 9 (importância absoluta) como pode ser visto 

no Quadro 01 (MOREIRA el al. 2001). 

Intensidade de 

importância 

Definição e Explicação 

1 Importância igual - os dois fatores contribuem igualmente para o 

objetivo 

3 Importância moderada - um fator é ligeiramente mais importante que o 

outro 

5 Importância essencial - um fator é claramente mais importante que o 

outro 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 922 

7 Importância demonstrada - Um fator é fortemente favorecido e sua maior 

relevância foi demonstrada na prática 

9 Importância extrema - A evidência que diferencia os fatores é da maior 

ordem possível. 

2,4,6,8 Valores intermediários entre julgamentos - possibilidade de 

compromissos adicionais 

Quadro 01 - Escala de valores AHP para comparação pareada. Fonte: Moreira el al. 2001. 

A carta de fragilidade natural à contaminação por fossas rudimentares foi realizada a partir 

da AHP no Spring 5.2.3 com matriz de comparação entre três variáveis: declividade, geologia e 

hand. A partir da matriz de comparação gerada na AHP foram estabelecidos diferentes pesos para 

cada uma das variáveis que compõe o modelo, com uma razão de consistência de 0.028, como pode 

ser visto na equação abaixo. Além disso, as classes temáticas foram ponderadas entre 0 e 

1,expressando a menor ou maior influência da componente no modelo, exposto no Quadro 02. 

 

 

 

Carta de fragilidade = 0.079*(declividade) + 0.263*(geologia)+ 0.659*(hand) 

Categoria Classes Pesos 

Declividade <5 0.1 

 5-10 0.2 
 10-15 0.5 

 15-30 0.6 

 30-45 0.7 
 >45 0.9 

Geologia Facie arenosa 1 

 Facie areno-argilosa 0.8 
 Facie argilosa 0.5 

Hand 0-7 1 

 7-12 0.9 
 12-17 0.7 

 >17" 0.1 

Quadro 02 - Pesos atribuídos as classes temáticas. 

A declividade (Figura 02) foi gerada no Spring 5.2.3 a partir das isolinhas extraídas das 

cartas DSG/IBGE na escala de 1:10000, com equidistância entre linhas de 5m (ZEEMA, 2013). A 

ponderação das classes temáticas desta categoria levou em consideração a influência da declividade 

no escoamento sub-superficial, ou seja, quanto maior a declividade maior o escoamento. Os 

parâmetros de declividade foram estabelecidos com base nas especificações dispostas pela Embrapa 

(1999), na carta de declividade do ZAE do Estado do Tocantins. Neste trabalho, porém, associa-se a 

declividade ao escoamento sub-superficial. 
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A carta geológica (Figura 03) foi adaptada a partir do modelo geológico-geotécnico 

proposto por Pereira (2006) para a bacia do Bacanga, com a generalização em três classes 

temáticas: fácies arenosa, fácies areno-argilisa e fácies argilosa. A ponderação destas classes 

temáticas levou em consideração as especificações dispostas de maior ou menor grau de 

permeabilidade das estruturas geológicas presentes na área, que podem favorecer a infiltração das 

águas residuais das fossas (PEREIRA, 2006). 

O hand (Figura 04) foi utilizado como parâmetro para a profundidade do lençol freático. 

Ele mede a distância vertical de um dado ponto até um ponto de referência, que neste caso 

corresponde à drenagem local. Assim foi possível estimar a variação espacial do nível de água a 

partir da grade de distância vertical. Gerou-se o hand software TerraView Hidro 0.3.3 a partir da 

grade triangular de elevação feito com as isolinhas extraídas da carta DSG/IBGE no ArcGis 9.3. A 

classificação e ponderação do hand são determinadas com base na influência das distâncias entre as 

fossas e o nível de água na contaminação. O parâmetro de ponderação é baseado na norma 

brasileira NBR 7229 (ABNT, 1993). A qual dispõe sobre o projeto, construção e operação de 

sistemas de tanques sépticos, porém, neste trabalho, escalonou-se a influência da distância mínima 

vertical com relação ao nível de água do aquífero. 

A carta de vulnerabilidade foi gerada através de uma matriz AHP de duas variáveis: a 

primeira foi à grade de fragilidade natural e a segunda uma camada temática correspondente ao 

índice de densidade de fossas rudimentares associados aos polígonos de residências da área (Figura 

05). 

Os dados de densidade de fossas rudimentares foram extraídos a partir dos dados do Censo 

2010 do IBGE associados aos valores das áreas correspondentes as residências da microbacia. Para 

isso, foi necessário, a extração destas áreas por meio de classificação orientada a objeto, utilizando 

análise exploratória no software eCognition de uma imagem Spot-5 (2008). 
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Figura 02 - Carta de declividade da microbacia do rio Maracanã. 
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Figura 03 - Carta geológica da microbacia do rio Maracanã. 
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Figura 04 - Carta do Hand da microbacia do rio Maracanã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 05 - Carta de densidade de fossas rudimentares na microbacia do rio Maracanã. 
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Como os setores limítrofes apresentavam problemas com os limites da bacia, foi necessário 

que os dados apresentados, fossem reponderados com base na porcentagem de área correspondente 

ao interior da bacia. Após esta reponderação, obtém o índice de densidade de fossas rudimentares, 

onde relacionava o número de fossas pela área residencial correspondente a cada setor. 

A partir desta categoria temática dos índices de fossas e da grade de fragilidade natural foi 

gerado a AHP no Spring 5.2.3 com a ponderação equivalente a cada uma destas categorias, e com 

razão de consistência de 0.001, como demonstrado na equação abaixo. Os valores assumidos pelas 

classes correspondentes a camada de índice de fossas rudimentares foram normalizados de modo 

que assumissem os valores de 0 a 1. 

Carta de vulnerabilidade = 0.500*(Carta de fragilidade) + 0.500*(índice de densidade de 

fossas). 

A Carta de exposição foi gerada pela matriz AHP de duas variáveis: a grade de 

vulnerabilidade e a camada temática dos índice de densidade de poços da área (Figura 06). 

Esta camada foi gerada a partir dos mesmos procedimentos descritos para a categoria 

temática dos índices de densidade de fossas. Na AHP, realizada no Spring 5.2.3, as duas variáveis 

também assumiram ponderações equivalentes, com razão de consistência de 0.001, como 

demonstrado na equação abaixo. Os valores assumidos pelas classes do índice de densidade de 

poços também foram normalizados de modo que assumissem os valores de 0 a 1. 

Carta de exposição = 0.500*(Carta de vulnerabilidade) + 0.500*(índice de densidade 

poços) 
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Figura 06 - Carta de densidade de poços na microbacia do rio Maracanã. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As comunidades residentes na microbacia do rio Maracanã, em geral adotam como 

destinação final do esgotamento sanitário, soluções individuais, devido à ausência dos serviços de 

rede geral na maior parte da microbacia. Conforme Teles (2012) os domicílios da microbacia e seu 

entorno ligados à rede geral de esgoto ou água pluvial correspondem somente a 5,2%. Das soluções 

individuais as mais utilizadas são as fossas sépticas, adotadas por 46,41% dos domicílios, seguidos 

pelas fossas rudimentares que somam 35,50%, enquanto que as valas apresentam 7,40%, e o 

lançamento em rios, lagos ou mares 0,13%. As outras soluções somam 5,36% (Gráfico 01). Idem 

supracitado, dos domicílios que adotam as fossas rudimentares, cerca de 53% estão na zona rural e 

40% na zona de aglomerado urbano, conforme a classificação do IBGE para os setores. 
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Gráfico 01 - Via de escoamento do esgotamento sanitário em domicílios particulares. permanentes com banheiro 

ou sanitário. 

Fonte: adaptado de IBGE, 2011 (apud TELES, 2012). 

 

Conforme Carvalho (2012) a fragilidade ambiental corresponde à suscetibilidade do 

sistema (ambiente) de sofrer intervenções ou ser alterado, já que este se encontra aberto e em 

intercâmbio contínuo com agentes internos e externos. Assim, as áreas frágeis seriam àqueles que, 

por suas características, são particularmente sensíveis aos impactos adversos, de baixa resiliência e 

pouca capacidade de recuperação. 

Dentre os múltiplos fatores que podem interferir na fragilidade natural da microbacia, 

elencaram-se três variáveis que podem ser relacionadas diretamente a potencialização da 

contaminação por fossas rudimentares: a formação geológica, a declividade, e o nível do lençol 

freático, representado neste trabalho pelo hand. 

A figura 07 apresenta à carta de fragilidade a contaminação do aquífero Barreiras por 

fossas rudimentares na microbacia do rio Maracanã. Nela é possível verificar as áreas com maior 

propensão à contaminação. Estas áreas correspondem, sobretudo, as zonas mais próximas às redes 

de drenagem e cujas declividades são mais acentuadas. Outro fator que é preponderante no modelo, 

são as áreas de formações geológicas das fácies arenosa e areno-argilosa, que acentuam o grau de 
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vulnerabilidade principalmente a montante da bacia. Isto porque, estas áreas apresentam maior 

permeabilidade, sendo assim, mais propicias a contaminação por fossas rudimentares. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Carta de fragilidade a contaminação do aquífero Barreiras por fossas 

rudimentares na microbacia do rio Maracanã. 

 

Ao associarmos a fragilidade natural com as fontes potenciais de contaminação, que neste 

caso são as fossas rudimentares, pôde-se obter a variação espacial da vulnerabilidade à 

contaminação na microbacia. Dessa forma, buscou-se relacionar as fontes potencias a 

contaminação, isto é, as fossas rudimentares, com as características do meio físico que 

potencializam a contaminação devido a sua fragilidade natural. 

Através da Figura 08, é possível identificar as áreas com as maiores vulnerabilidades à 

contaminação do aquífero Barreiras por fossas rudimentares na microbacia do rio maracanã. Estas 

áreas de maior vulnerabilidade estão associadas às zonas que acoplam uma alta fragilidade do meio 

natural e as maiores densidades de fossas rudimentares. Estas áreas com os maiores graus estão 

localizadas na porção sul-sudoeste e nordeste da microbacia. 

Além de entendermos a vulnerabilidade ambiental da microbacia, é de suma importância 

associar este aspecto com a exposição da população às áreas mais propensas a contaminação. Para 

isto, relacionou-se a vulnerabilidade a contaminação por fossas rudimentares com a densidade de 

poços da área a fim de se gerar uma carta de exposição à vulnerabilidade de contaminação do 

aquífero Barreiras na microbacia do rio Maracanã (Figura 09). 
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Figura 08 - Carta de vulnerabilidade a contaminação do aquífero Barreiras por fossas 

rudimentares na microbacia do rio Maracanã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 09 - Carta de exposição à vulnerabilidade de contaminação do aquífero 

Barreiras por fossas rudimentares na microbacia do rio Maracanã. 

 

A utilização dos poços como fonte de abastecimento de água expõe a população ao risco 

de consumo de água contaminada, haja vista, que a água consumida não possui nem um tipo de 

tratamento prévio antes de ser utilizada. Por isso Campos e Macêdo (1997) esclarecem que as 

soluções individuais aplicadas nestas áreas requerem por parte dos serviços de saúde maior esforço 

educativo em todas as fases, desde a obtenção da água até o seu uso nos domicílios. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 931 

Por não possuir tratamento prévio, a água capitada pode apresentar parâmetros físico-

químicos e bacteriológicos não adequados e nocivos à saúde humana. Em análise realizada por 

Amorim e Santos (2011) de amostras de águas destinadas ao consumo humano com a utilização de 

parâmetros bacteriológicos em cinco poços na microbacia do Maracanã foi possível identificar 

valores para coliformes totais que apresentam resultados variados, desde baixo (P 02) a elevados (P 

01 e P 03). E para valores de coliformes termotolerantes (indicadores da contaminação de origem 

humana) os resultados deram positivos nos poços 01 e 02, e negativo nos poços 02, 03 e 04. Isto 

demonstra que alguns poços da área já sofrem com a contaminação das águas destinadas ao 

consumo da população (QUADRO 03). 

 

Microrganismos Poços 

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 

Coliformes totais (NMP/100mL) 93 9,1 93 75 43 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) + - - - + 

     Quadro 03 - Resultados das análises bacteriológicas das amostras de água 

NMP/100 mL: Número mais provável por 100 mL; + : positivo; -: negativo 

Fonte - Amorim e Santos, 2011. 

A presença de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, muitas vezes 

está associado à elevada exposição da população a contaminação hídrica. Conforme Teles (2012), 

as doenças diarréicas notificadas no ano de 2010 na área tiveram um coeficiente de incidência 

superior a média registrada para toda a capital. Enquanto que em São Luís os números de casos 

notificados de doenças diarréicas foram de aproximadamente 210 casos a cada 10000 habitantes, na 

área em tela foi registrado um coeficiente de incidência de 270 casos a cada 10000 habitantes. Tal 

resultado pode indicar certamente que os fatores relacionados ao saneamento inadequado tem 

afetado a saúde da população da microbacia. 

5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O método de análise hierárquica (AHP) se mostrou como uma técnica eficiente, pois 

possibilitou a correlação entre diferentes variáveis, de modo que elencou os pesos associados a cada 

critério. 

As áreas de maior fragilidade ambiental na microbacia do rio Maracanã foram àquelas 

próximas as redes de drenagem, devido ao nível de água, estimado pelo hand, está mais superficial. 

Além disso, as formações geológicas das fácies arenosas e areno-argilosas contribuíram para que o 

grau de fragilidade fosse maior a montante da bacia. A variável declividade, também contribuiu 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 932 

para o modelo, de modo que as áreas de maior declividade apresentaram os maiores indicadores de 

vulnerabilidade devido a potencialidade de escoamento sub-superficial. 

As áreas que apresentaram as maiores vulnerabilidades correspondem à porção nordeste e 

sul-sudeste da microbacia. Além destas, há uma faixa significativa na porção oeste onde segue o 

fluxo de drenagem e outro conjunto significativo a leste. 

Apesar do hand ser um bom estimador do nível do lençol freático, seria necessário para 

refinar a análise a confecção de uma carta de nível de água feita a partir da interpolação de amostras 

de NA dos poços da área em diferentes períodos do ano. 

Pela indisponibilidade de dados pontuais sobre as fossas rudimentares, os dados do IBGE 

quando associados às áreas residenciais se mostraram uma boa fonte de análise. No entanto, o ideal 

seria que estes dados fossem dispostos pontualmente para melhorar modelo. 

Assim, torna-se extremamente necessário a busca de soluções para os problemas 

relacionados à falta da infraestrutura mínima, nestas zonas, com a melhoria da qualidade dos 

serviços por parte do poder público. Todavia, espera-se que os mesmos sejam sanitariamente 

adequados, uma vez que, o saneamento básico constitui um direito de todos como estabelecido na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na recente Lei de Saneamento Básico (lei 

federal nº 11.445/2007). 
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RESUMO 

A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum L.) é uma das mais importantes do mundo, por ser a 

principal matéria-prima para a fabricação do açúcar e etanol, gerando inúmeros empregos diretos e 

indiretos. Entretanto, o sistema produtivo ocupa extensas áreas contíguas, isolando e/ou suprimindo 

as reservas de matas nativas e áreas de nascentes e mananciais. O principal objetivo deste projeto é 

avaliar a água das nascentes de uma microbacia hidrográfica e observar as diferenças que ocorrem 

quando as áreas de nascentes estão envoltas por área de mata nativa (APP) e quando estas não estão. 

Para tanto foram selecionadas 7 microbacias de 1
a
. ordem de magnitude com nascentes (3 com mata 

nativa no entorno da nascente; 3 sem mata nativa no seu entorno; 1 com a nascente represada) e 4 

pontos de foz (onde ocorre a junção da rede de drenagem desta microbacia). As áreas a montante 

das nascentes apresentavam o sistema produtivo de cana-de-açúcar. Realizaram-se as coletas de 

água mensalmente durante o período de um ano (dezembro/2010 a novembro/2011). Foram 

avaliados os parâmetros físicos e químicos da água, que servem como indicadores ambientais, in 

loco e em laboratórios específicos. O uso/ocupação do solo foi observado a partir de tomadas 

fotográficas e levantamento das práticas agrícolas adotadas durante os meses de coleta na área. 

Realizou-se a análise estatística dos resultados, para inferir as diferenças entre os valores obtidos 

dos parâmetros analisados do recurso hídrico da rede de drenagem protegida por mata e sem 

proteção natural, no intuito de verificar as alterações decorrentes, oferecendo subsídios para o 

planejamento ambiental e manejo integrado da microbacia. 

 

Palavras Chave: Manejo de água e solo, uso antrópico, impacto ambiental, microbacia. 

 

ABSTRACT 

The management of sugar cane (Saccharum L.) is one of the world's most important agricultural 

system because it is the main raw material for the production of sugar and ethanol, generating 

numerous direct and indirect jobs. Due to its production area, the system occupies extensive 

contiguous areas, isolating and / or suppressing the reserves of native forests and polluting the 

spring areas of the drainage net. The main objective of this project is to evaluate the water of the 

watershed and to observe the differences that occur when the spring areas are surrounded by native 

forest and when these are not. The watersheds were selected in the first order of magnitude with 

springs (3 with native forest surrounding the source; 3 without native forest in its surroundings; 1 

with the spring dammed) and 4 points estuary (the junction of the watershed drainage network). All 
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watersheds have the productive system of sugar cane being carried out in their areas (above the site 

of the springs). The water was collected monthly during the period of one year (to December/2010 

to November/2011. The physical and chemical parameters of the water were evaluated in situ and in 

laboratories. The land use was observed from snapshots and survey of agricultural practices adopted 

during the months evaluated. The statistical analysis was carried out to discuss the difference 

between the water resource from the springs to verify the changes resulting from water parameters, 

offering subsidies for environmental planning and integrated management of the watershed. 

 

Keywords: Water management and soil, anthropic use, environmental impact, watershed. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas intensivos de produção agrícola têm causado sérios danos ambientais tais como 

erosão, assoreamento dos rios, contaminação do recurso hídrico por pesticidas e fertilizantes. 

Desta forma, a qualidade das águas depende das condições naturais, tendo em vista que, 

mesmo em áreas totalmente preservadas em suas condições naturais de mata nativa, a sua qualidade 

sofre interferência do carregamento natural de partículas do solo após eventos de chuva e dissolução 

de íons de rocha (RODRIGUES, 2005). 

Tendo em vista que o cultivo da cana-de-açúcar que é uma das principais culturas manejadas 

na superfície brasileira e que refere-se a extensas áreas de monocultivo, com um manejo bem 

semelhante ao longo dos anos, causando diversas modificações e efeitos contínuos no ambiente 

natural e agrícola, se faz necessário estudos que visem compreender o manejo deste sistema 

produtivo e o efeito no recurso hídrico (PISSARRA et al., 2004). 

Neste contexto, analisar a condução do sistema produtivo nas vertentes de bacias 

hidrográficas e associar ao monitoramento de parâmetros físicos (temperatura, turbidez,) e químicos 

(pH, nitrogênio total) da água são propostas que visam gerar resultados para compreender o impacto 

gerado por atividades antrópicas, para propor melhoria das práticas agrícolas na premissa do manejo 

sustentável.  

Assim, o objetivo principal deste estudo foi avaliar a água das nascentes da rede de 

drenagem da microbacia do Córrego da Fazenda Glória, por análise de parâmetros físicos e 

químicos deste recurso natural. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de pesquisa foi conduzido na Microbacia Hidrográfica do Córrego da Fazenda 

Glória, Município de Taquaritinga - SP, localizada no Planalto Ocidental Paulista, centro norte do 

Estado de São Paulo, entre as latitudes 21° 18´ S e 21° 33´ S e longitudes 48°14´ W e 48° 44´ W., 

distante 30 km da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Câmpus de Jaboticabal/UNESP 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Rede de drenagem e pontos de coleta nas nascentes da Microbacia do Córrego da Fazenda Glória, 

localizada na Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, no Município de Taquaritinga, SP. Levantamento 

(RODRIGUES, 2005). 

 

Para a análise do recurso hídrico, as coletas de água analisadas da rede de drenagem foram 

realizadas nas nascentes de sete microbacias de 1˚ ordem de magnitude sendo as  nascentes N1 
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(Figura 2), N2 (Figura 3), N3 (Figura 4) e N7 (Figura 8 ), com área de mata ciliar no seu entorno e 

as nascentes N4 (Figura 5), N5 (Figura 6) e N6 (Figura 7) sem área de mata ciliar, assim como os 

quatro pontos de Foz (Figuras 9, 10, 11 e 12). A seleção dos pontos de coleta foi idealizada no 

intuito de comparar a variação no espaço e no tempo das variáveis físicas e químicas da água, 

considerando áreas que predominam o manejo do sistema produtivo de cana-de-açúcar. As amostras 

de água foram coletadas no período de dezembro/2010 a novembro/2011, totalizando 12 meses 
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A determinação da temperatura da água, e potencial hidrogênionico (pH) foram feitas no 

próprio local das coletas na leitura direta em um multisensor, marca HANNA INSTRUMENTS®, 

modelo H198129. Já a turbidez foi determinada em laboratório por um analisador de água portátil, 

turbídímetro digital modelo HACH®. E para o nitrogênio total, foi feita as análises através do 

Método de Digestão – Brucina, adaptada do Standard Methods (2005), através de kits da Alfakit®, 
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no Laboratório de Biodigestão Anaeróbica do departamento de Engenharia Rural da 

FCAV/UNESP. 

Para cada fator, foi submetida a analise estatística, e nos casos onde se detectou diferença 

significativa de médias pelo teste F na ANOVA, foi feito o teste de Tukey, com nível de 

significância ns = 5%, para se identificar os níveis com médias diferentes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados os dados registrados de dezembro/2010 a novembro/2011 (Tabela I), 

obtidos das análises do recurso hídrico em cada nascente (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7), das 

microbacias de 1a ordem de magnitude e das junções da rede de drenagem das microbacias (Foz 1, 

Foz 2, Foz 3, Foz 4).  

 

Tabela 1. Valores médios da Temperatura, Turbidez, Ph e Nitrogênio total, para os meses de 

Dezembro de 2010 até Novembro de 2011, de acordo com os pontos de coleta da Microbacia do 

Córrego da Glória. 

 
 

De maneira geral, o valor médio da temperatura verificado nas nascentes N1 e N2 das 

microbacias que apresentam proteção da vegetação ciliar apresentaram menor variabilidade ao 

longo do período analisado, verificado por menor valor do coeficiente de variação e desvio padrão 

da média (Tabela 1). Na análise da água destas nascentes pode-se inferir que, a presença da mata 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 FOZ 1 FOZ 2 FOZ 3 FOZ 4

Média 22,3 21,3 20,2 22,5 20,4 20,8 23,8 20,5 19,4 19,4 21,8

Máxima 24,0 24,0 24,5 25,8 23,3 24,0 27,8 25,3 23,5 24,0 26,5

Mínima 20,0 17,8 15,9 18,1 15,8 15,2 20,0 15,9 14,0 14,2 16,2

DP 1,3 2,0 2,6 2,7 2,6 3,5 2,7 3,4 3,4 3,6 3,3

CV 5,9% 9,3% 12,9% 12,1% 13,0% 17,0% 11,4% 16,4% 17,4% 18,7% 15,2%

Média 7,7 9,1 18,7 24,8 33,7 24,3 37,5 14,8 14,7 18,7 14,7

Máxima 29,7 21,4 36,4 25,8 23,3 24,0 27,8 25,3 23,5 24,0 26,5

Mínima 0,0 0,0 7,6 2,5 8,7 6,5 5,3 2,5 1,0 0,5 2,0

DP 9,8 7,7 9,9 28,3 21,3 20,0 55,8 18,0 9,9 12,5 12,8

CV 127,4% 85,0% 52,8% 114,0% 63,2% 82,1% 148,6% 121,3% 67,1% 67,1% 86,9%

Média 7,32 7,23 7,30 6,76 6,72 7,09 7,10 6,90 6,85 6,92 7,34

          PO TENCIAL Máxima 7,86 7,70 7,81 25,80 23,30 24,00 27,80 25,30 23,50 24,00 26,50

 HIDRO GENIÔ NICO Mínima 6,95 6,79 6,69 6,36 6,30 6,61 6,30 6,48 6,43 6,59 6,75

                 (pH) DP 0,29 0,29 0,36 0,30 0,26 0,46 0,53 0,32 0,39 0,24 0,56

CV 3,99% 3,97% 4,92% 4,39% 3,83% 6,46% 7,49% 4,59% 5,64% 3,47% 7,57%

Média 1,13 3,27 1,71 1,49 6,15 1,77 1,24 2,46 1,67 1,92 1,27

Máxima 3,09 6,60 6,30 25,80 23,30 24,00 27,80 25,30 23,50 24,00 26,50

Mínima 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DP 1,04 2,34 1,86 1,05 4,01 1,50 1,26 3,74 1,60 1,66 1,77

CV 91,7% 71,7% 109,2% 70,4% 65,2% 84,5% 101,5% 151,6% 96,1% 86,6% 139,8%

NITRO GÊNIO  TO TAL

Pontos de Coleta

Parâmetros

TEMPERATURA

TURBIDEZ
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tende a manter a temperatura com menor amplitude, pois ocorre menor incidência de radiação solar 

direta no recurso hídrico, devido à proteção oriunda do dossel, semelhante aos dados observados 

por ARCOVA e CICCO (1999). A temperatura da água da nascente N6 e dos pontos de Foz2 e 

Foz3 apresentaram maior variabilidade, indicando maior amplitude térmica nestes locais. Nota-se 

que a nascente N6, a qual não apresenta mata ciliar ao seu redor apresentou a maior amplitude entre 

os valores obtidos ao longo do período, fator que implica no aumento da temperatura dos corpos 

d’água tendo em vista a incidência da radiação mais intensa no corpo hídrico por este não ter o 

sombreamento do dossel. 

 Verificando os dados ao longo do ano, a temperatura apresentou uma variação sazonal, com 

dois períodos estatisticamente diferenciados: dezembro, janeiro, fevereiro e março, com maiores 

valores, apresentando média de 24
o
C no período de maior precipitação e calor, e maio, junho e 

julho, com média de 17,5
o
C, no período mais seco e de menor temperatura. 

A turbidez das amostras de água (Tabela 1) foi diferente entre as áreas estudadas, ocorrendo valores 

elevados valores nas nascentes N5, N4, N6 e N7. Estes valores refletem o maior arraste e depósito 

de partículas de solo no leito do córrego. Este material em suspensão afeta diretamente a turbidez da 

água, aumentando a concentração de sólidos nestas áreas. Pode-se inferir que estes resultados 

ocorreram tendo em vista o arraste das partículas do solo devido ao manejo verificado in loco 

durante o período de coleta. Nestas áreas ocorreu o manejo da cultura de cana-de-açúcar nos 

períodos de maior turbidez e, ainda denota-se que estas áreas não estão protegidas por matas 

ciliares. 

Os valores de pH (Tabela 1) indicam a intensidade de acidez ou de alcalinidade na água. Nas 

nascentes N4 e N5 ocorreram menores valores de pH, 6,8 e 6,7, respectivamente, não diferindo 

entre si, estatisticamente. Entretanto, estes valores ainda ficam dentro das normas exigidas para 

qualidade da água segundo a CETESB (2009) e a resolução do CONAMA nº 20, que indicam a 

faixa ótima de pH para as águas variando entre 6,0 e 9,0. Mesmo ocorrendo oscilações de pH nos 

pontos avaliados, os valores encontram-se dentro dos padrões exigidos pela Legislação vigente.  

Na nascente N5 ocorreu a maior concentração de nitrogênio total, quando comparado aos 

valores das outras áreas, com média de 6,15 Mg L-1 (Tabela 1), coincidindo com o período de 

manejo na cultura da cana. O nitrogênio total é considerado um indicativo de contaminação, seja 
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por fertilizantes, esgoto ou excretas de animais, portanto sua presença nos corpos d’água merece 

atenção quando se faz monitoramento dos parâmetros da água. 

 

4. CONCLUSÕES 

A caracterização das condições hidrológicas das nascentes das sub-bacias hidrográficas da 

bacia hidrográfica do córrego da Fazenda Glória indica que as atividades antrópicas realizadas 

durante o período de safra da cana-de-açúcar na área em estudo interferem no recurso hídrico da 

rede de drenagem tendo em vista que as maiores variações ocorreram em períodos de manejo mais 

intenso. As práticas de manejo foram anotadas durante o período de avaliação em planilhas e por 

imagens fotográficas.  Segundo os dados, ocorreu diferença nos parâmetros analisados na água das 

áreas protegidas por mata ciliar e sem esta proteção, foi constatado que a água da rede de drenagem 

da nascente N1 apresentou menor variabilidade. Portanto denota-se que nascentes envoltas por mata 

ciliar, tendem a proteger os recursos hídricos das ações antrópicas.  

 

5. AGRADECIMENTOS 

À UNESP/FCAV pelo auxílio e a FAPESP pela concessão da bolsa de estudo. Aos funcionários 

Ronaldo e Luís Cláudio pelo apoio nas coletas de campo.  

 

6. REFERÊNCIAS 

ALBINO, J. C; CRESTE, S.; FIGUEIRA, A. Mapeamento Genético da cana-de-açúcar, uso de 

marcadores moleculares visando o melhoramento genético da cana-de-açúcar. Biotecnologia 

Ciência e Desenvolvimento. Brasília, DF, a. 9, n. 36, p. 82 – 91, 2006.  

 

ALVES SOBRINHO, T.; OLIVEIRA, P. T. S.; RODRIGUES, D. B. B.; AYRES, F. M. 

Delimitação automática de bacias hidrográficas utilizando dados SRTM. Engenharia Agrícola, v. 

30, p. 46 – 57, 2010. 

 

BESSER, J .M.; BRUMBAUGH, W. G.; MAY, T. M.; SCHMITT, C.J. Biomonitoring of lead, 

zinc, and cadmium in streams draining lead-mining and nonmining areas, southeast Missouri, USA. 

Environmental Monitoring and Assessment., Dordrecht, v. 129, n. 1-3, p. 227-241, 2007.  

 

CALIL, P. M.; OLIVEIRA, L. F. C. de.; KLIEMANN, H. J.;   OLIVEIRA, V. A. de. 

Caracterização geomorfométrica e do uso do solo da Bacia Hidrográfica do Alto Meia Ponte, Goiás. 

Revista Brasileira Engenharia Agrícola Ambiente. Campina Grande, vol. 16, n. 4, p. 433-442, 

2012. 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 943 

CETESB - (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Relatórios e Publicações de águas 

subterrâneas e superficiais. Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/servicos/documentos-

emitidos-publicacao/37publicacoese-relatorios.  Acesso, junho de 2013. 

 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de cana-

de-açúcar, 2011/2012. Disponível em http://www.conab.gov.br. Acesso. Visto em junho, 2013.  

 

CONAMA – (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Resolução № 430 de 13 de maio de 2011, 

que complementa e altera a resolução № 357 de 17 de março de 2005. Disponível em 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=430&ano=2011&texto=. 

Acesso: Visto em junho de 2013. 

 

DOW, C. L.; ZAMPELL, R. A. Specific Conductance and pH as Indicators of Watershed 

Disturbance in Streams of the New Jersey Pinelands, USA. Environmental Management, New 

Jersey, v. 26, n. 4, p. 437 – 445. 2000. 

 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro: Interciência / FINEP, 1988. 575 p.  

 

LIKENS, G. E. F.; HERBERT, B.; NOYE, M. J.;, PIERCE, FISHER, D. W.; PIERCE R. S. Effects 

of Forest Cutting and Herbicide Treatment on Nutrient Budgets in the Hubbard Brook Watershed-

Ecosystem. Ecological Monographs,Washington v. 40, n. , p. :23 – 47, 1970.  

 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em; 

http://www.agricultura.gov.br/.  Acesso. junho, 2013.   

 

MOSCA, A. A. O. Caracterização hidrológica de duas microbacias visando a identificação de 

indicadores hidrológicos para o monitoramento ambiental do manejo de florestas plantadas. 

2003, 108f. Dissertação (Mestrado em Física do Ambiente Agrícola) – Escola superior de 

agronomia Luiz de Queiroz. Piracicaba, 2003. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, portaria 518/04, no uso de suas atribuições e considerando o disposto 

no Art. 2º do Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_518_2004.pdf. Acesso: visto em junho de 

2013. 

 

PATEMIANI, J. E. S.; PINTO, J. M. Qualidade da água. In: MIRANDA, J. H. de.; PIRES, R. C. 

de. M. Irrigação, Jaboticabal: FUNEP/SBEA, 2001, v. 1, p. 195 – 253. (Engenharia Agrícola). 

 

PISSARRA, T. C. T.; POLITANO, W.; FERRAUDO, A. S. Avaliação de características 

morfométricas na relação solo-superfície da bacia hidrográfica do Córrego Rico, Jaboticabal (SP). 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa - MG, v. 28, n.2, p. 297- 305, 2004. 

 

RODRIGUES, F. M. Avaliação do uso e ocupação do solo na microbacia hidrográfica do 

Córrego Fazenda da Glória, Taquaritinga, SP. Jaboticabal, 2005. Trabalho de Conclusão de 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
http://www.cetesb.sp.gov.br/servicos/documentos-emitidos-publicacao/37publicacoese-relatorios
http://www.cetesb.sp.gov.br/servicos/documentos-emitidos-publicacao/37publicacoese-relatorios
http://www.conab.gov.br/
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=430&ano=2011&texto
http://www.agricultura.gov.br/
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_518_2004.pdf


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 944 

curso (Graduação em Engenharia Agronômica) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 

Universidade Estadual Paulista ``Júlio de Mesquita Filho``, Jaboticabal, 2005. 

 

SCHLOSSER, I. J.; KARR, J.R. Water quality in agricultural watersheds: impact of riparian 

vegetation during base flow. Water Resources Bulletin, v. 17, n. 2,p. 233 – 240, 1981. 

 

STANDARD METHODS: for the Examination of Water and Wastewater. Disponível em 

http://www.standardmethods.org/. Acesso: visto em junho de 2013. 

 

TEIXEIRA, A. R.; SANTOS, E. P. C.; PÁDUA, V. L.; HELLER, L.; BERNARDO, L. D.; 

LIBÂNO, M. A confiabilidade analítica dos valores de turbidez da água filtrada e seu efeito no 

cumprimento do padrão de potabilidade, Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, vol. 9, n.1, 

p. 66-73, março 2004. 

 

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Impactos potenciais das alterações do Código Florestal nos 

recursos hídricos. Biota Neotropical. São Carlos, v. 10, n. 4, p. 10. (2011). Disponível em: 

http://www.biotaneotropica.org.br/v10n4/pt/abstract?article+bn01110042010.  Acesso: Visto em 

junho de 2013.  

 

ZANETTI, S. S.; SILVA, J. M. A.; SOUSA, E. F.; OLIVEIRA, V. P. S.; ALMEIDA, F. T. 

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica Parte I: Aprimoramento do modelo 

HidroBacia. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campinas, v. 13, p. 429 - 

434, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
http://www.standardmethods.org/
http://www.biotaneotropica.org.br/v10n4/pt/abstract?article+bn01110042010


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 945 

ANÁLISE DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ENXURRADA DE 2011 NA 

BACIA DO ARROIO SÃO LOURENÇO (RS) 

Adriana DAL MOLIN 

Liz Cristiane DIAS  

André Quandt KLUG 

Adriano Luís Heck SIMON 

Jéssica Moara da Cunha TESSMANN 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel adrianadalmolin@hotmail.com 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel lizdias@yahoo.com.br 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel andreqklug@gmail.com 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel adrianosimon@yahoo.com.br 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel jessica_tessmann@hotmail.com 

 

RESUMO 

Em março de 2011 a bacia do Arroio São Lourenço foi atingida por chuvas concentradas que 

acabaram provocando uma enxurrada que afetou cerca de 20 mil pessoas residentes na área urbana 

de São Lourenço do Sul (RS). Este estudo tem como objetivo analisar o evento ocorrido, seus 

respectivos impactos socioambientais e também o modo como a comunidade experienciou o 

ocorrido. A pesquisa realizada na cidade, portanto, é direcionada as pessoas que sofreram 

diretamente com as consequências daquele evento, bem como com os responsáveis políticos a que 

compete a condução do processo de reconstrução e o direcionamento dos recursos e da ajuda 

recebida. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa qualitativa com interface na 

abordagem explanatória, através da aplicação de entrevista semi-estruturada com seis questões 

norteadoras. A pesquisa ainda contou com dados coletados a partir de uma conversa informal com o 

representante da gestão pública local e a análise dos dados foi realizada de acordo com o referencial 

teórico disponível, observação in loco e análise documental e fotográfica. Diante do evento ocorrido 

na bacia propomos um diálogo teórico no intuito da caracterização do mesmo, bem como a análise 

da intervenção antrópica na dinâmica natural deste sistema, sendo que o evento ocorrido teve como 

origem precipitações intensas e concentradas em um curto período de tempo. As perdas econômicas 

para o município foram consideráveis bem como os impactos socioambientais na bacia do Arroio. 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia hidrográfica, Enxurrada, Ocupação Urbana. 

 

ABSTRACT 

In March 2011, the basin of the Arroyo São Lourenço was hit by heavy rains that, as a result, 

caused flooding that affected thousands of people who reside in the urban area of São Lourenço do 

Sul, RS. This study aims to analyze the event occurred, its environmental impacts, and also how the 

community has experienced the incident. The research was developed in the city. Therefore, it's 

directed to the people who directly suffered the consequences of such event, as well as the ones who 
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are responsible for the reconstruction process, the allocation of funds and the help received. The 

methodological procedures used in this study were qualitative research with the explanatory 

interface through the application of a semi-structured interview with six guiding questions. The 

survey also included data collected from an informal conversation with the representative of the 

local public administration. The analysis of the dada was performed according to the available 

theoretical references, on-site observation (in loco) and document and photographic analysis. Based 

on the occurrence in the basin, we propose a theoretical dialogue aiming to characterize such event, 

as well as the analysis of human intervention in the natural dynamics of the system, and that the 

event had occurred because of heavy and concentrated rainfall in a short period of time. Economic 

losses in the city were considerable as well as the social and environmental impacts in the basin of 

the arroyo. 

KEYWORDS: Watershed, Flood, Urban Occupation. 

1. INTRODUÇÃO 

Nos dias 09 e 10 de março de 2011 o município de São Lourenço do Sul, localizado no 

Sudeste do estado do Rio Grande do Sul, (31º21'55" S51º58'42"O) teve cerca de 60% da sua área 

urbana inundada, devido a uma intensa precipitação. Grande parte da população, cerca de 20 mil 

pessoas, foi afetada. A área urbana do município está situada na margem esquerda do Arroio São 

Lourenço que representa o canal de drenagem principal da Bacia Hidrográfica do Arroio São 

Lourenço e deságua na Laguna dos Patos, que por sua vez banha grande parte da área urbanizada. 

(Figuras 1 e 2). 

  

Figura 1 - Localização do município de São 

Lourenço do Sul no Estado do Rio Grande do 

Sul. Fonte: Adaptado de: 

http://www.google.com.br/imgres. 

 

Figura 2 - Em vermelho a área inundada pela enxurrada 

do dia 10 de março de 2011 da cidade de São Lourenço do 

Sul. Fonte: Fonte: Foto Acervo Prefeitura Municipal de 

São Lourenço do Sul (março, 2011). 

 

 

A bacia hidrográfica enquanto sistema dinâmico e natural equilibrado que mantém certa 
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estabilidade em seu funcionamento é também um sistema sensível onde qualquer elemento 

componente deste sistema que se desarticule acaba tendo significativos impactos em todos os seus 

demais componentes. (Christofoletti, 1974) Assim ao se tratar de eventos atípicos como uma 

enxurrada, inundação ou enchentes em uma bacia hidrográfica devemos considerar que estes 

eventos possuem condicionantes naturais, mas que as intervenções antrópicas tem sido 

determinantes em sua ocorrência principalmente em áreas urbanas (IPT, 2007). O processo de 

ocupação urbana em locais inadequados tende a desencadear uma série de impactos no sistema 

natural das bacias hidrográficas, esse processo de ocupação acentuou-se no Brasil a partir da década 

de 40 do século XX (Botelho; Silva, 2004). 

Ainda no que se refere aos mecanismos naturais de uma bacia hidrográfica o evento ocorrido 

na Bacia do Arroio São Lourenço demanda uma análise conceitual mais precisa visto que 

inundações, alagamentos, enchentes ou enxurradas são fenômenos distintos e para uma melhor 

definição do trabalho que segue optamos por utilizar a terminologia de enxurrada, visto que de 

acordo com IPT (2007, p.94) a enxurrada é caracterizada pelo “ escoamento superficial concentrado 

e com alta energia de transporte”. 

Guerra define a enxurrada como sendo:  

Água que escoa na superfície da crosta com velocidade capaz de ocasionar grandes 

estragos para os grupos humanos. [...] Nas regiões acidentadas, porém, as águas 

descem em obediência a lei da gravidade, sendo sua marcha violenta, de velocidade 

grande, por causa da aspereza dos fortes declives, formando-se assim a enxurrada. 

(2006, p.223).  

Diante destas considerações iniciais, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

analisar o evento de enxurrada ocorrido na Bacia Hidrográfica do Arroio São Lourenço entre 09 e 

10 de março de 2011 e seus respectivos impactos socioambientais, bem como a ação da gestão 

pública frente ao cenário resultante do evento acima referido e o modo como a comunidade 

experienciou o ocorrido. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Primeiramente foi realizado um estudo bibliográfico que permitiu compreender os conceitos 

e processos atrelados ao evento ocorrido na bacia hidrográfica do Arroio São Lourenço. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 948 

Em um segundo momento foram coletados dados através de análise documental, fotográfica, 

observações e reconhecimento dos estragos na infra-estrutura da área urbana da cidade atingida pela 

enxurrada. O trabalho contou ainda com uma pesquisa qualitativa com interface na abordagem 

explanatória, através da aplicação de entrevista semi-estruturada/dirigida com seis questões 

norteadoras. Que de acordo com Chizzotti “é um tipo de comunicação entre um pesquisador que 

pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que detenham essas informações e 

possam emiti-las. [...] É, pois, um diálogo preparado com objetivos definidos e uma estratégia de 

trabalho.” (2010. p. 57). 

O levantamento foi realizado com cinco moradores da cidade de São Lourenço do Sul, 

sendo que dois dos entrevistados residem em área ribeirinha do Arroio São Lourenço e representam, 

portanto, uma significativa parcela da população cujo modo de vida se atrela diretamente a 

dinâmica hidrográfica da bacia em sua área de transição com a Laguna dos Patos onde persiste a 

atividade da pesca. Foram entrevistados ainda outros dois moradores que residem na área central da 

cidade e que são representativos de uma parcela da população que até então não havia 

experienciado eventos destas proporções uma vez que a área central esta assentada sobre as 

superfícies mais elevadas da baixa bacia. O quinto entrevistado foi um funcionário público 

responsável pela administração do Camping Municipal e vinculado a uma atividade de grande 

importância no município, que é o turismo. A pesquisa ainda contou com informações obtidas a 

partir de entrevista realizada com o gestor público do referido município. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A bacia hidrográfica do Arroio São Lourenço está localizada geograficamente em uma 

região constituída de dois compartimentos Geológico-geomorfológicas distintos: o Planalto 

Rebaixado Marginal inserido no Escudo Cristalino Sul-riograndense e a Planície Lagunar (unidade 

da Planície Costeira Interna Gaúcha) (RADAMBRASIL, 1986).  Estas regiões correspondem 

respectivamente a uma formação geologicamente mais antiga (Pré-cambriano) e outra mais recente 

(Quaternária). Tais características de localização desta bacia conferem a ela condições específicas 

quanto a formação e morfologia de suas vertentes.  

As vertentes constituem partes integrantes das bacias hidrográficas e não podem 

ser descritas de modo integral sem que se faça considerações a propósito das 

relações entre elas e a rede hidrográfica. É impossível considerar as vertentes e os 
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rios como entidades separadas porque, como membros de um sistema aberto que é 

a bacia de drenagem, estão continuamente em interação. (Christofoletti. 1974. 

p.47)  

Esta interação destacada por Christofoletti nos auxilia a compreender a dinâmica de uma 

rede de drenagem e por conseguinte a enxurrada de março de 2011. A parcela da bacia que se 

encontra assentada sobre o escudo cristalino, ou seja, o local das nascentes dos vários canais de 

drenagem que confluem para o Arroio São Lourenço, uma região mais alta e de relevo ondulado e 

bastante declivoso (Figura 3), apresentando portanto vertentes com grande capacidade de 

escoamento e de rápida drenagem colaborando para que em momentos de grande precipitação as 

águas confluam de forma muito rápida para os canais formadores da bacia. 

 
Figura 3- Delimitação da Bacia Hidrográfica do arroio são Lourenço a partir de uma base 

cartográfica                      hipsométrica. 

Fonte: Adaptado de Sausen, et. al. 2011. 

 

Em contrapartida nas áreas localizadas na Planície Lagunar a velocidade de escoamento do 

arroio reduz em função da diminuição da declividade, tornando-se ali um canal com características 

meandrantes devido às condições mais planas do relevo, que por nesta região apresentar menor 

capacidade de vazão acaba extravasando o seu leito menor e ocupando áreas do seu leito maior 

excepcional que é definida de acordo com Guerra como sendo: “ocupado quando ocorrem as 

maiores cheias, as chamadas enchentes. O que o diferencia o Leito Maior Excepcional do Leito 
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Maior é que o primeiro é submerso a intervalos irregulares, ou seja, nem todos os anos, enquanto o 

segundo é ocupado anualmente de forma regular.” (2006, p.387). 

Assim quando nos dias 09 e 10 de março de 2011 as precipitações ao longo da bacia do 

Arroio São Lourenço alcançaram uma quantidade extremamente elevada (Figura 4) o canal de 

drenagem principal acabou sendo sobrecarregado pelo fluxo de água e de sedimentos tendo 

rapidamente extravasado seu leito e inundando grande parte da zona urbana de São Lourenço do 

Sul. Caracterizando assim a enxurrada que atingiu a cidade de forma rápida e com grande 

intensidade e violência. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de pesquisas 

Espaciais-INPE: 

Tomando como referência o maior índice de precipitação registrado pelos 

agricultores, 630 mm, e levando em consideração que 1 mm de chuva equivale a 

1litro de água por m², pode-se dizer que choveu 630 litros de água por m², nas 

cabeceiras do arroio. Como os dados de precipitação foram coletados em um 

período de 8 horas, tem-se uma média de 78,75mm de chuva por hora, o que 

implica dizer que choveu 78 litros de água em 1 m² por hora.” (Sausen. et. al. 2011. 

p.84)  

 
Figura 4 – Bacia do arroio são Lourenço apresentando os valores de precipitação em milímetros dos 

dias 09 e 10 de março de 2011 circuladas em verde a montante da bacia.  

Fonte: Adaptado de Sausen. et. al. 2011. 
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Com o desenvolvimento urbano modifica-se a cobertura vegetal provocando vários efeitos 

que alteram os componentes do ciclo hidrológico natural. Assim, “o sistema hidrológico nas áreas 

urbanizadas apresenta especificidades em relação as áreas não urbanizadas. Nas áreas urbanas os 

fatores antrópicos assumem grande importância, principalmente a ocupação intensa e desordenada e 

a inadequação do sistema de drenagem urbana.” (Botelho, 2011, p.82.) 

De acordo com levantamentos da prefeitura municipal, a enxurrada de 2011 arrancou 

árvores e invadiu as casas de pelo menos 20 mil pessoas (Figura 5). O número de mortos foi de sete 

pessoas, vários setores da economia do município foram afetados especialmente as atividades 

pesqueiras e turísticas. O Iate Clube do município foi fortemente atingido (Figura 5) o que 

evidencia que diferentemente da maioria dos casos como este, pessoas das mais diferentes classes 

socias foram afetadas tendo afundados seus barcos e iates. Ancoradouros e trapiches também foram 

levados pela enxurrada, a Praia da Barrinha e o Camping Municipal, (Figura 6) importantes pontos 

turísticos do município, foram completamente desconfigurados. 

  
Figura 5 – Foto aérea da cidade de São Lourenço do Sul 

e parte da área atingida pela enxurrada de 10 de março 

de 2011. Fonte: Foto Acervo Prefeitura Municipal de São 

Lourenço do Sul (março, 2011). 

 

Figura 6 – Iate Clube localizado próximo a foz do 

arroio são Lourenço e destruído pela enxurrada de 

10 de março de 2011. Foto Acervo Prefeitura 

Municipal de São Lourenço do Sul (março, 2011). 
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 Figura 7 - Camping municipal destruído pela enxurrada 

de 10 de março de 2011. Foto: Acervo Prefeitura 

Municipal de São Lourenço do Sul (março, 2011). 

Figura 8 – Em vermelho a seta indica o curso normal 

do arroio São Lourenço, as suas margens a arrozeira 

inundada pela enxurrada de 10 de março de 2011. 

Foto: Acervo Prefeitura Municipal de São Lourenço 

do Sul (março, 2011).  

 

A partir do evento acima descrito emana a necessidade de compreender como ocorre a inter-

relação entre os diferentes processos relacionados a  bacia hidrográfica do Arroio São Lourenço. 

Neste sentido foram realizados alguns procedimentos de coleta de dados para subsidiar as análises 

empreendidas neste trabalho de pesquisa. Inicialmente foram realizadas entrevistas com 

representantes da comunidade lourenciana a fim de investigar a percepção destes sujeitos frente a 

grande enxurrada de 2011. (Figura 9) 

A análise dos dados coletados demonstra que os moradores ribeirinhos consideram que o 

evento foi atípico devido às proporções e a velocidade com que a área urbana do município foi 

atingida pela água. Quanto à localização das residências em áreas de risco relatam que vivem neste 

local há um significativo espaço de tempo e já vivenciaram outras enchentes, mas que nas 

proporções da ocorrida em 2011 não acreditam na possibilidade de outras, desta forma não 

pretendem sair deste local devido a diferentes fatores como os investimentos econômicos realizados 

na construção das residências e da própria relação afetiva com o arroio.  

No relato concedido por moradores que representam o centro da cidade e que em outras 

ocasiões não haviam sido atingidos pelas águas do arroio mas que, na enxurrada de Março de 2011 

foram obrigados a sair de suas residências rapidamente, percebe-se certo descontentamento com 

todos os transtornos que vivenciaram, de forma que relatam a intenção de mudar para outra cidade.  
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Verifica-se que existe um diferencial entre estes dois grupos de entrevistados, ou seja, os 

ribeirinhos possuem identidade mais expressiva com lugar onde residem, pois mesmo tendo 

consciência de estar em uma área de risco manifestam o desejo de continuar ali. Já os representantes 

da área central destacam os pontos positivos de residir neste local em virtude da tranquilidade e da 

proximidade da laguna, mas em contrapartida estão cientes que eventos desta proporção podem 

atingir novamente grande parcela do perímetro urbano e não apenas as áreas consideradas de risco.   

Também foi realizada uma entrevista com um representante do Camping Municipal. Este 

espaço está localizado às margens da Laguna dos Patos e é considerado um importante atrativo 

turístico de São Lourenço do Sul (Figura 9).  De acordo com os dados analisados nesta etapa da 

pesquisa constatou-se que este espaço turístico foi afetado pela enchente de forma bastante 

expressiva no que tange a alteração na estrutura física. Por outro lado o entrevistado refere que o 

poder público tem trabalhado de forma intensa para reparar os efeitos da enxurrada para que na 

próxima temporada os veranistas tenham a disposição a infraestrutura que caracteriza este espaço e 

atende a uma demanda significativa de turistas durante o veraneio.  

 
Figura 9 - Recorte de imagem Google Earth com a localização dos pontos onde foram realizadas as 

entrevistas com os moradores atingidos pela enxurrada do dia 10 de março de 2011. Em Vermelho 

os moradores da zona central da cidade, em azul os moradores ribeirinhos, e em amarelo o 

responsável pela administração do Camping Municipal. 

 

De acordo com a análise dos dados coletados com o representante da gestão pública fica 

evidente que a comunidade lourenciana ficou exposta a uma situação causada pela confluência de 

diversos fatores em especial o grande volume de precipitação que ocorreu a montante da bacia 

hidrográfica e a ocupação de áreas que naturalmente são ocupadas pela água que sobressai do leito 

principal .  Segundo o entrevistado, nas proporções que a enxurrada se manifestou dificultou ações 
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preventivas, ou seja, o município não está estruturado para evitar ou atenuar eventos desta 

dimensão. 

Em relação a ocorrência de outro evento nas proporções de 2011 o entrevistado não descarta 

a possibilidade, mas afirma que as preocupações neste momento estão direcionadas no sentido de 

recuperar os danos causados por esta enxurrada, principalmente no que concerne a recuperação da 

orla da laguna e vias urbanas, justificando que estas obras tiveram prioridade devido ao potencial 

turístico de São Lourenço do Sul.  

 

4. CONCLUSÕES 

A enxurrada se caracteriza por ser um fenômeno natural inerente à dinâmica das bacias 

hidrográficas. No entanto quando esta dinâmica é afetada pela interferência antrópica, como a 

ocupação dos leitos maior e excepcional de um canal fluvial, as consequências podem ser 

desastrosas ainda mais tendo em vista que no Brasil não existe nenhum programa sistemático de 

controle de enchentes ou enxurradas que envolva seus diferentes aspectos, o que se observa são 

ações isoladas por parte de algumas cidades. Em geral, o atendimento a este tipo de evento somente 

é realizado depois de sua ocorrência. A tendência é que o problema fique no esquecimento após 

cada evento (TUCCI. 1993.) 

Diante de uma situação de tão grandes proporções é fundamental que se compreenda que a 

comunidade que experiênciou um evento como este tem percepções completamente distintas 

daqueles sujeitos que a observam “de fora”. De acordo com Tuan: “Todos os homens compartilham 

atitudes e perspectivas comuns, contudo a visão que cada pessoa tem do mundo é única e de 

nenhuma maneira é fútil.” (1980. p. 285). 

Assim os ribeirinhos entrevistados asseguram querer continuar no local, seja por laços 

familiares, seja porque cresceram naquele lugar, sendo que não se pode negar a estreita relação 

existente entre os moradores e o próprio Arroio São Lourenço, o qual eles relatam conhecer muito 

bem. Percebe-se, neste caso, um sentimento de pertencimento ao lugar.  

Outro fator a ser ressaltado diante da análise dos dados coletados é que a enxurrada de 2011 

caracteriza-se como um evento isolado em virtude das proporções atingidas o que não é rotineiro no 

município. Desta forma, entende-se que são necessárias ações de melhorias e gestão na bacia. No 

entanto não se pode afirmar que a enxurrada possui meramente um caráter antrópico, mas é 
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resultado de uma relação estabelecida entre sociedade e natureza, na qual o fator determinante para 

o desencadeamento da situação foi o volume de precipitação em um curto espaço de tempo 

associado as características geomorfológicas da bacia do Arroio São Lourenço. 

Ainda neste sentido de acordo com Rodriguez e Silva os trabalhos de planejamento e gestão 

ambiental e territorial demandam algumas práticas como a determinação da unidade de partida, pois 

desta forma são maiores as possibilidades de “[...] compreender a organização ambiental e 

territorial, realizar o diagnóstico da situação e servir de apoio para a apresentação de propostas 

concretas de gestão.” (2013, p.64). Segundo os autores supracitados as bacias hidrográficas são 

consideradas um sistema natural onde há relação intrínseca entre componentes físicos e antrópicos. 

Desta forma para realizar um estudo de caráter ambiental a bacia hidrográfica deve ser considerada 

como uma unidade onde o espaço físico esta em interação com as comunidades que convivem neste 

espaço no intuito de compreendermos um pouco melhor as percepções de cada indivíduo acerca do 

evento vivenciado. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a dinâmica fluvial do córrego Cedro, enfatizando 

os processos físicos, químicos e biológicos. Para a realização da pesquisa foram delimitados dois 2 

pontos amostrais no córrego do Cedro, os quais se analisou as variáveis da limnologia (material em 

suspensão, turbidez, temperatura da água, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e 

presença  de macroinvertebrados bentônicos). Os parâmetros físico-químicos da bacia do Cedro 

encontram-se a maioria em condições adequados, somente a condutividade elétrica na seção 2 de 

196,8µ/cm apresenta superior ao limite estabelecido. Os macroinvertebrados bentônicos coletados 

na seção 1 são Diptera, Coleoptera (larva e besouro adulto), e o Ephemeoptera Baetidae, na seção 2 

foram coletados Díptera, Diptera Chiromonidae e Ephemeoptera Baetidae. Concluiu-se que os 

macroinvertebrados encontrados são de habitats poluídos, e mesmo que os parâmetros (pH, 

oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez) estejam em conformidade com o limite estabelecidos, 

este córrego encontra-se degrado e poluído, sofre intervenções antrópicas ao longo do seu curso, 

com pouca vegetação ripária e  impermeabilização do solo. 

 

Palavras-chave: Córrego do Cedro. Dinâmica fluvial. Qualidade da água.   

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the dynamics of the fluvial stream of  Cedro, emphasizing the physical, 

chemical and biological. To conduct the study were delimited two 2 sampling points in the stream 

of Cedro, which was analyzed variables limnology (suspended solids, turbidity, water temperature, 

conductivity, pH, dissolved oxygen and the presence of benthic macroinvertebrates). The 

physicochemical parameters of the basin of Cedro are the most suitable conditions, only the 

electrical conductivity in section 2 of 196.8 μ / cm present above the threshold level. The benthic 

macroinvertebrates collected in section 1 are Diptera, Coleoptera (beetle larva and adult), and 

Ephemeoptera Baetidae in section 2 were collected Diptera, Diptera and Chiromonidae 
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Ephemeoptera Baetidae. It was concluded that macroinvertebrates are found in polluted habitats, 

and even if the parameters (pH, dissolved oxygen, temperature and turbidity) comply with the limit 

set, this stream is polluted and degrade, suffering human interventions along the its course with 

little riparian vegetation and soil sealing. 

 

Keywords: Stream of Cedro. Fluvial dynamics. Water quality. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O rio constitui uma paisagem natural e cultural que tem servido de referência para o homem 

ao longo de toda a sua existência, considerado como fonte de água e elemento vital e indispensável 

para o homem (SARAIVA, 1999). 

Com o crescimento desordenado das cidades e a degradação contínua nas áreas agrícolas, 

faz com que os ecossistemas aquáticos continentais sejam alvo de deterioração, e muitos países tem 

buscado soluções preventivas para a recuperação e preservação desses ecossistemas.  

Os diversos impactos resultantes de atividades antrópicas, tais como, barramento, 

reservatórios hidrelétricos, turismo, navegação, irrigação, agropecuária, agricultura e despejos de 

resíduos, entre outros (TUNDISI, 2006), tem levado a várias mudanças na dinâmica fluvial do 

canal, quanto ao relacionamento dos fatores  ambientais e bióticos.  

Os sistemas lóticos apresentam ao longo do seu percurso, ou seja, da montante a jusante, 

características bióticas que refletem seus aspectos particulares em cada zona do rio. 

Diante disso, escolheu-se o córrego Cedro que está inserido na bacia do rio Santo Anastácio 

e que a partir da segunda metade do século XX passou por processo intenso de ocupação urbana, 

ocasionando vários impactos negativos, como o desmatamento em alta escala, o aumento de 

processos erosivos e assoreamento na rede de drenagem (STEIN, 1999). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a dinâmica fluvial do córrego Cedro, 

enfatizando os processos químicos e biológicos.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O conceito de Contínuo Fluvial (River Continnum Concept - RCC) proposto por Vannote et. 

al. (1980) identificou os sistemas lóticos como uma rede integrada e linear, onde considera que o 

sistema fluvial apresenta gradientes contínuo de condições físicas e químicas determinadas pela 

geologia e geomorfologia da bacia e do canal fluvial. Na qual resulta em sucessivas adaptações 
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bióticas e em padrões longitudinais de carregamento, transporte e sedimentação de matéria 

orgânica. ou seja, os tipos de matéria orgânica particulada e o tipo de invertebrados bentônicos 

presentes.  

Ward e Stanfor (1995) definem a bacia a partir do conceito e Descontinuidade Serial, é 

ressalta que a bacia é livre de poluição e outros distúrbios, exceto o represamento. O impacto do 

represamento no contínuo lótico, ocasionará alterações nos processos bióticos e abióticos.  

Os impactos nos efluentes dependem do volume de água e dos sedimentos, levando a 

alteração das características biofísicas, como o uso do solo, a vegetação, a litologia, a hidroclima e a 

geomorfologia das sub-bacias que elas drenam (RICE et.al. 2001). 

As concentrações de nitrato e fósforo são muito mais elevadas dentro dos aquíferos do que 

na calha do rio e contribuem na elevada produtividade primária dos locais de ressurgência de água e 

na produtividade de todo o sistema (EDWARDS, 1998; STANFORD & WARD, 1993). 

Almada e Würdig (1996) destacam a importância do estudo da avaliação da fauna 

macrobentônica para a determinação do grau de poluição, sendo que as modificações na estrutura 

da biocenose podem constituir um diagnóstico de ambientes poluídos ou estressados que pode vim a 

ser estabelecido pela comparação entre locais com e sem influência de poluição. 

 

2.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM ESTUDOS DE AMBIENTES LÓTICOS 

Os ambientes lóticos são sistemas de água corrente que apresentam a mistura de partículas 

de várias origens, tamanhos e formas, provenientes da ação erosiva da água sobre as rochas e os 

sedimentos. De acordo com Cristofoletti (1981), o regime pluvial, as diferentes estruturas 

geológicas, as condições topográficas e a cobertura vegetal, influenciam na origem desses materiais 

e nas condições físio-química da água. 

A Lei Federal n. 6.766/1979, institui normas de parcelamento de solo urbano e dispõem no 

artigo 4, que os loteamentos deverão atender pelo menos os seguintes requisitos:  

III- ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, 

ferrovias, e dutos será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de quinze metros de cada 

lado, salvo maiores exigências na legislação específica (BRASIL, 1979). 
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De acordo com a resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005, artigo I, inciso V, o 

ambiente lótico é classificado, como um ambiente relativo a águas continentais moventes (BRASIL, 

2005). 

Em relação à legislação municipal, no seu artigo 3, da Lei n. 6.878/2008, que dispõe sobre a 

área de proteção e recuperação dos mananciais das bacias hidrográficas dos córregos do Cedro e 

Cedrinho, fica instituído no parágrafo III: o estabelecimento das condições e os instrumentos 

básicos para assegurar e ampliar a produção de água para o abastecimento da população, 

promovendo as ações de preservação, recuperação e conservação dos mananciais das Bacias 

Hidrográficas dos Córregos do Cedro e Cedrinho (BRASIL, 2008). 

 

3. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do córrego Cedro é afluente do manancial do Rio Santo Anastácio 

localiza-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 22, no Pontal do Paranapanema. 

Esse manancial é responsável por suprir 30% das necessidades de abastecimento público 

(DIEBESO, 2007).  

A bacia hidrográfica córrego do cedro localiza-se entre as coordenadas 22°07'68'' e 

22°13'32'' Sul de latitude e 51°28'56'' e 61°22'15'' Oeste de longitude e está localizado ao sul do 

perímetro urbano do município de Presidente Prudente/SP, estendendo-se por aproximadamente 7 

km e abrange uma área de 40,96 Km².  

As análises foram feitas a partir de coletas realizadas em duas seções desse córrego. Sendo 

que, por tratar-se de um sistema multicanal, a seção 2 foi dividida em 2 A e 2 B. No Figura 1 

apresenta-se a área do Córrego do Cedro e os pontos de coleta realizados.  
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Mapa 1 - Pontos de coleta no Córrego do Cedro - 2013 

Fonte - Trabalho de campo, 2013. 

 

A área em estudo abrange afloramentos da formação Adamantina Ka, com características 

litológicas de arenitos finos e muito finos, pode apresentar cimentação e nódulos carbonáticos com 

lentes de siltitos arenosos e argilosos ocorrendo em bancos maciços, com estratificação plano-

paralela e cruzada de pequeno a médio porte (IPT, 1981). 

Em relação ao uso e ocupação do solo, o predomínio são as áreas de pastagens, bem como a 

expressiva área urbanizada (DIBIESO, 2007). 

 

4.  MATERIAS E METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foram delimitados dois 2 pontos amostrais no córrego do 

Cedro. O ponto 1, cuja a altitude é de 391 metros, foi realizada uma coleta,  e no ponto 2, o qual a 

altitude é de aproximadamente 353 metros, foram realizadas  duas coletas.  

O levantamento foi realizado no período da manhã das 8 as 11:30, com temperaturas amenas 

e sem precipitação pluviométrica.  
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Os pontos escolhidos levaram em consideração o perfil longitudinal do rio, da montante a 

jusante, sendo analisadas as variáveis da limnologia, as quais podemos citar: material em suspensão, 

turbidez, temperatura da água, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e presença  de 

macroinvertebrados bentônicos.  

Para a analise do material de fundo e material suspenso utilizou-se garrafas transparentes e 

sacos de plásticos. 

Na determinação do oxigênio dissolvido utilizou-se o oxímetro digital portátil- Instrumento 

modelo MO-890 . Para medição do pH e temperatura utilizou-se o pHmetro digital - modelo pH-

1400. A condutibilidade elétrica foi determinada pelo condutivímetro modelo CD-830  e a turbidez 

a partir do turbidímetro  PoliControl AP 2000.  

Para capturar os macroinvertebrados bentônicos utilizou-se redes coletoras específicas 

constituídas por uma boca circular feita de metal e uma parte constituída de nylon, posta contra a 

correnteza. Em seguida, o material coletado foi disposto em bandejas plásticas brancas e, em 

seguida condicionadas num saco plástico previamente etiquetados.  

Posteriormente, o material foi levado e analisado no laboratório de Geologia da 

UNES/Presidente Prudente.  

A análise dos macroinvertebrados capturados foi realizada através da  identificação visual, 

com auxilio de uma  lupa manual, e dados do guia de identificação biológica dos rios vivos, 

laboratório Gadis/Unesp.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise físico-química da água serviu para diagnosticar a situação que se encontra o 

córrego Cedro. Os parâmetros das variáveis físico-química da tabela 1, mostram que o pH a seção 1 

(7,18) e a seção 2 (7,29) atendem a faixa de 6.0 a 9.0 estabelecida pela Resolução CONAMA n° 

357 de 17 de Março de 2005 para corpos d'água classe 2.  

     

Variáveis físico-químicas Seção 1 Seção 2 

pH 7,18 7,29 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 8,2 9,6 

Temperatura (°C) 19,8 22,2 

Condutividade Elétrica (µ/cm) 3,9 196,8 
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Turbidez (UNT) 3,56 4,4 

 

Tabela 1 - Variáveis físico-químicas do córrego Cedro 

                      Org - SANTOS, C.R. (2013) 

O oxigênio dissolvido que é essencial para o desenvolvimentos dos organismos, encontra-se 

na seção 1 (8,2mg/L) e na seção 2 (9,6mg/l) em condições favoráveis, haja visto que, o limite 

estabelecido de OD em qualquer amostra não pode ser inferior a 5 mg/L O2, segundo a resolução 

do CONAMA 357.  

A temperatura da água tanto da seção 1 quanto da seção 2 atendem o padrão estabelecido 

pela Cetesb, que é de 0 a 30°C. A temperatura influência nas variáveis físico-química e sua 

elevação pode trazer vários problemas ambientais.  

A condutividade elétrica indica a capacidade da água em conduzir corrente elétrica, e 

dependendo das concentrações iônicas e da temperatura da coluna d' água, determina o grau de 

poluentes e lixiviação dos solos (MENDES e OLIVEIRA, 2004).  Em geral, níveis superiores a 100 

µS/cm indicam ambientes impactados (CETESB, 2013). 

 Na seção 1 a condutividade é de 3,9µ/cm, apresentando-se condições favoráveis, ou seja, a 

montante o córrego Cedro não encontra-se poluído. Mas na seção 2 a condutividade elétrica é de 

196,8µ/cm sendo superior ao limite estabelecido, apresentando-se poluída e com bastante sais 

dissolvidos, dada a despejos de resíduos sólidos e descarga de fontes pontuais no entorno da bacia. 

Um valor alto de condutividade elétrica indica decomposição no ecossistema aquático 

(PORTO, 2010). Para as águas doces os valores de condutividade variam entre 0-800 μS/cm, 

contudo o valor da amostra da seção 1 encontra-se acima do permitido pela Resolução 357/2005 do 

CONAMA, que varia entre 75-100 μS/cm.  

A turbidez tanto na seção 1 (3,56 UNT) quanto na seção 2 (4,4 UNT) estão em 

conformidade com os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357, de 17 de Março de 2005, 

que é de 100 UNT. Ela indica a qualidade da água, o nível de sólidos em suspensão, responsável 

pela aparência turva, sua interferência está intrinsecamente ligada a passagem da luz através da 

água.  

Na primeira seção, os resultados estavam em conformidade com os padrões da Resolução 

Nº. 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O Córrego do Cedro 
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corresponde à classe 2 de água doce. De acordo a Resolução Nº. 357/2005, nessa classe a água pode 

ser utilizada para a recreação de contato secundário e pesca amadora.  

Quanto aos macroinvertebrados bentônicos, com o auxílio de uma lupa e do guia de 

identificação biológica do Projeto Rios Vivos da FCT-UNESP, detectou-se nesta seção a presença 

principalmente de Díptera (Culicidae), organismos filtradores e nadadores que vivem em águas 

extremamente poluídas; Larvas de Coleoptera, raspadores, vivem na vegetação sub-aquática e em 

pedras, em águas muito poluídas; Besouro adulto de Coleoptera, predadores e nadadores em 

ambientes aquáticos muito poluídos;  Ephemeroptera (Baetidae), coletores e raspadores que vivem 

em pedras, em águas muito poluídas.  

Mesmo que os parâmetros físico-químicos da bacia do Cedro encontram-se a maioria em 

condições adequados, a comparação entre a seção 1 e a seção 2 possui diferenças significativas. As 

condições físico-química da seção 1 apresentam em melhor situação que a seção 2, isso porque, na 

seção dois o grau de degradação é maior, existe a presença de descarga de efluentes, haja visto a 

proximidade da área urbana e a presença de extensas áreas de pastagem que favorece o pisoteio do 

gado, ocasionando as voçorocas (Figura 3 ) .   

 

 

Figura 3: Voçoroca no córrego do rio Cedro 

Autor: BÉRGAMO, T. R (2013) 
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Percebe-se que os macroinvertebrados encontrados são de habitats poluídos, e mesmo que os 

parâmetros (pH, oxigênico dissolvido, temperatuar e turbidez) estejam em conformidade com o 

limite estabelecidos, este córrego encontra-se degrado e poluído, pois sofre intervenções antrópicas 

ao longo do seu curso, apresentando baixa presença da vegetação ripária, impermeabilização do 

solo dada a presença da pecuária, avanço dos processos erosivos e a contaminação por fontes 

pontuais.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dada as condições físicos químicas e as adaptações bióticas da bacia do córrego do Cedro, 

pode-se inferir que a teoria ecológica do continuo fluvial se aplica a análise realizada, uma vez que 

tem-se ao longo do rio mudanças consideráveis na largura, volume de água, profundidade, 

declividade, carga sedimentar. e comunidades que contribuem para a realização da fotossíntese dos 

materiais hidrotransportado.  
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RESUMO 

O estudo do transporte de sedimentos foi realizado mediante a necessidade de analisar a 

competência de transporte fluvial da bacia hidrográfica do córrego Bom Jardim em Brasilândia/MS, 

enfatizando-se as áreas de dissecação, transporte e deposição. Para a sua operacionalização do 

trabalho, procedeu-se as de coletas de amostras de material em suspensão fluvial em oito pontos ou 

estações de monitoramento, ao longo das estações verão e inverno de 2010. Após a coleta as 

amostras são filtradas e secas em estufa e pesadas, tomando-se como base amostras de 100 ml, 

conforme metodologia desenvolvida por Pinto e Mauro (1995). Como subsidio foi indicado 

mecanismos de uso, ocupação e manejo da terra para minimizar os processos erosivos e os 

transportes de sedimentos, que em centenas de toneladas assoreiam a Reserva do Patrimônio 

Particular Natural Cisalpina, pertencente a CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo). 

 

Palavras Chave: transporte fluvial; coletas de amostras; processos erosivos. 

 

ABSTRACT 

The study of sediment transport was carried out by the need to examine the competence of river 

transport stream basin in Brasilândia Bom Jardim / MS, emphasizing the areas of dissection, 

transport and deposition. For its operational work, we proceeded to the sampling of fluvial 

suspended matter in eight points and monitoring stations along the summer and winter of 

2010.After collecting the samples are filtered and dried and weighed, taking as a base sample of 100 

ml, according to methodology developed by Pinto and Mauro (1995). Was appointed as subsidy 

mechanisms use, occupation and land management to minimize erosion and sediment transport, 

which in hundreds of tons silting Reserve Natural Patrimony Private Cisalpine belonging to CESP 

(Energetic Company of São Paulo). 

 

Keywords: river transport, sample collection; erosion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sedimentos encontrados em canais fluviais possuem origem, tamanhos e formas 

diferenciadas. Assim como os diferentes processos com que são formados, depositados e carregados 

através do canal. Muitos sedimentos são formados a partir das práticas agrícolas, como a criação de 

gado, que com o pisoteio dos animais ao redor do córrego acarreta na deposição de sedimentos e 

também no assoreamento das margens. A utilização de terras, construções civis e transporte aos 

arredores dos cursos d’água também influenciam na formação. Outro fator importante também é a 

própria ação erosiva que a água exerce sobre corpos rochosos nas margens e no fundo do canal. 

(CHRISTOFOLETTI, 1981) 

O processo de transporte dos sedimentos envolve a remoção, transporte e deposição dos 

mesmos. A remoção varia entre as atividades do homem, muitas vezes, totalmente prejudicial ao 

canal, e a ação da própria natureza, como a erosão. O transporte é influenciado através da area do 

canal, a força do escoamenteo e a espécie do sedimento a ser transportado. No processo de 

deposição é gerado o acúmulo de sedimentos que, geralmente ocorre nos locais do canal onde a 

força do escoamento se reduz, e variando o local da deposição, muitas vezes interrompe a passagem 

livre de água, acarretando na diminução do fluxo e aumentando os riscos de enchentes. 

A bacia do Córrego Bom Jardim (Figura 1) foi selecionada devido a suas nascentes 

ocorrerem na aldeia indígena Ofayé, cortar a cidade de Brasilândia, em médio curso e sua foz 

localizar-se na unidade de conservação RPPN Cisalpina, pertencente a CESP (Companhia 

Energética do Estado de São Paulo) e por estar carreando toneladas de sedimentos no Rio Paraná, 

no lago da represa de Porto Primavera. 
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Figura 2: Mapa de localização da Bacia hidrográfica. 

Fonte: GRECHIA, Luciano (2010) 

 

Cientistas e Ambientalistas abordam cada vez mais a importância e a escassez da água 

para a sociedade, fazendo com que vários estudos sejam direcionados a qualidade, reaproveitamento 

e tratamento das águas, entre outros fatores importantes como a presença de cargas sólidas nos 

leitos. 

A qualidade da água dos rios é o resultado da interação entre o clima, a geologia, o solo 

e a vegetação da bacia hidrográfica. O papel desempenhado pela mata ciliar concorre tanto para 

diminuir a ocorrência do escoamento superficial, que pode causar erosão e arrastar nutrientes e 

sedimentos para os cursos d’água, quanto desempenhar um efeito de filtragem superficial e sub-

superficial dos fluxos de águas para os canais (VEIGA, 2003). 

O presente estudo justifica-se então, pela necessidade de ampliar os conhecimentos sobre 

o transporte de sedimentos através do canal fluvial, desde a remoção até sua deposição, e as 

conseqüências geradas por esse processo para que possa predizer medidas básicas de 

planejamento e preservação da bacia hidrográfica do córrego Bom Jardim. 
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Para sua operacionalização selecionou-se oito estações nas quais foi monitorado o volume 

de sedimentos transportados pelo córrego Bom Jardim, no verão e inverno de 2010. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A carga de sedimento dos cursos de água é obtida pela ação erosiva que as águas exercem 

sobre todo o entorno da bacia e no fundo dos leitos, sendo que, no caso do Córrego Bom Jardim, há 

ocorrência de cobertura vegetal (mata ciliar) em pouquíssima quantidade, e associado com o tipo de 

solo friável que constitui toda a bacia. Devido a isso, deve-se reconhecer que os fatores hidrológicos 

que controlam as características e o regime dos cursos de água. A carga do leito do rio é composta 

por partículas de granulometria maior, como as areias e cascalhos, que são transportadas através da 

saltitação, deslizamento ou rolamento na superfície do leito. (PINTO et al 2010). 

Ao longo do córrego Bom Jardim, há presença de animais, principalmente criações de gado, 

que utilizam o canal para beber água. Com isso, nas margens, ficam os sinais do pisoteio que se 

agravam, podendo aumentar a assoreação e assim aumentando o carregamento de sedimentos no 

local. Além do aumento de sedimentos esses animais, depositam materiais fisiológicos 

influenciando também no carregamentos de matéria orgânica. 

Para a coleta nos oito pontos selecionados ao longo do canal principal do Bom Jardim e na 

foz de seus principais afluentes (Figura 2) utilizou-se frascos plasticos de 500ml. Os quais foram 

introduzidos nas áreas de maior velocidade do canal, até o fundo, sem que este afunda-se no leito 

arenoso, para receber o fluxo de fundo e os sedimentos em rolamento, saltitação e em suspensão, ao 

longo das estações do ano de verão e inverno de 2010. 
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Figura 2: Mapa de localização dos pontos de coleta 

Fonte: GRECHIA, Luciano (2010) 

 

Em laboratório os frascos foram agitados e colocados, 100 ml, em conjunto de infiltração da 

milipore, com filtro de 4,7 microns de celulose, que em seguida foram a estufa de secagem por 24 

horas a 60
oC

 . Logo após resfriarem os filtros foram pesados em balança de precisão e compará-los 

com o peso de seus respectivos filtros sem sedimentos, como os valores correspondem a 100ml, 

estes foram convertidos para m
3
 e calculados os valores conforme as vazões mensuradas nas 

estações do verão de 2010 e inverno de 2010. 

Para a execução da mensuração da competência de transporte fluvial foram utilizados os 

seguintes softwares e equipamentos Word 2000; Excel 2007. Em campo utilizou-se frascos plásticos 

de 500 ml, câmeras digitais fotográficas (registrar as condições atuais) e o Sistema de 
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Posicionamento Global - GPS; pHmêtro, Oxímetro, Condutivímetro e em laboratório,  

Turbidímetro, Estufa de Secagem, Conjunto de infiltração, Bomba à Vácuo, Balança de Precisão e 

Membrana Filtrante – Milipores, 47 mícrons, em estér de celulose. 

Segundo Christofoletti (1980), os fatores hidrológicos, cujos mais importantes são a 

quantidade da cobertura vegetal influenciam a formação do material intemperizado na bacia 

hidrográfica e o carregamento desses materiais até os rios. O fluxo e o transporte de sedimentos 

constituem respostas aos processos e ao estado de equilíbrio atuante no sistema fluvial. (PINTO et 

al 2010) 

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Pode-se observar na Tabela 01 que no ponto 1, o córrego Bom Jardim corre em meio a mata 

ciliar fechada, que se entrelaça a área de cerrado preservada, da reserva legal da Fazenda Capela 3- 

Araraquara, com declividade de 3 a 6%, em canal encaixado, que impõe a maior velocidade de 

fluxo da bacia, de 6,58m/s, em pequena área 0,73m², que , no verão de 2010, teve uma baixa 

competência de transporte de sedimentos, 671,85toneladas na estação.  

No ponto 2, o córrego apresenta uma área de 6,22m
2
, se localiza antes da foz do córrego 

Sete de Setembro na Fazenda Alvorada II, possui pouca vegetação ciliar e apresentou o maior 

carregamento de sedimentos na estação do verão de 2010, de 74.108,39 toneladas. 

 

Tabela 01: Competência de transporte fluvial em Suspensão na bacia do Córrego Bom 

Jardim/ Verão 2010. 

Pontos 
Velocidade Área Vazão Competência Fluvial 

(m/s) (m²) (m³/s) Ton/Estação 

1 6,58 0,73 4,80 671,85 

2 1,68 6,22 10,45 74.108,39 

3 2,24 2,69 6,03 890,90 

4 1,64 16,48 27,03 9.458,34 

5 1,85 10,64 19,68 2.295,47 

6 1,51 4,41 6,66 39.721,52 

7 2,45 20,11 49,27 6.513,10 

8 2,90 18,08 52,43 6.115,43 
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Tabela 02: Competência de transporte fluvial em Suspensão na bacia do Córrego Bom 

Jardim/ Inverno2010 

Pontos 
Velocidade Área Vazão Competência Fluvial 

Ton/Estação (m/s) (m²) (m³/s) 

1 7,30 0,73 5,33 82,89 

2 7,75 6,22 48,21 749,76 

3 8,00 2,69 21,52 1.338,72 

4 3,70 16,5 61,05 474,73 

5 5,00 10,6 53,00 824,26 

6 0,30 0,13 0,04 15,86 

7 5,30 20,1 106,53 828,38 

8 4,20 18,1 76,02 4.729,05 

 

No inverno de 2010 a competência de transporte de sedimentos é menor, como se apresenta 

na Tabela 02. No ponto 6, Córrego Aviação, corta a cidade de Brasilândia e recebe seu esgoto 

domiciliar. No inverno o ponto 06 apresenta um carregamento no valor de 15,86toneladas, e mostra 

um dos valores mais baixos relativos a estação, e também apresenta uma velocidade inferior a 1m/s 

(0,30m/s). 

O ponto 8 apresentou o maior carregamento da estação, com valor de 4.729,05 toneladas e 

também a maior área no valor de 18,1m2. O ponto 8 se localiza próximo unidade de conservação 

RPPN Cisalpina, pertencente a CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que a qualidade da água no corpo d’água avaliado é fortemente influenciada 

pelo uso e a ocupação da terra das áreas imediatas ao eixo da bacia. Influências diretas vinculam-se 

também as fluviometria e morfometria de cada segmento, com evidentes reflexos na qualidade 

física, química e biológica da água. 

Pode-se observar que na estação do verão de 2010 o transporte de sedimentos é maior, 

totalizando 139.775,00toneladas, sendo assim merece uma atenção maior devido ao aporte desses 

sedimentos e ao grande escoamento do córrego devido a estação chuvosa, podendo acarretar em 

maiores problemas, como a assoreação das margens devido a ausência de vegetação e grandes 

volumes de água. Já no inverno, caracterizada por uma estação seca, poucas chuvas e assim 

diminuição do escoamento superficial das margens do córrego, apresentou uma brusca diminuição 
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no transporte de sedimentos, tendo como total da estação de 9.043,65toneladas, uma redução de 

aproximadamente 100.000 (cem mil) toneladas em relação ao verão. 

Devido a essas diferenças apresentadas, o manejo dessa área dar-se-á de maneiras 

diversificadas, atendendo assim os respectivos problemas da estação do verão e inverno de 2010, 

além do manejo inadequado do gado criado extensivamente, com acesso ao canal fluvial, que 

constitui sua única opção para sedentação animal. 

A partir do presente estudo sugere-se para o segmento de alto curso o tratamento dos esgotos 

urbanos e a revegetação integral das imediações do eixo da bacia, desde o sistema lacustre de 

montante até o curso final do Córrego Bom Jardim, com essa revegetação irá interferir no processo 

de assoreamento das margens acarretando em uma menor dispersão de sedimentos no leito. Outra 

medida, também, seria a colocação de cercas ao longo do curso que se situam em propriedades com 

criação de gado. Com essas medidas será possível o acompanhamento sistemático do carregamento 

e controle de sedimentos na Bacia Hidrográfica do Bom Jardim. 
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RESUMO 
A água é um elemento natural importante para o ser humano, e a compreensão errada sobre sua 

inesgotabilidade, tem provocado o uso desordenado e predatório. Dos quase 3% da água doce do 

mundo, há uma menor quantidade disponível para consumo humano. Os rios são as principais 

fontes de água, mas fatores como a poluição causaram uma acentuada degradação. Observa-se que 

nos principais centros urbanos, os cursos de águas estão poluídos ou apresentam considerável 

diminuição do seu volume, decorrentes de ações como o desmatamento, canalização e alterações 

significativas nos ambientes fluviais, tanto na área urbana como na zona rural. No entanto, vários 

são os casos de projetos de despoluição e renaturalização de rios, principalmente em países 

desenvolvidos. No Brasil são poucas as experiências nesse tipo de projeto, porém algumas ações 

importantes estão sendo realizadas, tais como a despoluição do Rio Tietê, na cidade de São Paulo, 

como em rios no estado do Rio de Janeiro. Levando em consideração a importância da recuperação 

de ambientes fluviais, o presente trabalho exemplifica um projeto de recuperação do Córrego do 

Pântano no município de Alfenas, estado de Minas Gerais, na qual o esgoto e população poluem e 

degradam a área. O Córrego deságua no Lago de Furnas, que serve de abastecimento de água para a 

população das cidades à sua volta e onde funciona a Usina de Furnas, que gera energia para tais 

cidades. 

 

Palavras Chave: água, poluição, recuperação. 

 

ABSTRACT 

The water is an important natural element for humans, and misunderstanding about their 

inexhaustible, has caused the inordinate use and predatory. Almost 3% of the world’s fresh water, 

there is a smaller amount available for human consumption.  The rivers are the main sources of 

water, but factors such as pollution caused a sharp deterioration. It’s observed that in major urban 

centers, watercourses are polluted or show considerable decrease in it’s volume, arising from 

actions such as deforestation, plumbing and significant changes in river environments, both in urban 

as in rural areas. However, there are several cases of remediation projects and renaturation of rivers, 

especially in developed countries. In Brazil there are few experiences in this type of project, but 

some important actions are carried out, such as cleaning up the Tietê River, in São Paulo, as in 

rivers in the state of Rio de Janeiro. Taking into consideration the importance of the restoration of 
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the river, the present work exemplifies a project to recover the Córrego do Pântano, in Alfenas, 

Minas Gerais state, in which the population and sewage pollute and degrade the area. The Córrego 

do Pântano flows into Furnas Lake, which serves as the water supply for the population of the cities 

around them, and where does the Usina de Furnas, that generates energy for these cities. 

 

Key words: water, pollution, recovery. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A água é um elemento fundamental para todas as atividades humanas como abastecimento 

público, produção de energia, e indústria, além de ser fundamental para o progresso e 

desenvolvimento das sociedades, podendo gerar perigos através de escassez, enchentes e a 

degradação. Ocorreu um boom populacional nas cidades entre 1960 e 1990, e em 2010 já havia 

mais de 86% da população brasileira vivendo em áreas urbanizadas, que possuem seus rios quase 

que todos poluídos. Diversas são as atividades humanas que afetam de forma negativa o meio 

ambiente, por isso, deve ocorrer à elaboração de projetos que minimizem ou acabem com esses 

impactos. 

Tratando-se dos recursos hídricos, em especifico os ambientes fluviais, a revitalização consiste 

na preservação, conservação e recuperação ambiental dos rios, com ações integradas como, corte de 

fontes pontuais de poluição e a recomposição da mata ciliar, que proporcionem a melhoria da 

qualidade da água para seus usos múltiplos e usos de técnicas que visam um pacífico encontro entre 

rio, fauna, flora e o bem-estar da população, quando estes encontram afetados por diversos 

impactos. Seus objetivos estão relacionados à melhoria da qualidade da água com a eliminação de 

fontes poluidoras e a volta da mata ciliar. A revitalização será efetiva com a melhoria da qualidade 

da água dos rios e de sua bacia hidrográfica. 

Após a revitalização, acontece a renaturalização, que são intervenções mais amplas, já que ela 

abrange a recomposição da biota aquática, e a conservação de áreas naturais de inundação, 

corresponde ao desenvolvimento sustentável dos rios, da paisagem e das bacias hidrográficas de 

acordo com as necessidades urbanas.  

É importante recuperar um rio que sofre de impactos ambientais e antrôpicos como 

deslizamento de terra e poluição, e que ele chegue o mais próximo possível da biota natural, através 

do manejo regular e/ou programas que visam essa revitalização, além de preservar as áreas naturais 

de inundação. Em casos extremos, recorre-se a remediação, que ocorre em situações em que os 
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impactos ambientais foram muito intensos, por exemplo, estresse antropogênico crônico, dessa 

forma a recuperação acontece por meio da formação de um novo ambiente modificado. 

 Segundo Moreira (2004) a despoluição dos rios é hoje uma das questões que mais preocupam 

os europeus. A experiência europeia mostra que com vontade é possível reverter qualquer situação, 

o Rio Tâmisa é um exemplo de modelo eficiente de despoluição, que até o começo do século XX 

era considerado um dos rios mais poluídos do mundo. O sistema de esgoto foi refeito, e o fundo foi 

drenado, onde estavam depositados metais e produtos industriais. Outro rio europeu despoluído foi 

o Reno, que atravessa algumas cidades alemãs.  

 Em alguns rios brasileiros está ocorrendo o processo de recuperação, mas ainda são poucos e 

o processo é muito lento, isso acontece em grandes rios poluídos, como o Tietê, que atravessa a 

populosa cidade de São Paulo. O presente trabalho analisa as principais alterações das obras de 

canalização do Córrego do Pântano na cidade Alfenas MG, tal canalização foi feita para evitar 

enchentes, que acabou em longo prazo não sendo eficaz como foi pensado. Segundo Oliveira (2011) 

essa é a microbacia de maior intensidade de alteração antrôpica no município de Alfenas. Diante 

disso, propõe-se um projeto de recuperação que consiste em atenuar os problemas como a ausência 

de mata ciliar, o despejo de lixo e o lançamento de efluentes urbanos no rio acarretando sérios 

problemas de poluição nas águas.  

 

2. OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: 

Analisar as alterações ocorridas no Córrego do Pântano em decorrência a partir de processos 

de degradação ambiental que vem ocorrendo nos últimos anos. 

Objetivos Específicos: 

Examinar a partir de um recorte temporal (10 anos) a degradação do solo; Propor um plano 

de recuperação de áreas degradadas (PRAD) apontando intervenções e medidas para  toda a área em 

estudo; Delimitar as nascentes e propor medida relacionada à sua proteção junto à APP. 

 

 

 

3. METODOLOGIA: 
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O trabalho foi desenvolvido em etapas que visavam o levantamento e revisão bibliográfica 

do assunto sobre revitalização de ambientes fluviais; visitas a campo para observar o aumento ou 

diminuição da degradação da área em estudo; e utilização de imagens da linha do tempo do Google 

Earth, para comparação entre passado e presente, e utilização de softwares de S.I.G. para 

aprimoramento de mapas do município estudado. 

 

4. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

  

O objeto de estudo é o Córrego do Pântano, localizado no município de Alfenas, estado de 

Minas Gerais (Figura 1), com a sede municipal localizada a 21º 25’ 45’’ latitude sul e 45º 56’ 50’’ 

W de Greenwich. Pertence a bacia do Rio São Tomé, afluente do Rio Grande, tributário da bacia do 

Rio Paraná. 

 O Córrego possui sua nascente principal na área urbana da cidade, o que ajuda na ocorrência 

de despejo de lixo e lançamento de efluentes. A Área de Proteção Permanente (APP) quase não 

existe (Figura 02), com poucas árvores em alguns trechos, na área onde há uma ponte para a 

população atravessar de um lado a outro do rio, numa região mais afastada mas ainda na área 

urbana, devido à falta de vegetação ocorrem escorregamentos (Figura 03A), e o pisoteio dos 

animais compacta o solo e com a chuva acarreta no assoreamento do rio, além de seus dejetos que 

são depositados diretamente no rio ou próximo, de alguma forma chegando até ele. Devido a 

constante passagem da população no local, acabam jogando lixo próximo ao rio(Figura 03B) que 

com a chuva acaba chegado até ele, e também há o lixo jogado diretamente no rio.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 980 

  
Figura 01: Localização do município de Alfenas no estado de Minas Gerais (Fonte: Base Cartográfica do Brasil – 

DNPM, disponível no sistema ArcGis On Line). 

 
FIGURA 02: Mapa da cidade de Alfenas, e ampliado à área de estudo, uma APP. FONTE: Google Earth, 

07/07/2013. 
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FIGURA 03: Escorregamento em um local mais afastado da área urbana (A), e lixo jogado pela população (B). 

 A partir da nascente até alguns metros no decorrer do córrego há presença de uma vegetação 

a alguns metros de suas margens, em sua maioria arbustos e pequenas árvores, possui trechos 

apenas com capim, e sua planície de inundação é basicamente formada pelo capim, um pouco mais 

distante do córrego, há algumas árvores maiores (Figura 04). Há construções na planície de 

inundação, culpa do desordenado crescimento urbano, apesar de ainda não estar tão próximo ao rio, 

em algum tempo pode haver novos empreendimentos alcançando o rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Área de inundação do Córrego, com poucas árvores e predominância de capins e pequenos arbustos. 

A B 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 982 

No Córrego do Pântano a situação não é diferente da de diversos córregos e rios próximos de 

trechos urbanos. Foram constatadas algumas irregularidades como ocupações ilegais em áreas de 

nascentes que deveriam estar protegidas, pois fazem parte da APP; aporte de entulhos e outros tipos 

de resíduos sólidos contaminando o córrego; processos erosivos; poluição do solo; presença de 

animais domésticos; e segundo OLIVEIRA (2001), lançamento de esgoto de bairros próximos 

como Vila Betânia, Jardim Nova América, Vista Grande e Jardim São Carlos, segundo Plano 

Diretor de 2006. O gabião colocado no Córrego, para tentar melhorar uma situação de enchentes 

constantes na área além de retilinizar o rio, funcionou em curto prazo, mas a médio e longo prazo 

acarretou em problemas que eram para não existir mais, e formou outros braços do rio, devido à 

água da chuva que escorre da planície de inundação não chegar até o canal principal, já que um rio 

mais sinuoso gera menos problemas e a água corre mais rapidamente. 

No córrego do Pântano, outro problema constatado é a rara presença da mata ciliar 

contribuindo para que haja a ocorrência de enchentes na área urbana no entorno no córrego. Mas 

próximo às casas que se encontram próximo a ele há árvores frutíferas, como mangueira, bananeira, 

sendo esta última muito ruim para ter próximo a trechos fluviais, já que a absorção de água é muito 

grande. Os moradores à volta do Córrego utilizam uma área que deveria ser preservada para plantio 

de horta doméstica e  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nas atividades realizadas na área de estudo  pode ser observado que a população continua 

jogando lixo no Córrego, ou próximo a ele, não há cuidados com nascentes próximas ao rio, há 

muita movimentação de animais de grande porte nas margens, que ajudam a causar erosões, não há 

um manejo dos gabiões e intensa movimentação das pessoas que moram próximo ao Córrego, 

aumentando suas propriedades cada vez mais próximas a ele. A prefeitura não realiza nenhuma 

atividade para a retirada do lixo ou uma conscientização da população para uma limpeza ou 

recuperação do Córrego.  

Para que haja uma revitalização do local de estudo, propõem-se maneiras para chamar a 

atenção dos moradores para a educação ambiental afim de recuperar o Córrego degradado, a 

retirada dos gabiões, tratamento do esgoto, plantio de árvores na área, que deveria funcionar como 

APP, preservar as áreas de nascentes que ocorrem durante o percurso do rio, retirar plantações que 
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atrapalham o desenvolvimento do rio, como bananeiras, que utilizam muito da água,  delimitar uma 

barreira entre as casas da população que chegam cada vez mais próximas do rio e a área de APP, 

controlar a entrada de animais que interfiram de forma negativa no ambiente. 

 

6. CONCLUSÃO 

 A prefeitura de uma cidade não pode canalizar rios urbanos sem que haja um planejamento 

futuro do que pode acontecer na área, como foi aqui observado, depois de poucos anos que a 

canalização do Córrego do Pântano foi feita, vários problemas afetaram a micro bacia. Para realizar 

um plano para evitar enchentes em um município é necessário fazer um estudo do passado do local 

e planejar futuramente o que pode ocorrer, se é necessário retirar a população de onde estão e 

colocar em outra área, ou se apenas informações e educação ambiental são importantes.   

A importância de revitalizar um ambiente fluvial é que além de trazer melhorias para o meio 

ambiente, como águas limpas e não poluídas, traz também benefícios para a população, que pode 

utilizar da água que corre no rio. Após a realização da revitalização, pode ocorrer também a 

renaturalização, uma forma mais complexa de recuperar rios, já que utiliza materiais naturais para 

realização das obras e não gabiões, buscando deixar o ambiente o mais parecido com o natural. É 

preciso unir forças e provocar uma reação na comunidade contra este estado das cidades 

(GARCIAS e AFONSO, 2013) 
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 RESUMO 

Este trabalho procura retratar a importância da análise espaço-temporal para o conhecimento do 

estado ambiental de recursos hídricos, uma vez que, a qualidade da água pode variar 

significativamente num corpo d'água, a depender da carga de constituintes que recebe ao longo da 

sua extensão e do ciclo hidrológico sazonal.  Um dos problemas no monitoramento da qualidade da 

água é a falta de leis normativas que estabeleçam diretrizes legais para monitoramento da qualidade 

de recursos hídricos. Dessa forma existem diferentes metodologias de análise que determinam a 

qualidade de um corpo hídrico, porém deixa dúvidas quanto acurácia das informações.  A realização 

do trabalho envolveu o levantamento das principais leis responsáveis pelo monitoramento das águas 

no país e de pesquisas que aplicaram a análise espaço-temporal. O levantamento bibliográfico 

comprovou que as variáveis que definem os recursos hídricos variam de um local para outro e ao 

longo de tempo e que existem muitos órgãos preocupados com a qualidade da água, porém há uma 

deficiência nas leis de monitoramento, e um maior engajamento para que realmente possam fazer 

diagnósticos e prognósticos da qualidade dos recursos hídricos.  

 

Palavras chaves: água, análise espaço-temporal, monitoramento ambiental. 

ABSTRACT 

The work seeks to portray the importance of space-time analysis for the knowledge of the 

environmental status of water resources, since water quality can vary significantly in a body of 

water, depending on the load receiving constituents throughout their extent and seasonal hydrologic 

cycle. One of the problems in monitoring of water quality is the lack of normative laws that 

establish legal guidelines for monitoring the quality of water resources. Thus there are different 

analysis methodologies that determine the quality of a water body, but casts doubt on the accuracy 

of the information. The completion of work involved a survey of the main laws responsible for 

water monitoring and research in the country that have implemented the space-time analysis. The 

literature review showed that the variables that define water resources vary from place to place and 

over time and that there are many organs concerned with water quality, but lack a lot to improve the 

monitoring of laws that can really make diagnostic and prognostic quality of water resources. 

Keywords: water, space-time analysis, environmental monitoring 
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1. INTRODUÇÃO 

Existem muitas dificuldades em conhecer adequadamente o comportamento dos processos 

hidrológicos, dentre elas, está o fato das variáveis de qualidade de água variar espacial e 

temporalmente e por não possuir diretrizes normativas para o monitoramento da qualidade de água. 

Portanto, apenas as análises dos parâmetros físico-químicos não são suficientes para o 

efetivo monitoramento e manejo de uma bacia hidrográfica. Torna-se necessário a análise da 

variabilidade e distribuição dos padrões tanto no espaço quanto no tempo. 

 As dificuldades que os países em desenvolvimento enfrentam na gestão da qualidade das 

águas têm várias origens, muitas advindas do fato de tentarem seguir as tendências dos países 

desenvolvidos. Von Sperling e Chernicharo (2002) destacam que as diretrizes de qualidade da água, 

vindas de países desenvolvidos, são muitas vezes adotadas diretamente como padrões nacionais, 

sem reconhecer as singularidades do país, as especificidades locais. Ainda de acordo com esses 

autores, muitas tecnologias adotadas nos países desenvolvidos não são economicamente viáveis 

para países mais pobres e ainda, os sistemas de monitoramento de qualidade da água são pouco 

desenvolvidos, sem diretrizes gerais e muitas vezes inadequadas. 

 No Brasil existem diferentes metodologias de análise que determinam a qualidade de um 

corpo hídrico, porém deixa dúvidas quanto acurácia das informações.  Dessa forma, essa pesquisa, a 

partir de levantamentos bibliográficos, pretende destacar a importância da análise espaço temporal 

de varáveis limnológicas no monitoramento da qualidade de água, bem como resgatar algumas 

discussões relacionadas a leis e aos recursos hídricos no Brasil. 

 

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA NO BRASIL  

 A primeira lei brasileira que trata da manutenção da qualidade da água é o Código de águas 

(Decreto nº24.643, de 10 de julho de 1934. Porém, o Código de Águas de 1934 nunca foi 

totalmente implantado, tendo sido usado apenas para usos que eram mais preponderantes nos anos 

que se seguiram à aprovação do código, como a produção de hidroeletricidade. Dessa forma, no 

Brasil, a normatização da qualidade da água para consumo humano é iniciada na década de 1970.  

 Em 1973, cria-se a Secretaria Especial de Meio Ambiente, vinculada ao Ministério do 

Interior. Em 1981, o Congresso aprova a Lei 6.938 que cria a política nacional de Meio Ambiente 
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(CONAMA), como órgão que estabelece as diretrizes e políticas governamentais para o meio 

ambiente e baixa normas necessárias à execução da política ambiental.  

 É por intermédio do CONAMA que surgem algumas normas e resoluções sobre o controle 

da poluição. Entre elas destaca-se a Resolução CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1986, que 

estabelece um sistema de classificação de águas doces, salobras e salinas, para garantir seus usos 

preponderantes e para que os custos do controle de poluição sejam minimizados a partir da decisão 

de se manter níveis de qualidade distintos em cada trecho de um corpo de água. A Resolução 

CONAMA nº 20 é o início de um sistema de gestão da qualidade da água para o país, mas, por 

razões várias, que vão desde a insuficiência de investimentos no setor de controle da poluição até 

problemas de arranjo institucional, não conseguiu tornar realidade os padrões ambientais ali 

indicados (PORTO, 2003). 

 Em 1985, cria-se o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que traz para 

si a Sema e o CONAMA. Em 1989, surge o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) para 

executar ações de gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos ambientais e, em 1993 cria-

se o Ministério de Meio Ambiente. 

  É a partir de 1991 que o país avança na área de recursos hídricos, principalmente com a 

aprovação da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que estabeleceu a Política e o Sistema Nacional de 

Águas (ANA),  de âmbito federal, integrante da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos Hídricos. Para cada fim de uso há 

uma especificidade em relação a aplicação e consideração dos parâmetros de qualidade. Os 

considerados mais nobres são o de abastecimento humano e industrial.  

 As legislações pertinentes ao abastecimento humano são: Portaria 2914 de 21 de dezembro 

de 2011 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para o consumo humano e seus padrões de potabilidade. Resolução CONAMA 

357 de 17 de março de 2005 que dispões sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrão e lançamento de 

efluentes, e dá providências. Resolução CONAMA 430 de 13 de maio de 2011 que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes complementam e alteram a Resolução CONAMA 

357/05. 
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 Porto (2003) destaca que a gestão da qualidade da água não tem merecido o mesmo destaque 

dado à gestão da quantidade de água, quer seja no aspecto legal, ou nos arranjos institucionais em 

funcionamento no setor, quer no planejamento, como na operacionalização dos sistemas de gestão. 

A mesma autora ainda acrescenta que são diversas as razões que explicam este problema: a falta de 

um sistema de informações amplo na área de qualidade da água, o desconhecimento de muitos dos 

processos que governam os ecossistemas e hábitat aquáticos nas diferentes regiões e país e também 

a necessidade de encontrarem modelos de gestão mais apropriados para nossa realidade 

institucional e econômica. 

 

3. A PROBLEMÁTICA DA GESTÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BRASIL 

 De acordo com Von Sperling e Chernicharo (2002), as dificuldades que os países em 

desenvolvimento enfrentam na gestão da qualidade das águas têm várias origens, algumas pelo fato 

de adotarem diretrizes de qualidade da água, de países desenvolvidos, como padrões nacionais, sem 

considerar as singularidades do país, as especificidades locais. Esses autores destacam ainda que 

muitas tecnologias adotadas nos países desenvolvidos não são economicamente viáveis para países 

mais pobres e ainda, os sistemas de monitoramento de qualidade da água são pouco desenvolvidos, 

sem diretrizes gerais e muitas vezes inadequadas. 

   Segundo ANA (2011), mesmo os programas mais abrangentes de qualidade da água do 

mundo sofrem limitações. Em muitas situações, as entidades que coletam dados usam formatos e 

padrões diferentes, e os sistemas de processamento de dados são incompatíveis ou inadequadamente 

documentados, assim dificultando sua análise e impossibilitando a realização de comparações ou a 

detecção de tendências temporais na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

 Ana (2011) acrescenta que os dados existentes muitas vezes são limitados em termos de o 

que é medido, onde e durante quanto tempo. As medições tendem a ser infrequentes e são realizadas 

apenas se os usuários assim desejarem. Afirma ainda, que muitos programas de monitoramento da 

qualidade da água são deficientes por motivos técnicos, institucionais, financeiros ou políticos. A 

qualidade da água é monitorada de diferentes maneiras nas diferentes regiões e não existe nenhum 

conjunto, formato ou rede de dados aceitos universalmente como padrão. 

 A Diretiva da Água da União Europeia não exige que os Estados-Membros assegurem a 

existência de programas de monitoramento ou que tais programas alcancem resultados 
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normatizados, tampou menciona os tipos de parâmetros a serem monitorados, os métodos de análise 

ou a frequência da amostragem. Os Estados-Membros devem apenas assegurar que lançamentos  

descarregados de estações de tratamento de águas servidas urbanas e a qualidade das águas 

receptoras sejam monitorados (ANA, 2011). 

 Devido a falta de padronização a ANA lançou o PNQA (Programa Nacional de Qualidade 

da Água), o qual buscará em articulação com as entidades operadoras das redes estaduais, 

padronizar procedimentos de coleta e análise das amostras de qualidade de água, de forma a tornar 

os resultados confiáveis e sujeitos à comparação. 

 GEMS/Água (2006) observa que é muito difícil estabelecer diretrizes para a proteção da 

vida aquática, principalmente pelo fato de os ecossistemas aquáticos variarem enormemente em sua 

composição espacial e temporal e de os limites dos ecossistemas raramente coincidirem com os 

limites territoriais. 

 O estabelecimento de diretrizes para a qualidade de águas poderá auxiliar na simplificação e 

na integração de considerações relativa a regulamentos sobre a qualidade da água em todo o mundo. 

 

4. IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL EM AMBIENTES 

AQUÁTICOS 

 A caracterização espacial de ambientes aquáticos deve levar em conta as ideias de 

homogeneidade e heterogeneidade. Um ecossistema é homogêneo quando mostra características 

semelhantes, ou com pequena variação, entre suas diferentes partes, e é heterogêneo se  apresenta 

compartimentos diferentes ou alterações em uma ou mais características ao longo do espaço físico 

(PEDROSA et. al. 1999). 

 É preciso considerar diferentes variáveis e realizar medições em momentos próximos para 

diminuir interferências que levem a uma caracterização espacial incorreta de um sistema hídrico. 

Isso também é importante para a comparação limnológica entre diferentes sistemas aquáticos. A 

acurácia dos dados depende do número de repetições de amostragens em cada abordagem de 

estudo. 

 Pesquisas feitas em épocas diferentes mostram como as características de um recurso hídrico 

podem mudar com o tempo.  
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 Ao se analisar as regiões hidrográficas, é possível verificar, em primeiro lugar, que as 

condicionantes climáticas têm papel determinante na disponibilidade hídrica, via pluviosidade ou 

via evapotranspiração. A grande extensão do território brasileiro e sua posição global implicam 

variações sazonais, expressas principalmente pelas estações do ano e pelos regimes de chuvas 

associados, que produzem reflexos no ciclo hidrológico médio das diversas regiões do país (PNRH, 

2006). 

 Segundo Figuerosa et al. (1989), o regime de chuvas no Brasil apresenta uma sazonalidade 

marcante com uma estação seca e outra chuvosa que acontece em épocas diferentes de acordo com 

a localização geográfica. Além da variação mensal da chuva, seu ciclo diurno também varia 

espacialmente e isso pode afetar as concentrações das variáveis físico-químicas presentes nos rios 

(ANGELIS et al.,2004). 

 A compreensão da variabilidade espacial e temporal de parâmetros de qualidade de água em 

corpos hídricos constitui um permanente desafio dos cientistas nessa área de pesquisa.  

Camargo (1997) enfatiza que durante muito tempo caracterizava-se a qualidade da água de 

uma determinada bacia apenas com a dimensão temporal, porém essas medidas pontuais nem 

sempre são representativas do estado de todo o ecossistema aquático, portanto torna-se necessário 

avaliar as variações no espaço e no tempo. 

De acordo com Pinto et al. (2003), a abordagem da variável “espaço” em pesquisas 

ecológicas foi durante muito tempo negligenciada, havendo preocupação apenas com a dimensão 

temporal, mas nos últimos  dez ano tem sido apontada com um avanço central no sentido de tornar a 

ecologia uma ciência mais robusta.   

Resck (2007) analisou a variação horizontal de parâmetros (sólidos totais em suspensão, 

turbidez, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, nitrogênio total e clorofila-a) do reservatório 

da Pampulha em Belo Horizonte-MG. Destacou que as concentrações dessas variáveis apresentam 

nítido padrão no reservatório, reduzindo suas respectivas concentrações de forma gradual, da região 

próxima à ilha dos Amores em direção à barragem.  

Na pesquisa realizada por Villa (2010) na bacia do córrego      Pinhalzinho II / PR, as 

variáveis DBO, OD e pH apresentaram variações sazonais e espaciais, com maiores concentrações 

na montante, diminuindo a jusante do canal, principalmente no período de chuva.  
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Da Silva et al. (2007) ao analisarem parâmetros de qualidade da água na bacia hidrográfica 

do rio Mundaú concluíram que a região do Alto Mundaú (cabeceiras do rio) apresentava-se 

altamente poluída. Já o Baixo Mundaú devido sua localização estratégica próximo ao mar, onde o 

rio deságua e promove trocas com a região, os impactos causados pela poluição são amenizados. 

O trabalho de Barbosa et al. (2008) demonstrou que os pontos de coleta próximo a barragem 

do Reservatório de Barra Bonita, possuem baixos teores de oxigênio dissolvido, apresentando  

menores qualidades de água em relação à toda a bacia hidrográfica.   

Também considerando o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São 

Paulo (CETESB, 2008) em relação aos pontos com monitoramento do IQA (Índice de Qualidade da 

Água) na bacia do rio Aguapeí / SP, que classificou o ponto localizado no Reservatório Cascata que 

abastece parte da cidade de Marília como regular e o restante foi enquadrado na categoria boa. 

Portanto, assume-se que a disposição dos pontos amostrais na bacia interfere diretamente na 

classificação da mesma, podendo apresentar resultados divergentes ao longo da bacia.  

 Mayer et al. (1998) realizou um trabalho sobre a variação espaço-temporal da qualidade 

hídrica da bacia do rio Bodocongó – PB. Esse estudo revelou que em cada um dos pontos de coleta, 

as concentrações médias dos parâmetros (destacando OD, DBO, coliformes fecais, pH) não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos dois períodos estudados (estiagem e 

chuva). Entretanto, comparações realizadas entre os diferentes pontos ao longo da extensão do rio 

(P0 – P5) demonstraram haver diferenças significativas da qualidade da água, apresentando nesse 

trecho, características bem definidas de autodepuração. 

 A abordagem espaço temporal ajuda os pesquisadores no entendimento da dinâmica de 

distribuição e concentração das variáveis, bem como, na identificação das principais causas dessas 

variações, sendo elas naturais ou antrópicas (Tundisi et al. (2008); Pacheco et al. (2008); Velini et 

al. (2005); Torres et al. (2007). 

 

 

5. IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DE MALHA AMOSTRAL PARA O 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 A amostragem de água é a fase mais crítica para o monitoramento de recursos hídricos, 

sendo está uma importante ferramenta utilizada no auxílio à interpretação da qualidade da água. 
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 O sistema aquático possui uma heterogeneidade natural, que tende a ser ampliada pela 

influencia antrópica, principalmente pela alteração da cobertura vegetal no entorno, despejos de 

esgotos domestico e industrial. 

 Dessa forma, a coleta de amostras de água representativas é fator essencial para classificação 

da qualidade do recurso hídrico, que deve refletir a realidade da área em estudo. 

 Após o levantamento das características ambientais da área onde se pretende monitorar a 

qualidade da água, deve-se estruturar um "grid" de amostragem de água. Esse "grid" caracteriza-se 

por possuir uma malha de tamanho regular, que facilite a identificação dos pontos amostrais no 

campo.  

 De acordo com Prado (2004), cabe ressaltar que não existe um monitoramento único 

aplicável a todos os tipos de corpo hídricos, uma vez que casa sistema apresenta suas características 

próprias, sejam elas de localização geográfica, hidrológica, climáticas, utilização antrópicas da 

água. O conhecimento do corpo d'água permite estabelecer os pontos chaves sobre os quais se deve 

focar o monitoramento. Por outro lado, deve-se reconhecer que o monitoramento por si não é 

suficiente.  

  Prado (2004) destaca ainda que, devido à grande extensão de alguns corpos d'água, 

dificuldade de acesso e custos elevados das análises, torna-se inviável analisá-los com intensa 

frequência, considerando um número grande de estações e parâmetros. Ainda segundo a autora, há a 

necessidade de se obter indicadores que sejam elementos chave no ecossistema, em um determinado 

tempo e situação, os quais poderão ser utilizados pelos gerenciadores do ecossistema que se 

pretende monitorar, podendo obter desta forma, um monitoramento efetivo, mais prático e 

economicamente viável. Este procedimento tem sido adotado em muitos países, dentre eles o 

Canadá (MITCHELL, 1997). 

 Finalmente, vale ressaltar que para haver um avanço no sistema de monitoramento dos 

recursos hídricos no Brasil são necessários avanços conceituais, gerenciais, institucionais,  

desenvolvimento e aplicação de novas técnicas como, por exemplo, as de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compreensão da variabilidade espacial e temporal de parâmetros de qualidade de água em 

corpos hídricos constitui um permanente desafio dos cientistas nessa área de pesquisa. As variáveis 

que definem os recursos hídricos variam de um local para outro e ao longo do tempo, dessa forma, 

interessa, sobretudo, conhecer a sua distribuição no espaço e no tempo.  

 De acordo com pesquisas realizadas, os resultados gerados por estudos de qualidade de água 

possuem limitações de natureza espacial e temporal. A complexidade dos sistemas aquáticos torna 

relativa à validade de qualquer estudo, seja momentâneo ou pontual, seja de longa duração, com 

base anual (SANTOS, et. al. 2002). Muitos dos problemas encontrados para estabelecer uma 

abordagem ideal nos estudos limnológicos, está à falta de recursos financeiros e de infraestrutura. 

Porém, mesmo com essas dificuldades, é muito importante buscar uma abordagem ideal, isto é a 

acurácia nos estudo limnológicos, para servir de bases cientificas tanto na otimização do uso dos 

recursos hídricos quanto no direcionamento de atitudes preservacionistas.  
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RESUMO 

As interações entre os elementos do meio físico são responsáveis pela gênese de distintas 

fisionomias da paisagem que, por sua vez, determinam diferentes modos de uso e ocupação do solo, 

especialmente em áreas urbanas. Este trabalho propõe-se a realizar uma análise integrada dos 

condicionantes do meio físico-natural, identificando as interfaces entre a litoestrutura, as feições 

geomorfológicas e os solos, como subsídio para a compreensão do modelo de urbanização. Para 

tanto, elegeu-se como unidade de análise a bacia hidrográfica do córrego Pedreira, localizada na 

porção leste do município de Goiânia-GO. Para a análise do modelo de urbanização foram eleitos o 

Loteamento Vale dos Sonhos e o Condomínio Horizontal Fechado Aldeia do Vale, considerando 

que estes empreendimentos são exemplos da forma de apropriação dos compartimentos 

geomorfológicos pelos diferentes agentes produtores do espaço urbano. 

 

Palavras-chave: meio físico, análise integrada, urbanização, bacia hidrográfica 

  

ABSTRACT 

The interactions between the elements of physical environment are responsible for genesis of 

landscape’s distinct physiognomy which, in turn, determines different modes of use and occupation, 

especially in urban areas. This paper proposes to perform an integrated analysis of the elements of 

the physical and natural environment, identifying the interfaces between geological structure, 

geomorphological features and soils, as subsidy for understanding the current model of urbanization 

in this area. Therefore, was elected as unit of analysis to watershed stream Pedreira, located in the 

eastern portion of Goiânia city. For the analysis of the model of urbanization were elected the 

Valley of Dreams Allotment and Valley Village Condominium, considering these buildings as 

examples of the appropriation of geomorphological compartments by different producers of urban 

space. 

Key-words: physical environment, integrated analysis, urbanization, watershed 
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1. INTRODUÇÃO 

 O ambiente urbano é produto da interação entre os elementos naturais e sociais, em 

diferentes momentos históricos, responsável por determinar a gênese de distintas fisionomias da 

paisagem. Esta, por sua vez, é resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos 

físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável, em constante evolução (BERTRAND, 1972).  

  Ao longo do tempo, diferentes civilizações desenvolveram-se a partir da transformação dos 

recursos naturais, produzindo os bens necessários à sua existência, ao mesmo tempo em que 

imprimiam modificações às condições naturais originais. A evolução das forças produtivas e a 

complexificação da sociedade responderam pelo avanço na apropriação da natureza. 

Concomitantemente a esta apropriação, iniciou-se um processo de produção da natureza, no qual a 

história social se coloca como uma continuação da própria história natural. 

 

O modo como a sociedade se relaciona com a natureza no espaço é diretamente 

influenciado pelo conjunto de relações (de produção) estabelecidas entre sujeitos dentro do 

próprio sistema social. [...] Assim, o trabalho é visto como mediador universal na relação 

do homem com a natureza, o que leva a admitir que a chamada relação homem-natureza é 

uma relação de trabalho. Desta forma, as relações de produção (homem-homem), 

determinadas historicamente, são evidenciadas nas relações de trabalho (homem-natureza). 

O trabalho torna-se, além de mediador, instrumento para a apropriação/transformação da 

natureza, convertendo-a em natureza socializada (CASSETI, 1991, p. 16-17). 

 

A relação de apropriação e transformação estabelecida entre sociedade e natureza é 

condicionada por um conjunto de fatores, responsáveis por estabelecer distintos modos de 

intervenção, resultando em paisagens com fisionomias, dinâmicas e funcionalidades diversas. Neste 

sentido, a análise dos condicionantes do meio físico mostra-se relevante ao propiciar o 

entendimento da fisiologia da paisagem e o modo como os aspectos fisiográficos interferem nas 

atividades humanas, especialmente nas cidades. 

O espaço urbano coloca-se como a materialidade da ação humana sobre a natureza, através 

do trabalho, adaptando o meio natural em consonância com as especificidades da cultura e da 

organização socioespacial, criando um verdadeiro habitat do homem. No caso brasileiro, o processo 
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de urbanização teve como força motriz a indústria nascente, a partir da conversão do capital 

agrícola em capital industrial, transformando as relações produtivas e, em especial, a relação 

campo-cidade. A partir deste momento, inicia-se um esvaziamento do meio rural e um rápido 

crescimento das cidades. O advento das cidades transformou os ambientes de acordo com os 

princípios da lógica capitalista, criando assim espaços desiguais e fragmentados. Além disso, a 

inobservância das condições naturais foi responsável pela gênese de diversos impactos ambientais. 

Assim, os estudos ambientais desenvolvidos em áreas urbanas atentaram-se, 

prioritariamente, para a identificação dos impactos decorrentes da inobservância das capacidades e 

fragilidades do meio natural, elaborando diagnósticos e propondo medidas mitigadoras no intuito de 

restabelecer o equilíbrio natural. Além do caráter diagnóstico, os estudos ambientais tem se 

preocupado em compreender como as características do meio físico interferem no ordenamento 

territorial do espaço urbano. O relevo merece destaque por condicionar o uso e ocupação das terras, 

a partir da existência de diferentes feições e unidades geomorfológicas, produto da combinação de 

forças endógenas (tectogenéticas) e exógenas (intempéries climáticas). 

Dentre as unidades geomorfológicas, as bacias hidrográficas merecem especial destaque por 

constituírem-se enquanto unidade natural de análise, na qual é possível reconhecer e compreender 

as diversas inter-relações estabelecidas entre os elementos da paisagem e os processos que atuam na 

sua esculturação (FREITAS; KER, 1996). Enquanto unidade morfológica e ecossistêmica constitui 

importante subsídio para o planejamento do uso e ocupação do solo urbano e para prevenção de 

impactos ambientais, além de fornecer elementos para o entendimento da forma de apropriação dos 

compartimentos geomorfológicos pelos diferentes atores sociais.  

Sob essa perspectiva, o presente trabalho busca realizar uma análise integrada entre os 

condicionantes do meio físico e o uso-ocupação do solo, elegendo-se como unidade de análise a 

microbacia do córrego Pedreira (Figura 1), situada na porção leste do município de Goiânia-GO.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A operacionalização deste estudo iniciou-se pela revisão da literatura, priorizando obras com 

enfoque nos aspectos do meio físico e de uso-ocupação do solo no município de Goiânia (GO). 

Neste sentido, destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Casseti (1991), Campos et al (2003), 

Lopes (2001), Moreton (1994) e Romão (2006). Após o levantamento bibliográfico, procedeu-se a 

elaboração dos mapas temáticos representativos da geologia, dos aspectos morfométricos 

(declividades, hipsometria e curvas de nível) e das classes de solo. Os produtos cartográficos foram 

elaborados em ambiente SIG, utilizando-se o software ArcGis
®
, a partir da base de dados constante 

no Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBGD) em escala 1:40.000. 

A carta geológica foi elaborada a partir do Diagnóstico Hidrogeológico da Região de 

Goiânia (CAMPOS et al, 2003). A carta pedológica foi elaborada com base no Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), contemplando o primeiro e o segundo nível 

categórico. Os parâmetros de compartimentação do relevo foram extraídos de Casseti (1992), o qual 

classifica a geomorfologia do município de Goiânia (GO) em cinco unidades morfológica e 

altimetricamente distintas: Planalto Dissecado de Goiânia (920-950m); Chapadões de Goiânia (860-

Figura 1: Localização da microbacia do córrego Pedreira no município de Goiânia-GO 
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900m); Planalto Embutido de Goiânia (750-800m); Terraços e Planícies da Bacia do Rio Meia 

Ponte (700-720m) e Fundos de Vale.  

Findada as etapas de caracterização do meio físico e elaboração dos produtos cartográficos, 

seguiu-se, em campo, a validação das cartas temáticas e a verificação dos aspectos fisiográficos da 

paisagem, atentando-se, conjuntamente, para o uso e ocupação do solo urbano e a apropriação dos 

recursos naturais pelos agentes produtores do espaço, com destaque para os recursos hídricos e os 

remanescentes de vegetação.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação aos aspectos ambientais, o município de Goiânia está, geologicamente, situado 

sob o embasamento de rochas metamórficas proterozóicas e depósitos quaternários. Destacam-se 

principalmente os granulitos, subordinadamente, do Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu, no 

trecho setentrional; e xistos, gnaisses e quartzitos do Grupo Araxá Sul de Goiás (PMa), no restante 

da área. Apresenta ainda coberturas aluvionares sotopondo indistintamente as unidades anteriores 

(MORETON, 1994). A área de estudo está inserida nos domínios do Complexo Granulítico 

Anápolis-Itauçu (Figura 2). Nesta unidade há o predomínio de rochas metamórficas, com destaque 

para os granulitos, agrupados em duas subunidades: ortoderivada e paraderivada.  

Os Granulitos Ortoderivados (APIgaio) derivam-se de  rochas  ígneas de caráter básico-

ultrabásico. Trata-se de rochas predominantemente máficas, representadas por variedade litológica 

com destaque para os metagabros, anfibolitos, metapiroxenitos, talco xisto, talco-clorita e 

charnockitos, com textura fina a média e notável orientação dos minerais, conferindo pronunciada 

foliação às rochas. Os Granulitos Paraderivados (APIgaip) formaram-se a partir de rochas 

sedimentares de caráter ácido, predominantemente félsicas, com destaque para os gnaisses 

aluminosos e hiperaluminosos e os granada-gnaisses.  
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O município encontra-se compartimentado, conforme sua Geomorfologia, em cinco 

unidades morfológicas, o Planalto Dissecado de Goiânia a nordeste, os Chapadões de Goiânia na 

região sudoeste, o Planalto Embutido de Goiânia na faixa central (de SE para NW), os Terraços e 

Planícies da Bacia do Rio Meia Ponte e Fundos de Vale. Segundo Casseti (1992), associados a essas 

unidades morfológicas estão os materiais de cobertura eluviais, coluviais e aluviais.  

Com uma área de 17,6 km
2
, a bacia do córrego Pedreira, segundo a classificação de Sthraler 

(1952), enquadra-se como uma bacia de 3
a
 ordem. Relativamente simétrica, apresenta forma elíptica 

alongada seguindo eixo geral leste-oeste (EW). Dentro da rede hidrográfica da capital ocupa, a nível 

local, a posição de afluente do ribeirão João Leite que, por sua vez, lança suas águas no rio Meia 

Ponte. Este é um importante tributário do rio Corumbá, integrante da bacia do Paranaíba, que se 

junta ao rio Grande para formar o rio Paraná integrando, a nível continental, a bacia do rio da Prata.  

A bacia do córrego Pedreira situa-se nos domínios do Planalto Dissecado de Goiânia, 

unidade morfológica cujas cotas altimétricas podem atingir os 950 metros, conforme o mapa 

hipsométrico (Figura 3).  

 

Figura 2: Mapa geológico da bacia do córrego Pedreira, município de Goiânia-GO 
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Nota-se razoável diferença altimétrica entre o divisor de águas (940 metros) e a confluência 

do córrego Pedreira com o ribeirão João Leite, onde as cotas se aproximam dos 695 metros, 

resultando em uma amplitude altimétrica de 245 metros. A configuração altimétrica corrobora a 

existência de dois distintos compartimentos/setores. O primeiro, situado na porção leste, apresenta 

cotas entre 940 e 842 m metros, correspondendo à alta bacia que abriga as cabeceiras de drenagem 

com suas nascentes. O segundo, situado na porção oeste, é caracterizado por cotas altimétricas entre 

695 e 793 metros, correspondendo à baixa e média bacia marcada pela presença dos interflúvios 

amplos. O intervalo altimétrico entre as cotas 842 e 793 metros, especialmente no setor leste, 

sinaliza o limite entre a área mais dissecada, à montante, sítio dos interflúvios estreitos, e a área de 

relevo suavizado, para jusante, com interflúvios amplos. 

Nos divisores de águas observam-se os maiores interstícios entre as curvas de nível e valores 

de declividade entre 0-3% e 3-7%, indicando a presença de restritos topos planos, especialmente nas 

porções norte e leste, que constituem resquícios de antiga superfície de aplainamento que, no tempo 

geológico, foi suprimida pela erosão remontante causada pelo escoamento superficial concentrado e 

pelo recuo paralelo das vertentes. 

Figura 3: Mapa hipsométrico da bacia do córrego Pedreira, município de Goiânia-GO 
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 Na área mais erodida imediatamente à jusante dos topos que vem sendo dissecados, observa-

se a ocorrência de declividades médias (7-13%) e mais elevadas (13-22% ou >22%) contornando as 

cabeceiras de drenagem e nas vertentes que circundam as drenagens de primeira e segunda ordem 

cujos vales são mais encaixados, conforme o mapa de declividades (Figura 4). No setor em questão, 

os elevados valores de declividade relacionam-se ao maior índice de dissecação do relevo. No setor 

oeste o padrão de declividades muda significativamente em comparação ao setor leste. É marcado 

pela existência de interflúvios amplos com vertentes longas com valores de declividades de 0-3 e 3-

7%. Valores entre 3-7% marcam nitidamente a área que circunda a drenagem da margem norte e 

que aparecem, no mapa, sob a forma de elipse. Portanto, o setor leste, de relevo ondulado e com 

declividades mais altas, contrapõe-se claramente ao setor oeste, marcado por formas amplas de 

baixas declividades (relevo plano a suave ondulado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A existência de distintos setores na bacia do córrego Pedreira pode ser compreendida a partir 

da análise integrada entre a geologia, as feições geomorfológicas e os solos ocorrentes na área. A 

exemplo, temos a resistência diferencial das rochas aos processos intempéricos condicionando as 

diferentes formas de relevo. O contexto geomorfológico é delimitado, especialmente a norte e a 

leste, pelas Morrarias Goiânia-Anapólis, caracterizadas pelas altas declividades, graças à existência 

Figura 4: Mapa de declividades da bacia do córrego Pedreira, município de 

Goiânia-GO 
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de inúmeros morros e morrotes, originados a partir do intemperismo diferencial atuante na área, 

condicionados pela resistência mineralógica dos paragranulitos do Complexo Granulítico Anápolis-

Itauçu. Este fato provoca pronunciada dissecação do relevo nos locais nos quais as rochas e 

minerais são mais suscetíveis à alteração intempérica, o que pode ser verificado pela ocorrência de 

interflúvios numerosos e estreitos com vertentes retilíneas e convexas, apresentando elevados 

valores de declividade (> 22%) e altimetria (642-940m). Vale ressaltar a ocorrência, sob a forma de 

encraves, da unidade ortoderivada compondo a litologia da área. 

A maior resistência mineralógica das rochas atenua a ação dos processos intempéricos, 

culminando na formação de vertentes curtas e declivosas. Tal atributo das vertentes favorece o 

escoamento das águas superficiais em detrimento à infiltração, e consequentemente a 

predominância da morfogênese em relação à pedogênese. O pronunciado índice de dissecação 

resulta na conformação de morros e morrotes, nos quais o manto intempérico é menos profundo e as 

rochas se situam mais próximas à superfície. A interação rocha-relevo estabelecida na área culmina 

na formação dos Argissolos associados à Cambissolos, solos mais jovens que os Latossolos, 

ocorrentes nas áreas de maior declividade. O mapa a seguir é representativo das principais classes 

de solo ocorrentes na bacia do córrego Pedreira (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Mapa de solos da bacia do córrego Pedreira, município de Goiânia-GO 
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Dada as condições do clima local, caracterizado por um prolongo período seco entre os 

meses de abril e setembro, a cobertura vegetal no município de Goiânia caracteriza-se, basicamente, 

pelas formações florestadas, como o Cerradão (Savana Arbórea Densa) e as formações arbóreas 

(Savana Arbórea Aberta), caso do Cerrado e do Campo Cerrado, que ocorrem em colinas suaves, 

onde predominam solos pobres e lixiviados. Nas áreas de relevo com padrão colinoso e nas 

planícies aluviais ao longo dos cursos d’água encontram-se os remanescentes de Floresta Estacional 

Semi-Decidual Aluvial, como ocorre ao longo do rio Meia Ponte, formação esta denominada como 

Floresta Ciliar; a Floresta de Galeria, ao longo dos córregos; e a Floresta Estacional Semi-Decidual, 

como os agrupamentos florestais existentes na porção setentrional do município. Existem ainda nos 

domínios do relevo colinoso as áreas de transição fitogeográfica, encontradas em forma de capões 

de contatos entre a Floresta Estacional e o Cerrado (IBGE, 1999). 

 No tocante ao uso-ocupação, a bacia hidrográfica do córrego Pedreira integra área de 

expansão urbana da metrópole de Goiânia, na qual as características do meio físico foram 

incorporadas no processo de urbanização, agregando-lhe valor através da apropriação dos recursos 

naturais, especialmente os recursos hídricos. Conforme mencionado, a litologia da área condiciona 

a existência de dois compartimentos, um a leste, mais dissecado, correspondendo à alta bacia; e 

outro, a oeste, correspondendo à média e baixa bacia, de relevo plano a suave ondulado.  

O primeiro (a leste) é ocupado majoritariamente pelo Condomínio Horizontal Fechado 

Aldeia do Vale. No segundo (a oeste) localizam-se os setores Jardim Guanabara I (parte), II, III e 

IV, Asa Branca, Parque dos Eucaliptos, Chácara Nossa Senhora da Piedade, Residencial 

Guanabara, Residencial Felicidade, Loteamento Vale dos Sonhos I e II e parte da Vila Militar, 

conforme o mapa de uso-ocupação do solo (Figura 6). Nos arredores da bacia, a norte e a leste, a 

expansão urbana é limitada fisicamente pelas morrarias Goiânia-Anápolis. 
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 Basicamente, a porção urbanizada se concentra nos setores sudoeste, sudeste e noroeste, 

enquanto os setores norte e leste apresentam restrições à urbanização devido ao elevado grau de 

dissecação do relevo. Nestes setores observa-se o uso do solo por diferentes atividades, a exemplo 

da agricultura e das pastagens, além de remanescente de vegetação nativa representada, no extremo 

norte, pela Floresta Estacional Decidual e Semi-Decidual preservadas em duas áreas de proteção 

ambiental, o Parque Ecológico de Goiânia e o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco.  

Na porção urbanizada da bacia, o Jardim Guanabara ocupa área significativa. Constitui-se 

como o primeiro bairro da região a se consolidar e ser dotado de infraestrutura urbana básica
62

, 

funcionando como centro local de comércio e serviços, servindo como âncora para a criação e o 

desenvolvimento dos bairros adjacentes. O Jardim Guanabara I encontra-se instalado na alta 

vertente dos interflúvios, próximo ao aeroporto e à Avenida Vera Cruz, importante via de acesso 

aos bairros da região. Já os Jardins Guanabara II, III e IV implantam-se na média e baixa vertentes.  

                                                           
62

 Considera-se como infraestrutura urbana básica os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 

iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e de energia elétrica pública e domiciliar 

e as vias de circulação pavimentadas ou não (Lei Federal nº 9.785/99). 

Figura 6: Mapa de uso-ocupação do solo da bacia do córrego Pedreira, município de Goiânia-GO 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1007 

No entanto, nota-se evidente contraste quanto ao uso, ocupação e apropriação do solo 

urbano pelos diferentes atores sociais, com participação efetiva do Estado e dos agentes imobiliários 

atuantes em Goiânia. Tomaremos como exemplo o caso do Loteamento Vale dos Sonhos, 

localizado na porção noroeste da bacia, e do Condomínio Horizontal Fechado Aldeia do Vale, 

situado na porção sudeste (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Loteamento Vale dos Sonhos, edificado sobre vertente de baixa declividade, foi 

implantado pelo poder público municipal para abrigar famílias de classe média-baixa e baixa. 

Apresenta infraestrutura urbana básica, porém algumas edificações foram instaladas nas áreas de 

planície do córrego Pedreira, tornando-as suscetíveis a inundações (Figura 8). Ressalta-se que o 

bairro ainda não dispõe de sistema de coleta e afastamento do esgoto, depositado em fossas 

sépticas. 

Figura 7: Principais bairros assentados na bacia do córrego Pedreira. Destaque para o loteamento 

Vale dos Sonhos (porção oeste) e o condomínio Aldeia do Vale (porção leste). 
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Em contrapartida, o Condomínio Horizontal Fechado Aldeia do Vale situa-se em área de 

relevo mais dissecado. A porção leste do condomínio apresenta morros e morrotes ornados por 

Floresta Tropical. Nesta porção estão localizadas as nascentes dos córregos tributários do córrego 

Pedreira, como o córrego Matão, Guanabara, do Peão e da Barra. Tais nascentes, barradas à jusante, 

formam os dezoito lagos que compõe o paisagismo condomínio. Neste setor, as ruas cortam a 

Floresta Tropical ao passo que as edificações, em geral construídas em dois pavimentos, 

implantam-se nas vertentes dos morros e morrotes (Figura 8), em locais com aragem e visão 

privilegiada da bacia. A jusante, o relevo plano a suave ondulado abriga áreas verdes circundando 

os lagos, além de remanescentes de floresta tropical que representam o limite oeste do condomínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Figura 8: À esquerda, vista parcial do Loteamento Vale dos Sonhos a partir da BR-153. Observa-se a instalação do 

bairro sobre vertente ampla, com baixas declividades. À direita, casas instaladas na planície do córrego Pedreira. 

Figura 9: Vista parcial do CHF Aldeia do Vale. Observa-se a instalação das edificações sobre vertente com declividade acentuada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O entendimento acerca dos condicionantes do meio físico e sua relação com o modelo de 

uso-ocupação do solo, especialmente em áreas urbanas, revela contraste na apropriação dos recursos 

naturais pelos diferentes agentes produtores do espaço urbano. Pelo exposto, nota-se evidente 

distinção entre os modelos de urbanização implementados, posto que espelham as contradições e 

desigualdades inerentes à sociedade capitalista. A criação de empreendimentos como o CHF Aldeia 

do Vale ancora-se na perspectiva de (re)criação de áreas verdes associadas à oferta de serviços e 

estrutura de excelência. A natureza, portanto, passa por um processo de mercantilização, no qual lhe 

é atribuído um valor e um nicho na economia de mercado. Por outro lado, loteamentos como o Vale 

dos Sonhos ilustram fato recorrente nos centros urbanos brasileiros, no qual os atributos do meio 

físico são, por vezes, desconsiderados pelo planejamento urbano, resultando na gênese ou 

intensificação de impactos socioambientais que comprometem a qualidade de vida da população. 
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RESUMO 

Esse trabalho objetivou uma análise integrada do alto curso do Rio Granjeiro no município do Crato/CE, 

buscando identificar e caracterizar os componentes geoambientais e detectar seus impactos, potencialidades e 

limitações ambientais, com isso sugerir formas conscientes de incentivar o uso sustentável. O presente 

trabalho tem como base a Teoria dos Sistemas utilizada para a integração dos componentes ambientais e o 

Geossistema de Bertrand (1972) para a compartimentação das unidades geoambientais. Como procedimentos 

técnicos foram feitos levantamentos bibliográficos, análises de imagens de satélites da área, análise do posto 

pluviométrico inserido na área de estudo, como também a utilização do programa de estimativa de 

temperatura. Em seguida, a partir dos dados de temperatura foi possível calcular o balanço hídrico 

utilizando-se o método de Thornthwaite e Mather (1955). A partir da caracterização geoambiental da área foi 

elaborado um quadro base das unidades geoambientais de toda a microbacia, onde destaca-se as unidades 

Platô Oriental e Patamares Orientais, que fazem parte o alto curso do rio Granjeiro. Foram identificadas as 

potencialidades, limitações e os impactos. Para finalizar sugeriram-se alternativas sustentáveis para a área, a 

fim de conscientizar a população da importância de cuidar do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Análise Integrada, Microbacia, Uso e Ocupação. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to an integrated analysis of the upper course of the river in the municipality of Crato 

Granjeiro / EC, seeking to identify and characterize the components and geoenvironmental detect impacts, 

potentials and environmental constraints, thereby suggesting ways aware encourage sustainable use. This 

work is based on systems theory used for the integration of environmental components and geosystem 

Bertrand (1972) to the partitioning of geoenvironmental units. As technical procedures were done 

bibliographic, analysis of satellite images of the area, analysis of rainfall station entered in the study area, as 

well as the use of the program to estimate temperature. Then, from the temperature data it was possible to 

calculate the water balance using the method of Thornthwaite and Mather (1955). From the 

geoenvironmental characterization of the area was developed a framework based geoenvironmental units of 

all micro-basin, where stands the units Plateau East and Landings East, part the upper course of the river 

Granjeiro. Identified the strengths, limitations and impacts. To finish up sustainable alternatives suggested 

for the area in order to raise awareness of the importance of caring for the environment. 
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Keywords: Integrated Analysis, Watershed, Use and Occupancy. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O meio ambiente sofre alterações constantes a cada dia, ações efetivadas pela ação antrópica, 

entre as atividades que ocorrem com maior frequência no meio ambiente está a expansão urbana, 

que geram inúmeros problemas, a partir da urbanização inicia-se o desmatamentos, o aumento das 

superfícies impermeáveis, aumento do escoamento superficial e lançamento de esgotos domésticos 

em rios.  

Estes problemas são evidenciados em boa parte do percurso do rio Granjeiro na cidade de 

Crato-Ceará, o rio que percorre toda a cidade, nasce no sopé da chapada do Araripe e desemboca no 

Rio Batateira sendo um dos seus principais afluentes. As fontes do rio Granjeiro são Coqueiro 1 e 

Coqueiro 2, responsáveis por abastecer boa parte da população local. As fontes encontram-se 

canalizadas, então nota-se que o rio Granjeiro vem passado por transformações em todo o seu 

percurso.  

Nesse sentido, a pesquisa buscou realizar uma análise integrada do alto curso do Rio  

Granjeiro, localizado no município do Crato/CE, objetivando detectar seus impactos, 

potencialidades e limitações ambientais, e sugerir formas conscientes de incentivar o uso 

sustentável.  

 

2. METODOLOGIA 

Para se chegar aos resultados obtidos foram feitos levantamentos bibliográficos sobre a área 

de estudo e a temática abordada. Dando sequencia, aplicou-se técnicas cartográficas e de 

sensoriamento remoto para o mapeamento da área de estudo sobre os componentes geoambientais.  

A Inspeção de campo foi efetivada após a interpretação das fotografias aéreas e imagens de satélites 

para estabelecimento da “verdade terrestre”, onde foi percorrido todo o percurso do alto curso do rio 

Granjeiro.   Para a obtenção do índice pluviométrico utilizou-se os dados da série histórica da 

cidade de Crato–Ce (Posto Lameiro) fornecida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME), sendo possível relatar os índices de pluviosidade do alto curso. Para 

determinar as temperaturas médias da área, foi utilizado o Programa Computacional Estimativa das 

Temperaturas Médias Mensais - CELINA Versão 1.0 (UFC/2007), desenvolvido por Costa e Sales 

(2007). Para obter as temperaturas médias mensais no CELINA utilizou-se as coordenadas 
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geográficas e a altitude média do posto. Em seguida, a partir dos dados de temperatura foi possível 

calcular o balanço hídrico utilizando-se o método de Thornthwaite e Mather (1955) no programa  

Balanço Hídrico desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP) dos autores Sentelhas e 

Rolim (1998). Os dados são demonstrados através de gráfico que ilustram o excedente hídrico, 

reposição e déficit, obtendo uma análise hidroclimatológica da área. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Análise ambiental integrada e sistêmica constitui uma busca pelo conhecimento sobre a 

estrutura e funcionamento do meio ambiente em seu conjunto de componentes. No âmbito da 

Geografia, principalmente a Geografia Física, os estudos ambientais tem sido tratados sob o 

enfoque sistêmico com a interpretação da paisagem de forma integrada, considerando-se 

essencialmente a estrutura e os processos interativos entre os diversos componentes ambientais 

(Carvalho, 2011). A Geografia Física encontra na concepção sistêmica o método mais adequado 

para estudar e explicar a estrutura dinâmica dos fatos socioambientais. 

A Teoria Geossistêmica proposta inicialmente pelo russo Sotchava na década de 1960 e 

posteriormente pelo francês Bertrand em 1972 foi um marco fundamental para os estudos 

geográficos voltados ao planejamento ambiental, diagnósticos do meio físico, pois, está teoria 

permite ao pesquisador uma visão conjunta, interdisciplinar sobre a paisagem (SILVA, 2012). 

SILVA, (2012, p.41) discorre sobre a importância do estudo integrado na bacia hidrográfica.  

E adentrando esta questão da bacia hidrográfica entre os muitos temas abordados pela 

Geografia Física a temática bacia hidrográfica com fins de planejamento ambiental vem 

sendo desenvolvida pelos geógrafos por permitir uma análise integrada da paisagem. 

Contudo, ressalta-se que não se enfoca apenas a questão do recurso hídrico, mas todos os 

fatores do meio físico como a geologia, geomorfologia, solos, vegetação e os de ordem 

socioeconômica, que podem influenciar na dinâmica natural da bacia, por isso, ela tem sido 

adotada como uma unidade de estudo de planejamento e gestão ambiental, já que se tem 

como objetivo a preservação dos recursos naturais.  

 

As bacias hidrográficas apresentam-se como unidades geográficas fundamentais para o 

gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e para o planejamento ambiental, 

mostrando-se extremamente vulnerável as atividades antrópicas. (GORAYEB, 2008).  
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4. CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO ALTO CURSO DO RIO GRANJEIRO  

O alto curso do Rio do Granjeiro localiza-se na cidade do Crato, região do Cariri, ao sul do 

Estado do Ceará.  Possui suas nascentes na Chapada do Araripe e durante o seu percurso drena a 

cidade do Crato percorrendo 8,5 km para desembocar no rio Batateira. A figura 01 ilustra a 

localização da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Localização da área de estudo 

Fonte: Confeccionada pelos autores, 2013 

 

O estudo geológico é importante pela reconstrução histórica da evolução da paisagem e do 

seu comportamento atual. No caso do alto curso da do Rio Granjeiro a estrutura geológica regional 

exerce forte influência nas características do alto curso, inclusive em seu regime hídrico. Isto 

ocorre, devido, a área de estudo está totalmente inserida na Bacia Sedimentar do Araripe. De 

topografia bastante uniforme, o topo da Chapada apresenta horizontal e bastante influenciado pela 

estratificação dos arenitos sílticos da Formação Exu, constituindo uma superfície tabular estrutural, 

limitada em quase toda sua extensão por escarpas abruptas, de contornos irregulares e desníveis 

consideráveis, que chegam a ultrapassar 300 metros. Devido à elevada porosidade e permeabilidade 

dos arenitos, a drenagem superficial é inexpressiva (Prates et al., 1981). É no contato entre as 

formações Exu e Arajara que se dá a ressurgência da água infiltrada no topo, dando origem as 

fontes. Estas fontes são as formadoras de rios e riachos que compõem a microbacia do rio 

Granjeiro, assim como as demais bacias da região sul do Ceará, como a do Salgado. 

Morfologicamente a Chapada do Araripe pode ser expressa como uma superfície tabular 

estrutural, com topo conservado devido à drenagem inexpressiva, com nível de aproximadamente 

800m em média, e abrangência territorial de 6.230km
2 

(RIBEIRO, 2004). Seus rebordos 
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apresentam-se fortemente dissecados, formando escarpas erosivas, mais abruptas nos setores 

nordeste e sul (Prates et al., 1981).  

De acordo com os dados analisados ocorrem chuvas mais abundantes que chegam anualmente 

a média de 1.154,6mm, no posto pluviométrico de Crato, e no posto Lameiro 1.241,7mm. O Posto 

analisado é o do Lameiro, devido estar inserido na área de estudo. 

Ao interpretar o gráfico 01 nota-se que as chuvas na área de estudo se concentram no primeiro 

semestre do ano, especialmente nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril  que corresponde a 

quadra chuvosa. O que apresenta maior índice pluviométrico é o mês de março, esse fato é 

explicado pela forte ação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) nesse período do ano. Já os 

meses mais secos é agosto, no que se refere às temperaturas médias mensais, o posto Lameiro, a 

mínima foi de 22,6ºC em julho e a máxima de 26,2ºC em novembro, resultando numa média anual 

de 25,0ºC (gráfico 01).  

 

Gráfico 01: Média Pluviométrica do posto Lameiro no período de 1994 a 2011. 

 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

O gráfico 02 referentes ao balanço hídrico do posto lameiro, observa-se que o período de 

maior intensidade pluviométrica é a época de reposição de água no solo, que corresponde a quadra 

chuvosa, onde ocorre o excedente hídrico, quando os solos já estão com sua capacidade máxima de 

armazenamento atingida e as precipitações são mais elevadas. Este período vai de janeiro até março, 

sendo o mês de março o que apresenta maior excedente hídrico para a área. Verifica-se a ocorrência 

de deficiência hídrica em 7 (sete) meses, iniciando em junho até dezembro em outubro e novembro 

os meses com maiores déficits são outubro (122,4 mm) e novembro ( 103, 3mm). 
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Gráfico 02: Balanço hídrico do posto Lameiro 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fonte: FUNCEME, 2012. 

 

A partir dos dados do balanço hídrico do posto pluviométrico é possível determinar uma série 

de índices climáticos que possibilitam uma melhor caracterização do alto curso do Rio Granjeiro. O  

primeiro índice calculado refere-se ao índice de umidade (IU), que relaciona o excedente hídrico 

com a evapotranspiração potencial - IU= (EXC/ETP) * 100. Em seguida foi determinado o índice 

de aridez (IA) que expressa a deficiência hídrica em porcentagem da evapotranspiração, variando de 

0 a 100 e atingindo o valor 0 quando  não existe deficiência e 100 quando a deficiência é igual a 

evapotranspiração. É calculado através da seguinte relação- IA= (DEF/ETP) * 100. Já o índice 

efetivo de umidade (Iu) relaciona os dois índices acima e é utilizado para determinar o clima local, 

em geral abrange dois grandes grupos de climas: os úmidos , quando  o Im> 0 e os secos , Im< 0. É 

determinado pela seguinte relação: Im = (Iu – 0,6 Ia). Thornthwaite & Mather (1955), apresentam 

uma proposta de classificação do clima em razão do índice efetivo de umidade, como pode ser 

verificado no quadro 01: 

                        Quadro 01- Tipos de clima em razão do índice efetivo de umidade (Im) 

Grupos de Climas    Tipos de Climas Símbolos Índices 

 

Úmido 

Super úmido A 100 e acima 

Úmido B4 80  a 100 

Úmido B3 60 a 100 

Úmido B2 40 a 60 

Úmido B1 20 a 40 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1017 

Úmido Sub-

úmido 

C2 0 a 20 

 

Seco 

Seco sub-úmido C1 -33 a 0 

Semi-árido D -66,7 a -33,7 

Árido  E -100 a -66,7 

                 Fonte: Thornthwaite & Mather (1955). 

 

O posto Lameiro o IU é em torno de 29.39, o de aridez (IA) de 35,73, resultando num índice 

efetivo de umidade de -7.882, sendo classificado em um clima seco sub-úmido. 

Os solos do topo da chapada do Araripe são predominantemente arenosos, do tipo Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico. O solo mais comum nos patamares da Chapada é o Neossolo Litólico 

eutrófico, porém, encontra-se também o Luvissolo Crômico em proporções consideráveis 

(RIBEIRO, 2004 APUD JACOMINE, 1973). 

A vegetação é bastante influenciada pelo relevo e pelos solos, e em especial pela presença da 

umidade advinda das fontes, na encosta. Nestas áreas a densidade e o porte das espécies é maior do 

que nos interflúvios da microbacia e no pediplano como mostra a figura 02 e 03. De acordo com a 

denominação adotada pelo Instituto de Planejamento do Estado do Ceará – IPLANCE (1989) 

encontra-se os seguintes tipos de vegetação no alto curso da microbacia: Floresta Subcaducifólia 

Tropical Xeromorfa, Floresta Subperenifólia Plúvio-Nebular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Alto curso do rio, próximo as 

nascentes 

Fonte: Denise Brito, 2013 

 

 

 

 

Figura 03: Mata ciliar no alto Curso do rio 

Fonte: Denise Brito, 2013 
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4.1 Unidades Geoambientais 

 

Da integração dos elementos caracterizados acima, delimitou-se 04 unidades geoambientais 

(Platô Oriental, Patamares Orientais, Patamares de Missão Velha e Planícies Fluvial). O alto curso 

faz parte da Unidade Platô Oriental, e Patamares Orientais como mostra a figura 02 e o quadro 02 a 

seguir. Como critério utilizou-se a geomorfologia, pois as feições são mais visíveis na paisagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 02: Síntese das Unidades Geoambientais 

UNIDADES 

GEOAMBIENTAIS 

GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA HIDROCLIMA- 

TOLOGIA 

SOLOS VEGETAÇÃO 

Platô Oriental Arenitos da 

Formação Exu 

Superfície tabular com 

altitudes que variam 

de 800-950m. 

Clima sub-

úmido (950-

1250mm). 

Ausência de 

águas 

superficiais 

latossolos Cerrado e 

Cerradão 

Patamares Orientais Formação 

Santana 

Rebordo erosivo e 

altitude entre 600-

Sub-úmido 

(900-1250mm) 

Latossolos 

Argissolos 

Mata Úmida 

Figura 02: Unidades Geoambientais da microbacia do rio Granjeiro 

Fonte: Confeccionado pelos autores, 2013. 
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(calcários) 800m Águas 

superficiais, 

subterrâneas e 

fontes nas 

encostas 

Neossolos 

Litólicos 

Patamares de Missão 

Velha 

Arenitos 

avermelhados 

Formação 

Missão Velha 

Rebordo erosivo (400-

600m)  

Sub-úmido 

(800-1150mm) 

Águas 

superficiais e 

subterrâneas 

Latossolos 

Argissolos 

Neossolos 

Litólicos 

Mata Seca 

Planície Fluvial Aluviões  Planície (área de 

acumulação) altitude 

entre 250-300m 

Sub-úmido 

(800-1150mm) 

drenagem 

superficial e 

vales úmidos 

Neossolos 

Flúvicos 

Mata Ciliar 

Fonte: Adaptado da FUNCEME (2006) 

 

5. USO E OCUPAÇÃO DO ALTO CURSO DO RIO GRANJEIRO 

Parte do alto curso do rio Granjeiro faz parte da Floresta Nacional do Araripe (FLONA-

Araripe) onde seu uso é bastante restrito, objetivando manter a fauna e a flora original. Mas ainda 

há ações indevidas que podem prejudicar o meio ambiente, a canalização das fontes prejudica o 

habitat de algumas espécies como o Soldadinho do Araripe, as fontes são a principal forma de 

abastecimento de água da cidade. A ocupação urbana avança em direção a chapada causando 

desmatamento e poluição do rio Granjeiro, o principal motivo dessa expansão está associada a 

amenidade climática, nota-se a presença de hotéis, casas de veraneio para a classe rica, essa 

ocupação se dá entre o médio curso e boa parte do alto curso. 

 As potencialidades, limitações e impactos dos recursos naturais do alto curso do rio Granjeiro 

foram elaborados a partir do diagnóstico do meio físico-biótico. “O termo Potencialidades diz 

respeito às condições naturais do ambiente (solo, relevo, corpos hídricos, vegetação...) para as 

atividades humanas e as Limitações faz um estudo a cerca das fragilidades dos ambientes, restrição 

quanto ao uso da terra e ocupação” (SILVA, 2012, P.246). Os impactos ambientais são 

modificações bruscas no meio ambiente, que podem ser provocadas por tensores de ordem natural, 
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antrópica ou da ação conjugada de ambos. O quadro 02 mostra as potencialidades, limitações e os 

principais riscos e impactos do alto curso do rio. 

 

Quadro 01: Alto curso do rio Granjeiro 

Potencialidades Limitações Impactos e 

riscos 

 

Clima subúmido; 

Solos espessos; 

Águas subterrâneas, 

Ressurgência de fontes; 

Ambiente estável em 

condições de equilíbrio 

ecológico; 

Unidades de conservação 

instaladas; 

Extrativismo vegetal 

controlado; 

Lazer 

Baixa fertilidade dos 

solos; 

Profundidade dos 

aquíferos; 

Baixa capacidade dos 

solos em manter umidade 

e alta lixiviação; 

Ausência ou escassez de 

águas superficiais. 

Risco de poluição dos 

recursos hídricos 

subterrâneos; 

Desmatamentos 

desordenados e 

proliferação de 

incêndios. 

 

FONTE: Adaptado do Relatório Técnico do Zoneamento Geoambiental do Estado do Ceará/ Parte II - 

Messoregião do Sul Cearense, FUNCEME (2006). 

 

As alternativas sugeridas para o alto curso do rio Granjeiro, tem o caráter de usufruir do meio 

ambiente de forma sustentável, que a partir de do planejamento ambiental pode-se chegar a 

harmonia com a natureza, adaptado do Relatório Técnico do Zoneamento Geoambiental do Estado 

do Ceará/ Parte II - Messoregião do Sul Cearense, FUNCEME (2006). 

 Incentivar o turismo sustentável e as atividades de lazer; 

 Desenvolver ações de capacitação em manejo sustentável para o uso múltiplo da 

biodiversidade; 

 Estimular a formação de uma consciência ecológica junto aos produtores e seus familiares, 

visando equilibrar o desenvolvimento econômico e a conservação da natureza; 
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 Fiscalização das ocupações humanas já implantadas, desde que não comprometam a 

qualidade ambiental e paisagística dessa zona; 

 Realizar o manejo integrado e gestão dos recursos hídricos locais; 

 Proteger as espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção; 

 Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas para o controle da poluição 

hídrica. 

 Controlar a emissão de efluentes domésticos, industriais, hospitalares etc., ao longo o rio. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise integrada do Alto Curso da microbacia do rio Granjeiro observa-se indícios de 

intervenção humana, como a canalização das fontes do rio, que influencia no habitat do Soldadinho 

do Araripe, apesar da área pertencer a FLONA-ARARIPE, ainda são praticadas ações que podem 

prejudicar o meio ambiente como a poluição, o desmatamento e as pequenas queimadas, diante 

disso, são necessárias medidas preventivas para a conservação tanto do alto curso do rio, como da 

Floresta Nacional do Araripe, desta forma é preciso conscientizar a população que se beneficia dos 

recursos naturais advindos da Chapada do Araripe. 

Portanto, o diagnóstico das condições atuais do alto curso do rio Granjeiro torna-se de 

fundamental importância para o planejamento regional, buscando divulgar as condições ambientais 

da área, almejando a participação do poder público, da população urbana e das comunidades 

tradicionais sobre as potencialidades, limitações e impactos ambientais da área da microbacia.  
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo realizar a análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio 

São João, localizado entre os municípios de Carambeí e Castro, estado do Paraná, Brasil. Para tanto 

foi utilizada a carta topográfica em escala 1:50000 folha Castro-PR de onde as informações 

morfométricas foram extraídas e posteriormente tratadas mediante geotecnologias. Foram 

abordados os aspectos descritivos como padrões de drenagem, hierarquia fluvial, análise linear e 

análise areal da bacia hidrográfica visando o conhecimento parcial de sua dinâmica hidrológica. A 

bacia apresenta padrão de drenagem diversificado, grande quantidade de canais de primeira ordem, 

baixo risco de enchentes e relevo acidentado. 

 

Palavras-chave: rede de drenagem, parâmetros morfométricos e geotecnologia. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to perform the morphometric analysis of the watershed of the Rio São João, 

located in the cities of Carambeí and Castro, Paraná State, Brazil. For this we used the 1:50000 

scale topographic map sheet Castro-PR, where morphometric information was extracted and further 

processed by geotechnology. This assignment addresses the descriptive aspects such as drainage 

patterns, river hierarchy, linear analysis and measurement of the sand of the watershed aiming 

partial knowledge of their hydrological dynamics. The basin has a diverse drainage pattern and 

many first order channels, which leads to low risk of flooding and accidental relief. 

 

Keywords: drainage system, morphometrics parameters and geotechnology. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, devido à necessidade de uso ordenado dos recursos naturais, os limites 

das bacias hidrográficas vêm sendo utilizados como unidade de análise pelo seu caráter sistêmico e 

integrador das características físico-naturais, dos recursos hídricos e as atividades antrópicas 

observadas nesse ambiente. 

Christofoletti (1980) afirma que a bacia hidrográfica se configura numa área 

topograficamente definida, delimitada pelos interflúvios de onde o fluxo superficial de água é 

drenado até uma área de exutório através dos canais fluviais. Ela pode ser considerada um sistema 
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aberto, mas complexo, que recebe energia e matéria de outros sistemas e que os perde por meio de 

precipitação, evapotranspiração, carga sedimentar e cargas de efluentes antrópicos. 

A importância de estudos aplicados à morfometria de bacias hidrográficas está em permitir 

algum conhecimento sobre a sua dinâmica em relação direta com o relevo, as formações geológicas 

e com as condições climáticas locais. Devido as suas características físico-naturais as bacias 

hidrográficas se constituem como unidades de planejamento bastante interessante permitindo o 

reconhecimento espaço-temporal de seus padrões e dinâmica fluvial, necessários à gestão dos 

territórios onde se situam. 

Assim, a proposta deste artigo foi analisar as características morfométricas da bacia 

hidrográfica do rio São João, localizado na região fitogeográfica dos Campos Gerais/Paraná, Brasil, 

visando o conhecimento parcial de sua dinâmica hidrológica, seja pela importância nos processos 

bem como em relação ao abastecimento à população urbana de Carambei.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo abrange a bacia hidrográfica do rio São João (Figura 1), da sua nascente, 

no município de Castro até sua foz margem direita do rio Pitangui, em terras do município de 

Carambeí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio São João (BHRSJ).  
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Figura 2: Geologia da BHRSJ. 1) sedimentos quaternários; 2) diques de rochas básicas mesozoicas (Magmatismo 

Serra Geral); 3) Formação Furnas; 4) Grupo Castro – predomínio de rochas vulcânicas; 5) Grupo Castro – 

predomínio de rochas sedimentares; 6) falhas e fraturas; 7) cursos de água (modificado de GUIMARÃES, 2011).  

 

O cânion do rio São João é uma feição cujo comportamento morfológico é intensamente 

controlado pelas estruturas geológicas citadas acima, perfazendo o rio um trajeto por vezes rico em 

rápidas mudanças de curso (GUIMARÃES et.al, 2011).  

 

2.2. Procedimentos metodológicos 

A análise dos parâmetros morfométricos da bacia do rio São João foi feita a partir dos dados 

obtidos pela interpretação da carta topográfica de Castro/PR na escala 1:50000 no sistema de 

projeção UTM, datum vertical Imbituba-Santa Catarina e datum horizontal SAD-69, articulação 

SG.22-X-A-V4 (MI-2824-4)  disponível no sitio online do Instituto de Terras, Cartografia e 

Geociências do Paraná (ITCG). 
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Após o georreferenciamento da carta topográfica, fez-se a vetorização das curvas de níveis e 

da rede de drenagem mediante técnicas de processamento digital de imagens no software 

QUANTUM GIS 1.8. Nesta plataforma, a análise dos canais fluviais e das curvas de nível foi 

otimizada permitindo a manipulação eficiente de grande quantidade de dados organizados em uma 

tabela de atributos. 

Os resultados matemáticos sobre os parâmetros morfométricos foram tabelados e analisados 

com o auxílio da hipsometria da bacia hidrográfica proporcionada pela manipulação das curvas de 

nível no software ArcGIS 10. 

 

2.2.1 Parâmetros da análise morfométrica de bacias hidrográficas 

 

Para avaliar os parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do rio São João adotou-se 

uma abordagem quantitativa, a fim de obter índices quantitativos dos elementos do seu modelado 

que geram sua expressão e configuração espacial baseado nas metodologias propostas por 

Christofoletti (1980), Silva et. al. (2003) e Villela & Mattos (1975). A seguir estão descritos os 

parâmetros analisados.  

Área da bacia  

A área da bacia de drenagem da bacia é definida como a área plana incluída nos seus 

divisores topográficos em um plano horizontal importante para avaliar o tempo de concentração das 

águas pluviais e o ciclo hidrológico.   

Perímetro  

O perímetro da bacia expressa a linha imaginária que passa pelos divisores de água 

delimitando a bacia. 

Forma da bacia  

A forma superficial da bacia é um importante parâmetro de análise porque influencia no 

tempo que a água leva desde os seus limites ate o exutório da bacia. Em geral bacias de pequeno 

porte apresentam formas variadas de acordo com a estrutura geológica do terreno. Neste sentido, 

apresentam-se os coeficientes a ela relacionados. 

a- Coeficiente de compacidade  
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Este coeficiente demonstra a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um 

círculo de área igual a da bacia. Este coeficiente é adimensional e varia de acordo com a forma da 

bacia independentemente do seu tamanho. Quanto mais irregular for a bacia maior será seu 

coeficiente de compacidade. 

b- Fator de forma 

O fator de forma é a relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia. Assim 

como o coeficiente de compacidade se constitui num indicativo para a tendência de enchentes numa 

bacia. Villela & Mattos (1975) colocam que uma bacia com fator de forma baixo é menos sujeita a 

enchentes isso em função de que em uma bacia alongada (com fator de forma baixo) é menor a 

possibilidade de ocorrer chuvas intensas em toda a sua extensão, além da contribuição menor de 

seus tributários.  

Densidade de drenagem 

Este índice é expresso pela relação entre o comprimento total dos canais fluviais de uma 

bacia e a sua área total. 

Densidade hidrográfica 

A densidade hidrográfica é a relação existente entre o número total de canais e a área da 

bacia hidrográfica. Este índice compara a freqüência de rios existentes em uma bacia em relação a 

sua área.  

Relação de bifurcação 

Definida como sendo a relação entre o número total de canais de uma certa ordem e o 

número total dos canais de ordem imediatamente superior. 

Extensão do percurso superficial 

Representa a distancia média percorrida pelas enxurradas entre o interflúvio e o canal 

principal. Este índice é útil pra a caracterização da textura topográfica, pois expressa a maior ou 

menor espaçamento entre os cursos de água. É considerada grosseira quando existir um 

espaçamento amplo entre os canais e fina quando o espaçamento for estrito.  

Coeficiente de manutenção 

O coeficiente de manutenção revela a área mínima necessária para a manutenção de um 

metro de canal com escoamento permanente.  

Amplitude altimétrica  
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É a diferença entre a altitude do ponto mais alto da bacia e a altitude da desembocadura do 

rio. 

Índice de rugosidade 

É o resultado do produto entre a amplitude altimétrica e a densidade de drenagem. 

Relação de relevo 

É a relação entre a amplitude altimétrica máxima da bacia e a medida da linha principal de 

drenagem, ou seja, o canal principal.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os cálculos morfométricos aplicados à BHRSJ resultaram num conjunto de dados distintos 

daqueles apresentados por Gomes e Cassol Pinto (no prelo). Cabe salientar que os procedimentos 

empregados bem como a escala cartográfica utilizados pelos referidos autores não foram os 

mesmos. A bacia hidrográfica do rio São João possui 65,43 Km de perímetro que compreende linha 

divisória que passa pelos interflúvios da bacia, delimitando uma área de 149,39 Km
2
.  É classificada 

como uma bacia endorreica onde o canal principal deságua no rio Pitangui. 

A bacia apresenta um padrão de drenagem complexo como pode ser observado nas Figuras 1 

e 2. Assim, têm-se no alto curso e médio um padrão dendrítico representando os canais de primeira 

ordem. Na transição do Primeiro Planalto Paranaense para o Segundo Planalto Paranaense, o rio 

assume um padrão retangular com algumas anomalias de drenagem sob a forma de desvios bruscos 

dos canais reafirmando o forte controle estrutural da área.  

A sua rede hidrográfica é constituída por 222 canais fluviais perenes que de acordo com 

hierarquia fluvial proposta por Strahler (Christofoletti, 1980) é de quinta ordem no curso principal 

correspondendo a 28,53 quilômetros. 

Constatados estes três parâmetros iniciais (área, perímetro e hierarquia fluvial) apresenta-se 

os resultados dos índices derivados conforme tabela 1.  

 
Tabela 1. Parâmetros para análise morfométrica da bacia hidrográfica.                                  (Continuação) 

 

Parâmetos 

morfométricos 

Expressão 

matemática 

Definição Resultado 

Coeficiente de 

compacidade  
    0,28 

 

  
 

Kc- coeficiente de compacidade 

P-  o perímetro 

1,50 
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A- a área 

Fator de forma 
    

 

  
  

 

Kf - fator de forma 

A- área da bacia 

L- comprimento axial da bacia 

0,37 

Densidade de 

drenagem 
   

 

 
 

 

Dd– densidade de drenagem  

L – comprimento total dos canais fluviais  

A- área da bacia 

1,80 

Km/Km
2 

Densidade rios 
   

  

 
 

 

Dr – densidade de rios 

NO- número total de canais  

A- área 

1,48 

canais/Km
2 

Relação de bifurcação 

 (1
0
 ordem) 

    
  

  

 

 

Rb – relação de bifurcação 

N1 – número de canais de primeira ordem 

N2 – número de canais de segunda ordem 

3,88 

Relação de bifurcação 

 (2
0
 ordem) 

    
  

  

 

 

Rb – relação de bifurcação 

N2 – número de canais de segunda ordem 

N3 – número de canais de terceira ordem 

5,37 

Relação de bifurcação 

 (3
0
 ordem) 

    
  

  

 

 

Rb – relação de bifurcação 

N3 – número de canais de terceira ordem 

N4 – número de canais de quarta ordem 

4 

Relação de bifurcação 

(4
ª
ordem) 

    
  

  

 

 

Rb – relação de bifurcação 

N4 – número de canais de quarta ordem 

N5 – número de canais de quinta ordem 

2 

Extensão do percurso 

superficial 
     

 

   
      

Eps- extensão do percurso superficial 

Dd – densidade de drenagem 

270 m 

Coeficiente de 

manutenção 
    

 

  
      

 

Cm- coeficiente de manutenção 

Dd – densidade de drenagem 

555 m
2 

Amplitude altimétrica 

máxima 

Aa = Hmax - Hmin Aa – amplitude altimétrica máxima 

Hmax – altitude máxima da bacia 

Hmin -  cota mínima da desembocadura 

400 m 

Índice de rugosidade Ir = Aa  * Dd  Ir – índice de rugosidade 

Aa  - amplitude altimétrica máxima 

Dd – densidade de drenagem 

720 

Relação de relevo 
   

  

   
     

Rr – relação de relevo 

Aa – amplitude altimétrica máxima 

Crp – comprimento do canal principal  

1,06 

    Fonte: Christofoletti (1980), Silva et. al. (2003) e Villela & Mattos (1975). 

 

O coeficiente de compacidade obtido foi 1,50 e significa que a bacia possui uma forma 

irregular. Quanto mais próximo a 1 (um) mais esta bacia tende a forma circular. O fator de forma da 

bacia é de 0,37 indicando que a mesma é alongada e pouco sujeita a inundações. 

O cálculo da densidade de drenagem aplicado na bacia considerou toda a rede de drenagem 

vetorizada. O valor encontrado foi de 1,80 Km/Km
2 

indicando que tal sistema hidrográfico tem 

possui pequeno volume de escoamento fluvial. A maioria dos canais é de primeira ordem 

totalizando 167 representando 75% do número total de ris da bacia, os outros 25% compreende os 

canais das ordens superiores. 
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Assim a densidade de rios também se mostra pequena com um índice de 1,48 canais por 

quilômetro quadrado demonstrando uma pequena capacidade de formação e de novos canais 

fluviais. 

A relação de bifurcação tende a ser maior para área mais de relevo mais movimentado com 

bacias de drenagem muito dissecadas. Para a bacia do rio São João foram encontrados 3,88 para os 

canais de primeira ordem, 5,37 para os canais de segunda ordem, 4 para os canais de terceira ordem 

e 2 para os canais de quarta ordem.   

A extensão do percurso superficial encontrada para a bacia foi de 270 metros o que 

representa uma textura topográfica grosseira da bacia higrográfica onde as águas pluviais 

percorrerão, em média, 270 metros dos interflúvios até chegarem a um curso d’água. 

A área mínima para manutenção de um canal fluvial revelado pelo coeficiente de 

manutenção é 555 metros quadrados.  

A amplitude altimétrica máxima, o índice de rugosidade, e a relação de relevo dizem 

respeito ao relevo da bacia do rio São João. A amplitude altimétrica de 400 metros foi calculada a 

partir da diferença entre a cota máxima e a altitude no seu exutório, respectivamente 1200 metros e 

800 metros.  

O índice de rugosidade é 720. Este número é adimensional e é extremamente alto para bacia 

significando que as vertentes são na sua maioria íngremes e longas e, portanto o relevo é bastante 

movimentado. 

A relação de relevo obtida foi de 1,06 demonstrando um relevo bastante movimentado. Os 

índices obtidos através da análise morfométrica são corroborados quando são confrontados com a 

hipsometria da bacia na Figura 3. 
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Figura 3: Hipsometria da BHRSJ. 

 

As classes hipsométricas em conjunto com a rede de drenagem permitem observar algumas 

peculiaridades desta bacia como decorrência de sua localização em duas unidades morfoesculturais, 

e vencendo uma escarpa. A localização na transição entre o Primeiro Planalto Paranaense e o 

Segundo Planalto Paranaense vencendo a Escarpa Devoniana o rio São João apresenta um relevo 

acidentado e uma drenagem com forte controle estrutural com vales encaixados em formato “V” e 

pequena área de planície. As vertentes são, em sua maioria, convexo-retilíneas com topos planos, 

expressando, em parte, a influência da morfoestrutura regional e dos processos de esculturação 

atuantes na Bacia Sedimentar do Paraná. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de dados obtidos a partir da morfometria, associados às informações litológicas, 

bioclimáticas e pode-se discorrer, a priori, que parte significativa do canal principal não é suscetível 

à inundação já que a maioria dos seus canais é de primeira ordem com padrão de drenagem 

dendrítico e não representa preocupação quanto à inundação. 
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Por possuir forte controle estrutural no seu médio curso, o rio apresenta algumas corredeiras, 

pequenas quedas de água, importantes do ponto de vista cênico. Nesta área o padrão de drenagem é 

paralelo, produzindo uma paisagem com vertentes convexo-retilíneas e topos planos. 

A presença de segmentos situados em áreas mais planas com um canal mais largo possibilita 

a captação o para os principais usos: abastecimento humano e agricultura. 
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RESUMO 

A gestão de pequenas bacias hidrográficas em áreas urbanas é um desafio para a administração 

pública e os órgãos ambientais responsáveis pelo manejo adequado desses mananciais. O 

crescimento desordenado das cidades causou mudanças irreversíveis na paisagem e consequências 

negativas para a qualidade da água dessas bacias. Áreas urbanas possuem empreendimentos 

potencialmente poluidores, que oferecem risco á saúde e prejudicam a manutenção dos 

ecossistemas aquáticos. O monitoramento da qualidade da água é um dos instrumentos que devem 

ser usados para manejo adequado dessas bacias, bem como para mitigar efeitos que possam se 

tornar desastres ambientais em áreas urbanas. O objetivo desse trabalho foi monitorar padrões de 

qualidade das águas em uma bacia urbana na cidade de Ourinhos/SP. O Córrego Chumbeadinha 

possui sua nascente dentro de um bairro residencial da cidade e é um afluente a direita do Rio 

Paranapanema. Foram comparados dados da estação chuvosa de 2009-2010 e 2012-2013 para 

confirmar os efeitos verificados a campo. Os resultados demonstram que a bacia sofre decréscimos 

nos padrões de qualidade de suas águas ao longo do curso do rio dentro dos limites urbanos. 
 

Palavras-Chave – drenagem urbana, nascentes urbanas, monitoramento. 
 

ABSTRACT 

Water management in small urban watersheds is a challenger for public administrators and 

environmental agencies responsible for water bodies. Uncontrolled urban grown cause irreversible 

changes in the landscape and negative consequences to the water quality of these watersheds. Urban 

areas have activities with high potential of pollution, offering risks to human health and ecosystems 

preservation. Water quality monitoring is a tool that should be used for efficient water resources 

management in urban areas. The aim of this work was monitoring water quality indicator in a urban 

watershed in the municipality of Ourinhos/SP-Brazil. The Chumbeadinha Creek have a spring 

inside a residential neighborhood and is an affluent of Paranapanema River at its right margin. Data 

from the rainy season of 2009-2010 was compared with data from the rainy season of 2012-2013 to 

confirm the effects verified at field campaigns. The results demonstrated the watershed water 

quality decreases along the river inside urban boundaries. 

 

Keywords – urban drainage, urban springs, monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão dos recursos hídricos, com o passar dos anos se tornou um desafio para todas as 

esferas administrativas. Segundo o Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos, “a utilização das 

informações e dos indicadores sobre a situação dos recursos hídricos, seja do ponto de vista 

quantitativo, seja qualitativo, tem como objetivo principal fornecer subsídios para os gestores e os 

tomadores de decisão” (ANA, 2011). 

 

Para o monitoramento desses recursos é preciso considerar uma área 

representativa como um todo para a coleta e análise de dados, que no caso 

são as bacias hidrográficas que constituem um elemento fundamental no 

planejamento ambiental (Araújo & Pinese, 2006). O próprio conceito de 

bacia hidrográfica nos remete a idéia de um sistema, formado por elementos 

naturais e antrópicos:O conceito de bacia hidrográfica está associado à noção de 

sistema, nascentes, divisores de águas, cursos de águas hierarquizados e foz. Toda 

ocorrência de eventos em uma bacia hidrográfica, de origem antrópica ou natural, 

interfere na dinâmica desse sistema, na quantidade dos cursos de água e sua 

qualidade. A medida de algumas variáveis permite interpretar, pelo menos 

parcialmente, a soma de eventos. Essa é uma das peculiaridades que induz os 

planejadores a escolherem a bacia hidrográfica como unidade de gestão. (Santos, 

2004, pg. 85-86) 

 

O presente estudo se trata do monitoramento e análise, das variáveis limnológicas da 

microbacia do Córrego Chumbeadinha, cuja nascente se encontra na área urbana no município de 

Ourinhos/SP, e, portanto a maior parte do canal corre nos limites urbanos do município. Por se 

tratar de um córrego urbano, a intervenção antrópica é intensa. O curso do córrego já foi modificado 

com a construção de dois represamentos artificiais para fins paisagísticos. Ao longo de seu curso, o 

córrego apresenta várias fontes potencialmente poluidoras, como a presença de uma fábrica de 

tijolos a 50 m da nascente aliado a presença insuficiente de mata ciliar em seu entorno 

(Bergamaschi et al., 2012).  Considerando que o curso d’água é uma Área de Preservação 

Permanente, o estudo sistemático de como a intervenção antrópica modificou a qualidade da água 

ao longo dos anos, é uma tarefa necessária para o conhecimento da situação dos mananciais no 

município de Ourinhos.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

A microbacia do Córrego Chumbeadinha situa-se na porção oeste de Ourinhos. Sua nascente 

está localizada na área urbana do município, nas coordenadas 22º58'14.30'' S e 49º53'12.14'' 

(Bergamaschi et al., 2012). Ao todo foram escolhidos quatro pontos amostrais, sendo o primeiro na 

nascente (P1), o segundo ponto no primeiro represamento após a nascente (P2), o terceiro ponto no 

segundo represamento  conhecido por Lago da Unimed (P3) e o quarto ponto no ladrão (P4), que 

segue o curso do córrego até desaguar no Rio Paranapanema. Da nascente a foz, o córrego tem 

aproximadamente 4,1Km de extensão, perpassando 1/4 dentro do perímetro urbanizado, sofrendo 

com a degradação ambiental causada pelo não gerenciamento adequado dos corpos hídricos urbanos 

(Bergamaschi et al., 2012). 

Ao longo do canal existem dois represamentos, onde a presença de pescadores é comum, fato 

que contribui para a poluição das margens do córrego, uma vez que o lixo deixado pelos pescadores 

no local pode prejudicar a vida aquática e causar a poluição das águas. No segundo represamento 

(P3), em uma das margens, a área está sendo preparada para a construção de um novo loteamento 

(Figura 2), deixando o solo desprotegido pela vegetação, esse fator pode acelerar o transporte de 

solo para o lago, provocando o assoreamento do canal.  

 
Figura 1: Delimitação da microbacia do Córrego Chumbeadinha e Córrego Monjolinho. 
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Figura 2: Pontos amostrais e principais empreendimentos próximos ao córrego. 

Fonte: Google Earth. 

 

Monitoramento da qualidade da água 

As águas desse córrego foram monitoradas durante os anos de agosto de 2009 à maio de 2010 

(Bergamaschi et al., 2012), e novamente de setembro de 2012 à janeiro de 2013. Esse período de 

monitoramento foi escolhido por se tratar de um período crítico segundo Bergamaschi et al. (2012), 

uma vez que durante a época das chuvas a qualidade da água foi considerada inferior. Os 

parâmetros de análise da qualidade da água foram escolhidos de acordo com o Manual de 

Procedimentos de Amostragem e análise físico-química de água (EMBRAPA, 2011), sendo eles: 

pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, turbidez e temperatura. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados analisados se referem ao período de setembro 2009 a janeiro de 2010 obtidos 

por Bergamaschi et al. (2012); e setembro 2012 a janeiro de 2013 observados nesse estudo. Ao todo 

foram realizadas sete visitas a campo no ano de 2012 e duas em 2013.  
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Os pontos de amostragem apresentam características diferentes devido ao uso e ocupação do 

solo. No P1 (nascente) a presença de mata ciliar obedece aos padrões mínimos regidos pelo Código 

Florestal - Lei n. 12.651/12 (BRASIL, 2012). O P2 apresenta características de assoreamento 

devido à presença de vegetação no interior do lago, e ainda há a hipótese de descarte inadequado de 

efluentes domésticos no córrego, oriundo de um condomínio. No P3 há indícios de eutrofização 

possivelmente com presença de bactérias cianofíceas (algas azuis), que quando presentes em águas 

doces podem ser capazes de produzir toxinas. Nesse processo à oferta de nutrientes é fundamental 

tanto para o crescimento quanto para a produção de cianotoxinas (Siqueira & Oliveira, 2008). O P4 

apresentava características da qualidade da água semelhantes ao P3, exceto pela ausência de 

cianobactérias.  

Os resultados foram agrupados e discutidos por mês (média aritmética). A Tabela 1 apresenta 

as médias das variáveis limnológicas de todos os pontos nos anos de 2009 e 2010 e a Tabela 2 nos 

anos 2012 e 2013.  

 

Tabela 1 - Variáveis limnológicas do Córrego Chumbeadinha, no período de setembro de 2009 a 

janeiro de 2010, Ourinhos/SP. 

Geral Média C.V % DP Min 1° Q 2°Q 3°Q Max 

Temperatura (
0
C) 25,27 8,54 2,16 21,4 23,72 24,9 27 31 

O.D. (mg/l) 5,63 34,1 1,92 1,86 4,36 5,61 7,07 12,53 

C.E. (µs/cm) 113,56 13,48 15,31 83,7 103,38 111,1 121,2 152,66 

pH (-) 6,8 10 0,68 5,23 6,48 6,99 7,22 8,43 

Transp. da água 65,07 26,6 17,31 26 53,74 67,66 74,32 94 
Fonte: Bergamaschi et al. (2012). 

 

Tabela 2 - Variáveis limnológicas do Córrego Chumbeadinha, no período de setembro de 2012 a 

janeiro de 2013, Ourinhos/SP. 

Parâmetros Média C.V % DP Min 1° Q 2°Q 3°Q Max 

Temperatura (
0
C) 24,19 0,06 1,37 21,6 23,18 24,2 25,4 27,5 

O.D. (mg/l) 5,35 0,35 1,87 2,81 3,89 4,77 6,46 9,82 

C.E. (µs/cm) 118,80 0,14 16,04 83,72 113,026 119,20 128,38 152,5 

pH (-) 7,39 0,15 1,08 5,14 6,59 7,19 7,90 9,82 

Turbidez (UNT) 6,79 0,94 6,41 0 0,91 6,35 9,96 24,42 
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Figura 3: Valores de O.D. da água na microbacia do Córrego Chumbeadinha. 

 

As taxas de oxigênio dissolvido variaram entre 2,95 mg/L no P1 em setembro de 2009, a 8,63 

no P3 em outubro de 2012. Essa diferença pode estar associada aos períodos de fotossíntese da 

vegetação presente ao longo do curso d’água e das bactérias cianofíceas presentes no P3 (lago). A 

fotossíntese do fitoplâncton é a principal fonte de oxigênio dissolvido na água de lagos, rios e 

mares. Durante o dia, o fitoplâncton remove o gás carbônico da água e produz oxigênio mais 

rapidamente que o oxigênio que é consumido pela respiração dos organismos vivos, essa variação 

dos níveis de oxigênio dissolvido ocorre durante o dia atingindo o nível máximo durante a tarde 

(EMBRAPA, 2000). Os pontos que recebem maior incidência da luz solar são o P3 e o P4, e, 

portanto esses pontos atingiram os maiores valores de oxigênio dissolvido durante o período 

estudado.  

 

 
Figura 4: Valores de temperatura da água na microbacia do Córrego Chumbeadinha. 
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Em relação ao P1, há a presença de vida aquática. Entretanto o IQA (Índice de Qualidade da 

Água) adotado a partir de 1975 pela CETESB, indica que o valor ideal de oxigênio dissolvido para 

a manutenção de ecossistemas aquáticos deve ser maior que 5 mg/L. No entanto, nos pontos P1 e 

P2, os níveis de oxigênio dissolvido mínimos variam entre 2,95 mg/L e 3,01 mg/L respectivamente. 

Algumas espécies de organismos aquáticos podem suportar valores baixos de oxigênio dissolvido 

que chegam a 2,00 mg/L. Porém as baixas concentrações de oxigênio dissolvido tornam esses 

organismos estressados e suscetíveis á doenças (EMBRAPA, 2000). No caso, por ser uma nascente 

e as coletas feitas próximas ao olho d’água, valores mais baixos de oxigênio em relação aos outros 

pontos já eram esperados. 

A temperatura das amostras apresentou-se adequada para o crescimento de animais aquáticos 

e vegetais, porém os pontos P2 o P3 apresentaram tendência de elevação da temperatura em relação 

aos outros pontos. É adequado que a temperatura da água se mantenha á 25°C, uma vez que há 

presença de espécies aquáticas em ambos os pontos (CETESB, 2005).  

 
Figura 5: Valores de pH da água na microbacia do Córrego Chumbeadinha. 

 

Quanto ao pH, houve o aumento da alcalinidade entre 2012 e 2013, principalmente nos pontos 

P3 e P4. A elevação do pH está associada ao processo de fotossíntese das plantas, pois durante o dia 

o pH varia em função da remoção do dióxido de carbono (que reage com a água produzindo o íon 

hidrogênio – ácido) pelo processo de fotossíntese, causando a elevação do pH. Esses altos valores 

de pH na superfície durante à tarde, são prejudiciais aos animais aquáticos  (EMBRAPA, 2000). 

Embora sua faixa ideal seja de 6 a 9, tanto para a sobrevivência de organismos aquáticos como para 

o consumo humano, de acordo com a legislação vigente (Portaria nº 2.914, dezembro de 2011 do 

0 
2 
4 
6 
8 

10 

pH 

Ponto 1  

Ponto 2  

Ponto 3  

Ponto 4 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1040 

Ministério da Saúde),  a nascente (P1) apresentou variações menores que 6, sendo a menos 5,79, 

tornando a água mais ácida e inadequada para os ecossistemas aquáticos. 

 

 
Figura 6: Valores de CE da água na microbacia do Córrego Chumbeadinha. 

 

A condutividade elétrica apresentou o valor mínimo de 83,52 µs/cm no P2 e o valor máximo 

135,29 µs/cm no P1. Embora não exista um padrão na legislação para determinar a tolerância 

máxima de condutividade elétrica para os ecosssitemas aquáticos, alguns autores como Pinto 

(2008), que afirma que os valores ideais da condutividade elétrica de um rio de classe II, variam de 

75 a 100 µs/cm. A condutividade elétrica depende das concentrações iônicas e da temperatura, para 

indicar a quantidade de sais existentes na coluna d’água e, portanto, representa uma medida indireta 

da concentração de poluentes. Em geral, níveis superiores a 100 µs/cm indicam ambientes 

impactados. A condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na composição 

de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das 

quantidades relativas dos vários componentes. A condutividade da água aumenta à medida que mais 

sólidos dissolvidos são adicionados. Altos valores podem indicar características corrosivas da água 

(CETESB). As altas concentrações de condutividade elétrica ao longo do córrego, podem estar 

associadas ao descarte inadequado de efluentes domésticos na bacia, bem como a pluviosidade do 

período estudado. Portanto recomenda-se o monitoramento constante. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

µ
s/

cm
 

Condutividade Elétrica 

Ponto 1  

Ponto 2  

Ponto 3  

Ponto 4 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1041 

 
Figura 7: Valores de Turbidez da água na microbacia do Córrego Chumbeadinha. 

 

A turbidez apresentou valores discrepantes nos pontos P2 e P4, devido ao período de chuvas 

no mês de janeiro. Há a hipótese de que a maior pluviosidade provocou o transporte de substâncias 

e partículas de solo para a lagoa. Embora os valores sejam elevados em relação aos outros pontos 

chagando a 20, 96 UNT no P2 e 24,42 UNT no P4, ainda assim, as amostras se encotram nos 

padrões adequados para a vida aquática de acordo com a CETESB (até 100 UNT), considerando um 

curso d’água classe 2. As análises de turbidez foram realizadas apenas nas amostras dos anos de 

2012 e 2013, uma vez que nos anos de 2009 e 2010 foi usado outro método (Disco de Secchi) para 

a determinação desse aspecto físico da água.  

Segundo Bergamaschi et al. (2012), os pontos P2 e P3 nos lagos encontravam-se em estado 

eutróficos durante o período monitorado no ano de 2009. Entretanto, para o resto de 2013 e 

próximos anos a preocupação com a microbacia deverá ser outra. Em 5 de abril de 2013 o dique de 

contenção do Lago da Unimed se rompeu em virtude da alta precipitação acumulada no período e 

transbordamento do lago. Como resultado, toda água represada se perdeu, os peixes que 

permaneceram foram recolhidos pela população nas pequenas poças onde ficaram presos e uma 

imensa camada de lodo fétido ficou exposta, revelando a quantidade de sedimentos e material 

sólido depositado no leito do lago nesses anos todos. Não é a primeira vez que isso acontece, mas 

sim desta forma, pois em 2008 o lago já havia sido drenado por razões de qualidade da água. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No microbacia do Córrego Chumbeadinha a qualidade da água em 2012 e 2013, manteve 

as mesmas tendências dos anos de 2009 e 2010. A qualidade da água tende a decair ao longo do 

0 

10 

20 

30 

Ponto 1  Ponto 2  Ponto 3  Ponto 4 

U
N

T 
Turbidez  

set/12 

out/12 

dez/12 

jan/13 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1042 

curso do córrego, devido ao fato do Córrego Chumbeadinha estar limitado pela área urbana e sofrer 

interferências antrópicas da nascente até a sua foz no Rio Paranapanema.  

A grande finalidade das águas do Córrego Chumbeadinha se dá para fins urbanísticos e 

recreativos, porém uma vez que foi contatada a presença de vida aquática, sua situação está longe 

de ser adequada para a manutenção natural do seu ecossistema. Portanto, ainda é necessário realizar 

intervenções no principalmente no P3 devido aos indícios de presença de cianobactérias. Para 

manutenção dos padrões mínimos de qualidade da água para manutenção da vida aquática e 

salubridade ambiental recomenda-se o monitoramento sistemático dos cursos d’água em área 

urbana. 
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ANÁLISE TEMPORAL DA PRODUÇÃO E OFERTA DE HORTIFRUTI NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE, GOIÁS (2010 – 2012) 

Silvio Braz de SOUSA 

Arielle Elias ARANTES 

Laerte Guimarães FERREIRA 

Universidade Federal de Goiás - UFG sousasb@gmail.com 

 

RESUMO 

O presente trabalho explora as demandas urbanas de abastecimento de água e hortifruti na Grande 

Goiânia (GO). A região passou por intenso processo de expansão urbana e crescimento 

demográfico, o que gerou aumento das demandas e maior pressão ambiental no entorno. Coube à 

bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite a função de suprir água à população, por meio da 

construção de um reservatório e a constituição de uma APA, a qual arbitrou restrições à utilização 

das terras, principalmente quanto à irrigação e utilização de agrotóxicos. Este trabalho analisa, de 

forma comparativa, a produção de hortifruti nos municípios da BHRJL em três anos (2010, 2011 e 

2012), buscando assim contribuir para o debate sobre a influência da implantação do reservatório no 

abastecimento e produção de hortifruti na Grande Goiânia. Os resultados demonstram a expressiva 

produção, oferta e comercialização de hortifruti com procedência dos municípios da BHRJL na 

Grande Goiânia. Tal fato alerta para o direcionamento das políticas públicas, que devem buscar 

compatibilizar a produção de hortifruti, com as práticas de conservação do manancial/reservatório. 

 

Palavras-chaves: Ribeirão João Leite, Produção de hortifruti, Grande Goiânia. 

 

ABSTRACT 

This paper investigates the urban demands for water resources and fruits and vegetables supplies in 

the Great Goiânia (GO). This region has experienced an intense urban expansion process and 

population growth, which generated an increase in the demands and greater environmental pressure 

in the surroundings.  The Ribeirão João Leite watershed (BHRJ) was assigned the function of 

supplying water to the population, by means of the construction of a reservoir and the constitution 

of an Environmentally Protected Area, which imposed severe land use restrictions, particularly 

regarding irrigation and the use of pesticides. Within this context, this study analyses, in a 
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comparative manner, the production of fruits and vegetables in the municipalities encompassed by 

the BHRJ in three successive years (2010, 2011 and 2012), aiming at contributing to the debate 

about the influence of the reservoir and surrounding protected areas on the production and supply of 

fruits and vegetables in the Great Goiânia. The results show an expressive production, offer and 

marketing of fruits and vegetables with origin in the BHRJL municipalities, which raises concerns 

regarding the scope alerts of current public policies, which should seek to conciliate the production 

of fruits and vegetables with conservation practices around the reservoir.  

 

Key-words: Ribeirão João Leite, Production of fruits and vegetables, Great Goiania 

1. INTRODUÇÃO 

 As demandas urbanas aumentam na medida em que a população de uma cidade cresce. 

Além dos impactos ambientais oriundos do crescimento urbano acelerado, resultante da falta de 

organização e planejamento estatal que não consegue acompanhar o ritmo das mudanças 

(GUERRA; MARÇAL, 2006 p.28), temos uma maior pressão regional para o abastecimento hídrico 

e alimentar. Este é o caso da maioria das metrópoles brasileiras, as quais necessitam cada vez mais 

de maior suporte ambiental do seu entorno.  

 Goiânia, capital do estado de Goiás, cidade planejada no coração do Brasil, passou nos 

últimos anos por um expressivo processo de expansão urbana (aproximadamente 205 km² nos 

últimos 27 anos
63

) e populacional, fato que reconfigurou as demandas sociais, principalmente no 

que diz respeito ao abastecimento hídrico da população. Como resultado, foi construído um 

reservatório no leito do Ribeirão João Leite, o qual deve formar o Sistema Produtor Mauro Borges e 

abastecer a população nos próximos 27 anos (SANEAGO, 2012). Em consequência da necessidade 

de proteção do manancial, a bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) foi transformada 

em Área de Proteção Ambiental (APA) – decreto estadual nº 5.709, cujo plano de manejo restringe 

formas de uso e cobertura da terra, principalmente quanto à irrigação e o uso de agrotóxicos 

(SEMARH, 2007). Contudo, a mesma área agora incumbida de “produzir” água, desenvolve 

também papel importante no abastecimento de hortifrúti, tendo em 2010 contribuído com 35% da 

oferta e comercialização nas Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) (SOUSA, 2013). 

                                                           
1
 Análise preliminar, não publicada (fonte: LAPIG - UFG) 
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 Diante deste choque de demandas de abastecimento urbano (água x hortifruti), faz-se 

necessário um esforço para entender à região da BHRJL, sob a influência das limitações arbitradas 

pelo plano de manejo na oferta e comercialização de hortifrúti na Grande Goiânia (em geral na 

BHRJL a produção de hortifrúti é do tipo familiar). Um panorama de 2010 atesta que, de forma 

majoritária, a produção de hortifrúti dos municípios se encontra em terras drenadas pelo Ribeirão 

João Leite (SOUSA, 2013). Assim, todas as políticas públicas direcionadas à APA devem 

inicialmente considerar esta realidade produtiva, evitando impactos no abastecimento populacional.  

 O objetivo deste trabalho é apresentar e analisar de forma comparativa, a produção de 

hortifruti nos municípios da BHRJL em uma sequencia temporal de três anos (2010 – 2012), 

contribuindo para o debate sobre a influência do reservatório e da criação da APA João Leite no 

abastecimento e produção de hortifruti na Grande Goiânia. Especificamente, este artigo busca 

responder às seguintes perguntas: 1) A contribuição dos municípios da BHRJL se mantém contínua 

durante o tempo, ou foi somente expressiva em 2010?;  Há rotatividade de produção entre os 

gêneros hortifruti, ou a região está produzindo todos os anos os mesmos produtos?; 3) Após o 

panorama temporal (2010 – 2012), quais produtos podem sofrer maior alteração de preço, qualidade 

e quantidade, se a produção for limitada pelas normas do plano de manejo da APA João Leite?  

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, com uma área aproximada de 761 km² e 

abrangendo os municípios de Goiânia, Anápolis, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás, Goianápolis, 

Campo Limpo e Terezópolis de Goiás (Figura 1), está inserida no chamado “Mato Grosso de 

Goiás”, uma zona de rico potencial agrícola que há décadas é utilizada de forma intensiva para o 

plantio de culturas agrícolas e constituição de pastagens (ESTEVAM, 1998, pg. 114). 
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 Fig. 1 - Localização e cobertura e uso da terra (2011) na bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (Estado de 

Goiás – Brasil), com destaque para os sete municípios inseridos entre seus limites. 

 

A área de estudo, cortada pela recém-implantada Ferrovia Norte-Sul, bem como pela 

rodovia BR153 (rodovia Belém-Brasília), se configura como uma das mais importantes do estado 

de Goiás, abrigando seus principais núcleos urbanos, entre eles a capital Goiânia, e grande parte da 

população, cerca de 30% em uma área territorial de apenas 0,22% do total do estado (IBGE, 2012). 

 Desde a década de 1950 a região, em especial Goiânia, passou por intensos fluxos 

demográficos e econômicos, os quais foram intensificados com a construção de Brasília e da 

rodovia Belém-Brasília, atraindo tanto migrantes interestaduais, bem como dos municípios do 

interior Goiano (CHAUL 1988, p.109; NASCIMENTO (1993 p 95). Entre as décadas de 1940 e 

2010, Goiânia apresentou um crescimento populacional em torno de 2.700%, saltando de 48.166 

para 1.302.001 habitantes. 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 

 O presente trabalho dá continuidade aos resultados obtidos por Sousa (2013), 

compartilhando os dados da produção e oferta para o ano de 2010, ao mesmo tempo em que avança 

na análise comparativa em relação aos anos de 2011 e 2012. Também são compartilhadas 

informações sobre a localização das produções de áreas de cultivo de hortifruti, adquiridas por meio 
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de trabalhos de campo, e o mapa de cobertura e uso da terra (2011), elaborado com base na análise 

de imagens de alta resolução do sensor Thailand Earth Observation - THEOS (Figura 1).  

 Para a construção do cenário de produção e oferta de hortifruti na bacia, para os anos de 

2010, 2011 e 2012, foram utilizadas as respectivas Análises Conjunturais anuais 

(http://www.ceasa.goias.gov.br/), publicadas pela Divisão Técnica e Econômica (DITEC) das 

Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Conforme pode ser observado na tabela 1, a grande produção de hortifruti registrada em 

2010 (35% da oferta total) se manteve em 2011 e 2012, sugerindo uma produção continuada na área 

da BHRJL, a qual totalizou, para os sete municípios, cerca de 34% da produção e oferta de hortifruti 

no CEASA-GO (Tabela 1). Contudo, é importante ressaltar que, para os anos de 2011 e 2012, 

comparativamente à 2010, a produção total dos sete municípios da BHRJL apresentou tanto menor 

participação em relação ao estado, bem como menor oferta em toneladas. 

Tabela 1: Participação dos municípios na oferta e comercialização do CEASA-GO para os anos de 

2010, 2011 e 2012. Fonte: DITEC/CEASA (2012; 2013). 

Município 
Oferta total (t)   

Participação na oferta 

total (%) 
  Ranking no estado 

2010 2011 2012   2010 2011 2012   2010 2011 2012 

Goianápolis 39.449,04 33.257,24 39.763,00 
 

9,05 7,99 9,68 
 

1º 2 º 1 º 

Anápolis 37.185,76 29.564,23 32.116,95 
 

8,53 7,1 7,82 
 

2 º 4 º 3 º 

Campo Limpo de Goiás 19.626,29 17.723,32 20.848,11 
 

4,5 4,25 5,07 
 

7 º 7 º 6 º 

Ouro Verde de Goiás 19.313,77 17.734,37 15.748,41 
 

4,43 4,26 3,83 
 

8 º 6 º 8 º 

Nerópolis 18.226,99 16.979,13 16.999,91 
 

4,18 4,07 4,14 
 

9 º 8 º 7 º 

Goiânia 10.317,01 11.762,62 4.814,09 
 

2,37 2,82 1,17 
 

12 º 9 º 23 º 

Terezópolis de Goiás 9.193,87 9.582,89 9.389,68 
 

2,11 3,29 2,28 
 

13 º 11 º 11 º 

Total 142.995,72 136.603,80 139.680,15   35,17 33,78 33,99   - - - 
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 A partir desta análise multi-temporal, confirma-se o papel do município de Goianápolis 

como a maior fonte de gêneros hortifruti para o estado de Goiás, oferecendo cerca de 8% em 2011 

e, 9,68% em 2012, valores não muito diferentes dos registrados em 2010 (9,05%). Em 2011, 

Goianápolis foi apenas superado por Cristalina, que naquele ano ofertou 9,12% dos produtos para 

comercialização. Ainda em relação à oferta municipal dos produtos hortifruti para a Grande 

Goiânia, podemos destacar Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Nerópolis como principais 

produtores. Em relação ao município de Goiânia, foi registrada uma queda na produção e oferta 

para o ano de 2012, ano em que figurou como o 23º em participação do estado, com oferta total de 

4.812,09 t, menos da metade que ofertou em 2011 (11.762,62 t), ano em que ocupou a 9º posição 

como produtor do estado. A quantidade total, a quantidade por município e a procedência dos 

principais produtos podem ser conferidas nas figuras 2,3 e 4 para os anos de 2010, 2011 e 2012 

respectivamente. 

 

Fig. 2 - Procedência dos principais produtos e participação dos sete municípios sob influência da APA do Rib. 

João Leite na oferta e comercialização de hortifrutigranjeiros no CEASA-GO (%), ano de 2010. Fonte: 

DITEC/CEASA (2012). 
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Fig. 3 - Procedência dos principais produtos e participação dos sete municípios sob influência da APA do Rib. 

João Leite na oferta e comercialização de hortifrutigranjeiros no CEASA-GO (%), ano de 2011. Fonte: 

DITEC/CEASA (2013). 

 

Fig. 4 - Procedência dos principais produtos e participação dos sete municípios sob influência da APA do Rib. 

João Leite na oferta e comercialização de hortifrutigranjeiros no CEASA-GO (%), ano de 2012. Fonte: 

DITEC/CEASA (2013). 
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 É possível observar na análise da oferta e procedência (Figuras 2, 3 e 4), que a produção não 

se mostra concentrada em algumas variedades hortifruti. Durante o período total estudado (três 

anos), os principais produtos ofertados pelos municípios da BHRJL foram o inhame, cará e batata 

doce, os quais mantiveram índices totais maiores que 60% em todos os anos, cuja procedência 

majoritária é o município de Campo Limpo de Goiás. Demais produtos também apresentaram 

participação significativa, como chuchu, pepino, milho verde e pimentão (aproximadamente 40% 

do que é ofertado no CEASA). Abobrinha Japonesa e Goianinha, laranja, batata e cebola se 

mostraram como os produtos de menor oferta e produção, apresentando todos participação abaixo 

de 10%, sendo a cebola o produto de menor expressão, com oferta menor que 2% para todos os 

anos. A modificação mais expressiva na oferta de um produto se deu com o alho, o qual, em 2010 

apenas 10% do ofertado tinha como origem os municípios da BHRJL, em 2011, foi registrado 

maior participação (30%), chegando em 2012 com oferta total de 39%. Este aumento significativo 

se deu principalmente pela maior oferta proveniente de Nerópolis, que em 2012 contribuiu com 

29,7% da oferta total de alho ao CEASA-GO. 

 Diante do panorama apresentado, é visto que os produtos que podem ter sua produção 

efetivamente afetada pelas normas de restrições arbitradas pelo plano de manejo da APA João Leite 

são: inhame, cara e batata doce, os quais tem oferta maior que 60% em todos os anos. Produtos 

como chuchu, pepino, beterraba, milho verde, jiló, tangerina, abobrinha verde, pimentão, vagem e 

alho também podem ter seu preço, quantidade e qualidade alterados, já que geralmente 35%  da 

oferta anual destes produtos tem como origem os municípios da BHRJL.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo confirmou a expressiva produção, oferta e comercialização de hortifruti com 

procedência dos municípios da BHRJL na Grande Goiânia, com participação de 35% em 2010 e, 

aproximadamente 34% para os anos de 2011 e 2012. Tal fato alerta para o direcionamento das 

políticas públicas, que com o início das fiscalizações à luz das restrições do plano de manejo da 

APA, devem buscar compatibilizar a produção de hortifruti, com as práticas de conservação do 

manancial/reservatório. Ao todo, 13 produtos apresentaram grande contribuição dos municípios da 

BHRJL, entre os quais podemos destacar o inhame, cara e batata doce (contribuição maior que 
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70%).  Estes se constituem os produtos mais suscetíveis às mudanças técnicas e econômicas, que 

podem alterar qualidade, quantidade e preço nos mercados citadinos da Grande Goiânia, já que sua 

procedência majoritária é Campo Limpo de Goiás, município com terras totalmente inseridas na 

APA. 

 Durante os anos analisados não houve rotatividade de gêneros hortifruti, tendo sido mantido 

o padrão de produção com pequenas variações na participação. Assim, é possível prever que 

possivelmente não ocorram modificações abruptas quanto à produção de certo gênero/produto 

hortifruti, configurando uma produção contínua e similar (a menos que as limitações à utilização 

das terras afete o segmento produtivo). A alteração mais significativa foi quanto à oferta de alho, 

que aumentou sua participação significativamente nos últimos três anos (alta de 30%), tornando 

ainda mais completo o portfolio de produtos com grande produção registrada e ofertada no CEASA-

GO à mesa dos goianienses. 

REFERÊNCIAS  

CEASA-GO, Análise Conjuntural 2010 nº 35. Divisão Técnica e Econômica. Goiânia, 2011. 

CEASA-GO, Análise Conjuntural 2011 nº 36. Divisão Técnica e Econômica. Goiânia, 2012. 

CEASA-GO, Análise Conjuntural 2012 nº 37. Divisão Técnica e Econômica. Goiânia, 2013. 

CHAUL, N. F. A construção de Goiânia e a transferência da capital. Goiânia: Cegraf-UFG 

1988. 

ESTEVAM, Luis. O Tempo da Transformação: estrutura e dinâmica da Formação Econômica 

de Goiás. Goiânia: Ed. do Autor, 1998. 

GUERRA, Antonio José Teixeira; MARÇAL, Mônica dos Santos. Geomorfologia Ambiental. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 192p. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010: resultados. 

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/. Acesso em 

03/08/2012. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1053 

NASCIMENTO, M. A.; PODESTÁ Filho, A. Carta de risco de Goiânia. Boletim Goiano de 

Geografia. Goiânia, v.13, n.1, p. 95 – 105, 1993 

SEMARH – Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Instituto de Desenvolvimento 

Tecnológico do Centro Oeste - ITCO.  Plano de Manejo APA João Leite - Goiânia, 2007. 

SOUSA, S. B. Impactos Da Implantação Da Barragem No Ribeirão João Leite Sobre A Oferta De 

Hortifruti Na Grande Goiânia. Boletim Goiano de Geografia, v. 33, n.2, p. 155-176: mai/ago, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1054 

A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO NO PASSADO: RESULTADOS PRELIMINARES DE 

ESTUDOS DE CASO NA REGIÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 

PARDO/GRANDE E SAPUCAÍ-MIRIM GRANDE 

Juliana Aparecida Rocha LUZ 

Mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP). Doutoranda, em 

Geografia, na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP) 

E-mail: juliluzz@yahoo.com.br 

Neide Barrocá FACCIO 

Professora livre docente do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente, da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia 

E-mail: nfaccio@yahoo.com.br 

João Osvaldo Rodrigues NUNES 

Professor doutor do Departamento de Geografia, da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

RESUMO 

 

Apresentamos os resultados do estudo da área de 12 sítios arqueológicos, localizados nas Bacias 

Hidrográficas dos Rios Pardo/Grande e Sapucaí-Mirim Grande. Foram realizados estudos sobre a 

paisagem e as coleções arqueológicas dos sítios em questão, realizando, também, uma revisão sobre 

os relatos etno-históricos disponíveis sobre os primeiros povos que habitaram a região. Esse estudo 

foi realizado com o objetivo de compreender questões relevantes sobre o padrão de assentamento na 

região das Bacias hidrográficas dos Rios Pardo/Grande e Sapucaí-Mirim Grande. 

 

Palavras-Chaves: Arqueologia, Paisagem, Bacias Hidrográficas 

 

ABSTRACT 

We present the results of the study of the area of 12 archaeological sites located in the Watershed of  

Pardo River / Grande and Sapucai Mirim Grande. Studies were carried out over the landscape and 

the archaeological collections of the sites in question, performing also a review on the ethno-

historical accounts available about the first people who inhabited the region. This study was 

conducted in order to understand the relevant issues on the settlement pattern in the region of the 

watersheds of the rivers Pardo / Grande and Sapucai-Mirim Grande. 

 

Key Words: Archaeology, Landscape, Watershed 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas regionais de ocupação indígena do norte do Estado de São Paulo são pouco 

conhecidos, arqueologicamente. O quadro de pesquisas torna-se mais escasso ainda, quando 

tratamos de metodologias interdisciplinares, como é o caso da Arqueologia e da Geografia.  
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Neste trabalho, apresentamos os resultados preliminares do estudo da área de 12 sítios 

arqueológicos: Bela Vista do Jacaré, Água Azul, Água Azul II, Santana do Figueirão, Santana do 

Figueirão II, Vassoural São José, Cervo, Capão Escuro, Nova Índia, Rosário, Santo Antônio do 

Lageado e Balsamina. Esses sítios estão localizados no norte do Estado de São Paulo, nos 

Municípios de Guaíra, Miguelopólis e Barretos, na região das bacias hidrográficas dos Rios 

Pardo/Grande e Sapucaí-Mirim Grande. A figura 1 mostra a localização dos sítios. 

Trata-se de sítios líticos e lito-cerâmicos para os quais foram realizados estudos sobre a 

paisagem, as coleções líticas e as coleções cerâmicas e sobre a etno--história.  

Os estudos tiveram por objetivo compreender as diversas formas de ocupação de grupos 

humanos, no tempo e no espaço, com vistas a conhecer as características de distribuição e padrão de 

assentamento de grupos indígenas arqueológicos, na região norte do Estado de São Paulo, por meio 

da arqueologia da paisagem e da cultura material evidenciada na área dos 12 sítios arqueológicos. 

 

 

 
Figura 1: Localização dos sítios arqueológicos no norte do 

Estado de São Paulo e nos municípios de origem. 
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A análise preliminar da paisagem demonstrou que os sítios se encontram relativamente 

próximos uns dos outros, à distância média de 21 km. Apesar da relativa proximidade entre eles, 

estão localizados em duas bacias hidrográficas: Baixo Pardo/Grande e Sapucaí-Mirim Grande 

(Figura 2).  

Figura 2: Localização dos sítios arqueológicos na área do Baixo Pardo/Grande e Sapucaí/Grande 

 

2. METODOLOGIA 

  

As áreas dos sítios arqueológicos foram estudadas a partir de uma abordagem 

interdisciplinar denominada Arqueologia da Paisagem.  “A Arqueologia é a disciplina que tem por 

finalidade o estudo dos modos de vida de comunidades antigas que deixaram suas marcas em 

ambientes específicos, identificados como sítios arqueológicos” (MORAIS, 1999, p. 4). Já por 
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arqueologia da paisagem, entende-se, basicamente, a união de duas ciências: Geografia e 

Arqueologia.  

Dessa forma, a arqueologia da paisagem é a união da Geografia e da Arqueologia para o 

entendimento final do objeto de estudo, sem o que não há interdisciplinaridade. Segundo Bertrand e 

Bertrand (2007), “nós entramos na geografia pelas paisagens. Para compreender a forma e o 

funcionamento (...) o inesgotável debate natureza-sociedade está, pois colocado, desde o início, em 

termos de práticas geográficas” (BERTRAND e BERTRAND, 2007, p. 1-2). 

De acordo com Boado (1999), a arqueologia da paisagem é: 

 
um programa de investigación orientado haca el estudio y reconstrucción de los 

paisajes arqueológico o, mejor, el estúdio com metodologia arqueológica de los 

processos y formas de culturización del espacio a lo largo de la historia (...) 

Nuestra propuesta se pode definir como uma Arqueología sócio-cultural del paisaje 

y la Arqueología del paisaje como uma estratégia de investigación que compreende 

el estudio de todos los processos sociales e históricos en su dimensión espacial o, 

mejor, que pretende reconstruir e interpretar los paisajes arqueológicos a partir de 

los objetos que los concretan (...)  La Arqueología del paisaje estudia um tipo 

específico de producto humano (el paisaje) que utiliza uma realidad dada (el 

espacio físico) para crear uma realidad nueva (el espacio social: humanizado, 

econômico, agrário, habitacional, político, territorial) mediante la aplicación de um 

ordem imaginado (el espacio simbólico: sentido percibido, pensado...) (BOADO, 

1999, p. 6-7). 

 

Segundo Morais (1999), os estudos arqueológicos devem investigar as populações pré-

históricas, enquanto grupos sociais que se integravam e interagiam com o meio ambiente.  

 

A maior parte do registro arqueológico compõe-se de evidências inorgânicas 

processadas a partir das reservas minerais. Assim, reconhecemos a importância dos 

fatores naturais na ordem econômica e social dos grupos humanos, principalmente 

no que toca àquelas populações mais antigas. Tais fatos, dentre outros, reiteram 

vitalidade crucial das possíveis interfaces entre a Arqueologia, a Geografia, a 

Geomorfologia e a Geologia – isto é o fator geo – na parte que lhe compete, 

relativamente ao levantamento dos cenários das ocupações humanas do passado 

(MORAIS, 1999, p. 5). 

 

Nesse sentido, “entender a Geografia e o meio ambiente de uma determinada área é, assim, 

um importante aspecto da pesquisa arqueológica. Permite, outrossim, que um olhar isolado do 

passado possa ser inserido em um contexto amplo e melhor compreensível” (MORAIS, 1999, p. 9).  

Segundo Anschuetz, Wilshusen e Scheik (2001), algumas das mais produtivas pesquisas em 

arqueologia são frutos de perspectivas teóricas complementares. “A arqueologia é particularmente 
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útil entre ciências sociais para definir e aplicar uma aproximação de paisagem (...) como um 

“padrão que conecta” o comportamento humano com lugares e tempos particulares” 

(ANSCHUETZ, WILSHUSEN E SCHEIK, 2001). 

 

Nós sugerimos que uma aproximação de paisagem é relevante para o objetivo da 

arqueologia de explicar o passado humano através de sua habilidade de facilitar o 

reconhecimento e a avaliação das relações dinâmicas e interdependentes que as 

pessoas mantêm com as dimensões físicas, sociais e culturais do seu ambiente 

através do tempo e do espaço (...) a centralidade do contexto cultural da paisagem é 

tanto um registro material de padrões de comportamento dentro de contextos 

ambientais específicos como uma construção simbólica (...) através de suas 

atividades diárias, crenças e valores, as comunidades transformam os espaços 

físicos em lugares significativos (ANSCHUETZ, WILSHUSEN E SCHEIK, 2001, 

p. 3-4). 

 

Segundo Balée (2008), “não podemos entender a paisagem fora das suas relações de tempo 

tanto quanto de espaço. Ela está em um processo contínuo de desenvolvimento ou de dissolução e 

submissão” (BALÉE, 2008, p. 9). Parte-se desse pressuposto para entender que “as paisagens estão 

encravadas em ambientes construídos” ( 2008, p. 17). 

Da mesma forma, Anschuetz, Wilshusen e Scheik (2001) defendem que as pessoas projetam 

a cultura na natureza.  

 
Paisagens, afinal das contas, são as interações dinâmicas de natureza e cultura, não 

apenas uma imposição superficial da cultura na natureza. Cada grupo introduz seus 

próprios padrões de ocupação material e não material, adicionando camadas aos 

traços materiais de utilização anterior ou contemporânea por outros grupos 

culturais (2001, p. 28). 

 

 

De acordo com os autores, os arqueólogos têm apresentado contribuições significativas com 

relação à produção tecnológica e aos métodos de datação de materiais arqueológicos. No entanto, 

 
a estreiteza de nossas várias construções explanatórias limita o entendimento do 

papel criativo e da ação humana na definição e alteração de suas próprias 

condições de vida. Os críticos argumentam que, nas análises processuais de traços 

arqueológicos pelo espaço, os pesquisadores tendem a elevar a evidência material 

em um status que é mais “real” do que a sociedade que a produziu (...). Nós 

acreditamos que uma aproximação de paisagem oferece estratégias e ferramentas 

que irão permitir aos pesquisadores atender aos pedidos de construções do passado 

povoadas com atores ideacionais (...). Uma aproximação de paisagem facilita a 

troca de visões, cria novas formas de pesquisa sobre as interações de povos do 
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passado com seus ambientes (ANSCHUETZ, WILSHUSEN E SCHEIK, 2001, p. 

6). 

 

 

Nesse contexto, a arqueologia da paisagem, numa relação direta entre Arqueologia e 

Geografia, busca esclarecer questões da ocupação do homem no espaço geográfico no passado, a 

saber: 

Como as populações indígenas, enquanto comunidades integravam-se (sic) no meio 

ambiente e com ele interagiam? Como as populações indígenas adequavam as 

estratégias de captação de recursos de fauna e de flora em função dos vários nichos 

ecológicos regionais? Por que as comunidades indígenas preferiam certos locais em 

detrimento de outros e em que medida fatores de ordem ambiental determinavam 

(ou influenciavam) a escolha? Quando ocorreram e quais os limites temporais das 

sucessivas ocupações indígenas marcadas no registro arqueológico? A relação de 

dependência homem/meio foi mais intensa nas sociedades de caçadores-coletores, 

por causa da constante busca de matérias-primas aptas para o lascamento (atividade 

mineraria)? Como definir e localizar áreas de ocorrências litológicas favoráveis à 

obtenção de matérias-primas de uso potencial pelas sociedades indígenas? Quais 

foram os agentes responsáveis pelos processos erosivos e deposicionais que 

atuaram no sítio arqueológico a partir do seu abandono definitivo ou temporário? 

(MORAIS, 1999, p. 5). 

 

Para responder essas questões, com o objetivo de entender características do processo de 

apropriação do espaço pelo homem, no passado, na área das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Pardo/Grande e Sapucaí-Mirim Grande, a Geografia oferece instrumentos de investigação que são 

imprescindíveis para o estudo de paisagem na Arqueologia.  

Quando se estudou a localização dos 12 sítios arqueológicos, objeto deste estudo,verificou-

se a recorrência da escolha, pelos indígenas, de encostas próximas a afluentes de rios maiores como 

o Pardo/Grande. Essa é uma estratégia comum verificada em sítios da Tradição Aratu-Sapucaí 

associada aos índios Kayapó. Segundo Dias (2000), a variabilidade de uma coleção arqueológica 

seria causada por diferentes atividades relacionadas ao ambiente social e físico que se inter-

relacionam de formas diferentes. As atividades variam de acordo com a situação adaptativa 

enfrentada pelo grupo e as características das tarefas realizadas irão refletir na variedade dos tipos 

de artefatos característicos do modo de vida em uma dada comunidade. 

Sendo assim, em um estudo dos atributos tecnológicos dos vestígios materiais presentes em 

um sítio, a análise do meio ambiente é essencial, pois a escolha e a adaptação do território vão dizer 

muito sobre as técnicas de produção da cerâmica e do lascamento e polimento da pedra, desde a sua 

procura e seleção de matéria-prima até as demais etapas de confecção do objeto. 
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Contudo, pode-se afirmar que muitos elementos foram levados em consideração pelos 

índios, no momento da escolha de um local para morar, mas é evidente que a situação do 

assentamento em relação aos cursos d’ água foi importante, embora variem de um grupo étnico para 

o outro. No caso, em tela, dos Kayapó, verifica--se a preferência por áreas próximas a afluentes de 

rios como o Turvo e Grande. Já no caso dos Guarani, nota-se a preferência para o assentamento de 

grandes aldeias em áreas próximas a grande rios como o Paraná e o Paranapanema e de 

assentamentos, de pequeno porte, em áreas próximas aos afluentes desses grandes rios. Com isso, 

constata--se que as paisagens são a soma do meio físico e da cultura humana. 

 Dessa forma, foi realizado um estudo dos aspectos tecnológicos das coleções arqueológicas, 

associado ao estudo das paisagens, pois “acreditamos que uma aproximação da paisagem contribui 

para a construção de um entendimento mais completo das relações entre os variados contextos 

espaciais, temporais, ecológicos e contextuais, nos quais as pessoas interagem criativamente com 

seus ambientes” (ANSCHUETZ, WILSHUSEN E SCHEIK, 2001, p. 7). 

Os resultados da análise da paisagem, da etno-história regional e da cultura material foram 

investigados com vistas a compreender questões relevantes sobre o padrão de assentamento 

regional. Para tanto, foram realizados levantamentos bibliográficos, trabalhos de campo, nas áreas 

dos sítios arqueológicos e análises da paisagem e dos materiais arqueológicos resgatados.   

Para a análise das coleções líticas e cerâmicas foram empregadas abordagens de 

reconstituição das cadeias operatórias, de produção dos artefatos, de modo a compreender como se 

deu a aquisição da matéria-prima, a produção, o uso e o descarte dos instrumentos a partir de uma 

análise tecnológica. As análises tecnológicas, a partir do conceito de cadeia operatória, surgiram 

com as investigações etnográficas. A reconstituição das cadeias operatórias, de produção dos 

artefatos, foi realizada de modo a compreender como se deu a aquisição da matéria-prima, 

produção, uso e descarte.  

O esquema de trabalho para análise da paisagem no estudo arqueológico levou em conta três 

etapas: 1) as formas do espaço, que constituem os dados; 2) a desconstrução do espaço, que 

constituem as análises e 3) o sentido do espaço, que constituem os resultados. Dessa forma, temos o 

esquema: dados, análises e resultados.  

Trabalhou-se, também, com a perspectiva de análise da paisagem de Bertrand e Bertrand 

(2007), que compreende a análise de “dados ecológicos relativamente estáveis. Ele resulta da 
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combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e dos mantos superficiais, valor do 

declive, dinâmica das vertentes...), climáticos (precipitações, temperatura...) e hidrológicos (lençóis 

freáticos epidérmicos e nascentes...). O espaço geográfico produzido e vivido pelas sociedades 

sucessivas presta uma contribuição á dimensão histórica e arqueológica do meio ambiente. 

O procedimento inicial, embasado em Morais (1999), para a organização territorial da área a 

ser pesquisada foi adotar, como ponto de partida, a delimitação de microbacias hidrográficas.  

Foram realizados levantamentos e o estudo de bibliografias específicas sobre o meio físico 

da região, além de trabalhos de campo, na área dos sítios arqueológicos, nos quais foram 

investigados recursos que possibilitaram a reconstrução da paisagem pretérita da região norte do 

Estado de São Paulo. 

 

3. RESULTADOS 

 

Os dados arqueológicos e etnográficos associados à área das bacias hidrográficas do Baixo 

Pardo/Grande e Sapucaí/Mirim apontam para ocupações ceramistas que foram associadas à 

Tradição Aratu e aos seus possíveis descendentes históricos, os grupos Kayapó.  

A Tradição Aratu foi primeiramente caracterizada na região do Recôncavo Baiano, 

estendendo-se desde o Maranhão, Tocantins e Mato Grosso até o norte do Estado de São Paulo. À 

medida que essa tradição arqueológica foi se expandindo pelo país, teve contato com outras 

tradições, como a Tupiguarani e a Tradição Uru. A Tradição Uru é bastante confundida com a 

Aratu, por causa da semelhança existente entre ambas. 

Os sítios encontram-se localizados nas baixas e médias vertentes de colinas aplainadas, com 

inclinação leve, em área a céu aberto. Essas áreas são consideradas favoráveis à ocupação humana, 

haja vista estarem próximas de grandes rios, que além de fornecerem água, continha matéria-prima, 

como a argila, para a produção da cerâmica e seixos, em cascalheiras, para a produção de 

instrumentos de pedra lascada e polida. 

Foram estudadas em laboratório coleções cerâmicas e líticas lascadas e polidas dos Sítios 

Arqueológicos Balsamina, Bela Vista do Jacaré, Cervo, Rosário, Capão Escuro, Santana do 

Figueirão, Santana do Figueirão II, Água Azul, Água Azul II, Santo Antônio do Lageado, Vassoural 

São José, Guaíra e Nova Índia.  
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Foram realizadas análises dos materiais arqueológicos de nove coleções líticas lascadas, 

totalizando 1.438 peças; três coleções líticas polidas, totalizando 11 peças e dez coleções cerâmicas 

totalizando 19.653 peças. Na tabela 1, apresenta-se a ocorrência dos diferentes materiais 

arqueológicos em cada sítio e a respectiva quantidade dos materiais analisados. 

Tabela 1: Frequência dos materiais arqueológicos. 

 

Sítio Arqueológico Lítico Lascado Lítico Polido Cerâmica 

Balsamina - - 25 

Bela Vista do Jacaré 807 5 17.249 

Cervo 50 - 18 

Rosário - - 794 

Capão Escuro 4 1 45 

Santana do Figueirão 64 - - 

Santana do Figueirão II 121 - - 

Água Azul 232 - 19 

Água Azul II 55 - 484 

Santo Antônio do Lajeado - - 270 

Vassoural São José 39 - 3 

Nova Índia 66 5 746 

Totais 1.438 11 19.653 

 

O estudo das coleções cerâmicas demonstrou características típicas da cultura material 

associada à Tradição Aratu. Os grupos indígenas que confeccionaram a cerâmica, hoje associada à 

Tradição Aratu, localizavam-se próximos de córregos de águas perenes ou de rios, na base de 

colinas ou chapadas, onde instalavam suas aldeias em declive suave na direção dos corpos de 

águas fluviais. Os povos que produziram a cultura material associada à Tradição Aratu "escolhiam 

como espaço topográfico para erguer suas habitações o platô de colinas, próximo a algum córrego" 

(CARVALHO, 2003, p. 107). Nos sítios em estudo, notamos que ocupavam, também, em alguns 

casos, a baixa-média vertente. 
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Os sítios relacionados à Tradição Aratu no norte do estado de São Paulo seguem o padrão 

associado à escolha de colinas, como vemos no caso dos Sítios Turvos encontrados na bacia do 

Turvo/Grande (FACCIO et. al. 2011).  

Outro ponto que, possivelmente, está associado ao processo de escolha ambiental dentro da 

Tradição Aratu é o predomínio da vegetação de cerrado ou de contato entre o cerrado e a floresta 

tropical, nas paisagens em que estão localizados os sítios arqueológicos. Servem como exemplo de 

assentamentos paulistas filiados à Tradição Aratu, os Sítios Turvos, que foram evidenciados em 

área de vegetação de transição apresentando uma flora de contato, que resulta da relação entre o 

cerrado e a floresta de Mata Atlântica (FACCIO, 2010; NERY, 2010). 

Outra importante reflexão sobre o ambiente que circunscreve os sítios é a proximidade de 

fontes de matérias-primas para produção de artefatos. Essa procura permite inferir quais foram as 

formas de utilização e administração dos recursos naturais, por parte dos povos da Tradição Aratu.  

A partir dos resultados dos materiais líticos estudados nesse trabalho, nota--se o uso de 

diferentes matérias-primas rochosas, como o basalto, rocha ígnea usada na confecção de artefatos 

polidos ou das rochas silicosas, como o arenito silicificado e do silexito, usados no lascamento. 

O material lítico polido foi evidenciado nos Sítios Arqueológicos Bela Vista do Jacaré, 

Capão Escuro e Nova Índia. Esses sítios apresentaram, além do lítico polido, lítico lascado e 

material cerâmico. As coleções líticas polidas apresentaram lâminas de machado inteiras e 

fragmentadas, além de calibrador e fragmentos polidos, dos quais não foi possível identificar a 

forma. 

O lítico lascado foi frequente em sítios líticos como os Sítios Arqueológicos Santana do 

Figueirão e Santana do Figueirão II e em sítios lito-cerâmicos como os Sítios Bela Vista do Jacaré, 

Cervo, Capão Escuro, Nova Índia, Vassoural São José, Água Azul e Água Azul II. As peças foram 

produzidas com matérias-primas da região, como o arenito silicificado, o silexito, o quartzo e o 

basalto.  

Os Sítios Santana do Figueirão, Santana do Figueirão II, Água Azul, Água Azul II e Bela 

Vista do Jacaré apresentaram coleções líticas com amostragem representativa da cadeia operatória 

de produção. Os resultados demonstram as diferentes etapas da cadeia operatória de produção, com 

instrumentos plano-convexos e lascas retocadas, por exemplo. A presença de córtex em algumas 

peças demonstra a utilização de seixos, blocos e cristais para a produção desses instrumentos.  
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Os materiais cerâmicos estiveram presentes em dez, dos 12 sítios arqueológicos 

pesquisados. O Sítio Arqueológico Bela Vista do Jacaré, em comparação aos demais, apresentou 

maior quantidade de materiais líticos e cerâmicos. Esse é o maior sítio em área e em quantidade de 

peças líticas ou cerâmicas, tendo sido associado à Tradição Aratu, mas possui elementos da 

Tradição Tupiguarani, ainda que em pequena quantidade.  

O Sítio Rosário é o segundo maior em número de peças, apresentando 794 fragmentos 

cerâmicos. Os demais sítios apresentaram menos de 500 fragmentos de cerâmica, sendo que em 

alguns havia mais líticos lascados que cerâmica. A cerâmica desses sítios mostrou características 

da Tradição Aratu-Sapucaí e, em alguns casos, nota-se a presença de elementos da Tradição 

Tupiguarani. Apenas os Sítios Santana do Figueirão e Santana do Figueirão II apresentaram apenas 

pedras lascadas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados das análises da paisagem e dos materiais arqueológicos associados ao 

levantamento bibliográfico apontam para ocupações de grupos indígenas que produziram 

paisagens e materiais hoje associados à Tradição Aratu Sapucaí, na região norte do Estado de São 

Paulo (NERY, 2010; FACCIO et. al., 2011; FAVARELLI E SILVA, 2012; RODRIGUES E 

TEIXEIRA, 2012).  

Os materiais associados à Tradição Aratu encontrados na região dos sítios arqueológicos em 

tela são muito importantes, pois contribuem para a história regional, haja vista que, muitas vezes, a 

população local desconhece a história dos índios que habitaram sua região.  

O trabalho realizado é uma contribuição importante para o estudo das ocupações de grupos 

humanos, no tempo e no espaço, com vistas a conhecer características de distribuição e padrão de 

assentamento de grupos indígenas arqueológicos, na região das bacias hidrográficas dos Rios 

Pardo/Grande e Sapucaí--Mirim Grande, no norte do Estado de São Paulo, especificamente, nos 

Municípios de Guaíra, Miguelópolis e Barretos. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo aplicar técnicas mecânicas através do uso de barramentos de 

bambu, no processo de recuperação de áreas degradadas por erosão hídrica, considerando a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e ação, já que a mesma possibilita a interrelação entre 

fatores como a ocorrência de processos erosivos, a dinâmica das águas e o uso e ocupação do solo. 

O estudo de caso se deu em uma propriedade rural localizada na microbacia da Água Três Unidos, 

no município de Vera Cruz. Inicialmente, identificaram-se os fatores naturais e socioeconômicos 

relevantes no desencadeamento dos sulcos erosivos e, posteriormente, estabeleceu-se a proposta de 

recuperação que consiste na construção de barramentos de bambu e sacos de ráfia no interior das 

erosões, com o intuito de diminuir o escoamento superficial e o transporte de sedimentos. Esta 

metodologia foi escolhida por ser de fácil implantação e de baixo custo, já que os materiais podem 

ser adquiridos em stands locais. Além disso, observou-se no estudo de caso que a técnica é eficiente 

e pouco invasiva, sendo rapidamente incorporada ao ambiente, havendo o crescimento de vegetação 

no entorno das barreiras, bem como a retenção de grande parte dos sedimentos. A metodologia 

utilizada pode ser aplicada, tanto por pequenos como grandes produtores rurais podendo, portanto, 

ser amplamente disseminada, favorecendo não somente a recuperação de áreas degradadas por 

erosão, que apresenta-se como um dos principais problemas ambientais da microbacia em questão, 

como também favorecendo a diminuição do assoreamento dos cursos d’água. 

 

Palavras-chave: erosão hídrica; bacias hidrográficas; propriedade rural; metodologias de 

recuperação. 

 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objectivo aplicar técnicas mecánicas por medio del uso de barreras de 

bambú, en el proceso de recuperación de áreas degradadas por erosión hídrica, considerando la 

cuenca hidrográfica como la unidad de planificación y acción, ya que la misma posibilita la 

interrelación entre factores como la ocurrencia de procesos erosivos, la dinámica de las aguas y el 

uso y ocupación del suelo. El estudio de caso se ha realizado en una propiedad rural hubicada en la 

microcuenca del Agua Tres Unidos, en el pueblo de Vera Cruz, provincia de São Paulo. 

Inicialmente, se identificó los factores naturales y socioeconómicos relevantes en el 

desencadenamiento de los surcos erosivos y, posteriormente, se estableció la propuesta de 

recuperación que consiste en la construcción de barreras de bambú y bolsones de rafia en el interior 

de las erosiones, con el objectivo de reducir el escurrimiento superficial y el transporte de 

sedimentos. Esta metodología fue elegida debido a su fácil implantación y bajo costo, ya que los 
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materiales pueden ser adquiridos en stands locales. Además, se observó en el estudio de caso que la 

técnica es eficaz y poco invasiva, siendo rápidamente incorporada al ambiente, habiendo el 

crecimiento  de la vegetación en el entorno de las barreras, así como la retención en gran medida de 

los sedimentos. A partir de estos resultados, la metodología utilizada puede ser aplicada 

plenamente, tanto por los pequeños como por los grandes productores rurales pudiendo, por lo 

tanto, ampliamente extendida, favoreciendo no solamente la recuperación de áreas degradadas por 

la erosión, que se presenta como uno de los principales problemas ambientales de la microcuenca en 

cuestión, como también favoreciendo la reducción del sedimentación de los cursos de agua.  

 

Palabras-clave: erosión hídrica; microcuencas hidrográficas; propiedad rural; metodologías de 

recuperación. 

 

1. A MICROBACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO EM 

PROL DA GESTÃO AMBIENTAL DO SOLO E DA ÁGUA   

 

A região do Oeste Paulista tem sofrido ao longo das décadas um intenso processo de 

desmatamento, por meio da substituição de áreas nativas de Mata Atlântica e de cerrado, por 

cultivos agrícolas, principalmente o café no século XX. Este processo de ocupação sem 

planejamento e manejo adequado do solo resultou em graves problemas de erosão laminar e linear 

(BEZERRA et al, 2009). 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999) a erosão constitui-se: “[...] no processo de 

desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo causado pela água e pelo vento. A erosão 

do solo constitui, sem dúvida, a principal causa do depauperamento acelerado das terras” (pág. 68).  

No caso da erosão provocada pela chuva, tem-se que a água que não fica retida sobre a 

superfície ou mesmo que não infiltra, transporta tanto as partículas do solo em suspensão como 

também importantes nutrientes. No que tange as dinâmicas de cunho natural, a erosão é provocada 

tanto por forças ativas (chuva, declividade e comprimento do declive do terreno e a capacidade de 

absorção de água pelo solo) como também por forças passivas (resistência do solo à ação erosiva da 

chuva e características da cobertura vegetal) (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999). 

A erosão do solo também promove a diminuição da produtividade agrícola estando esta 

relacionada com um manejo inadequado que resulta no desgaste do perfil do solo, no processo de 

compactação do mesmo, na diminuição da capacidade de infiltração e retenção de água, na 

diminuição da matéria orgânica, no aumento do escoamento superficial e do transporte de 

sedimentos etc.  
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Por fim, a degradação do solo, em especial por meio dos processos erosivos é um dos 

principais fatores que afetam tanto a quantidade como a qualidade da água nos corpos hídricos, 

representado, principalmente, pelo processo de assoreamento dos cursos d’água (GUERRA, 1994; 

BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999). 

Em prol de uma análise integrada dos fatores que condicionam a degradação tanto do solo 

como da água a bacia hidrográfica se apresenta como uma unidade de planejamento e ação que 

busca incorporar a dinamicidade de fatores que compõem o espaço geográfico. Neste sentido, por se 

constituir tanto por elementos naturais como antrópicos que apresentam-se em constante interação, 

a bacia hidrográfica também incorpora e expressa as resultantes da relação dialética entre a 

sociedade e a natureza que, por vezes, se processam de forma conflitante e degradante, sendo a 

natureza enxergada como recurso ao dispor das demandas da sociedade, em especial, aquelas de 

caráter econômico (CASSETI, 1991).  

A história do processo de ocupação do território brasileiro tem demonstrado 

que a terra sempre foi utilizada de modo intensivo e numa visão imediatista, 

até o limite de sua potencialidade. Trata-se, portanto, de uma postura 

capitalista primitivista, em que a concentração do capital se faz em 

detrimento da potencialidade, limitando o período de exploração, uma vez 

que a renovação do recurso implica, muitas vezes, uma relação de tempo 

geológico, “incompatível” com os anseios do sistema (CASSETI, 1991, 

p.79). 

Quando o solo e os elementos da natureza como um todo são vistos enquanto propriedade, 

sabe-se que os mesmos estão vulneráveis a diferentes intensidades de uso e subordinados: “[...] aos 

interesses das relações de produção” (CASSETI, 1991, p.52). Portanto, deve-se considerar, na 

compreensão da relação sociedade-natureza, tanto os aspectos da natureza morfológica e 

fisiológica, como também os aspectos político-econômicos que influenciam na forma com que a 

apropriação do espaço natural pela sociedade e sua transformação se processam. 

Neste sentido, se faz relevante pensar em ações que visem por um lado promover a 

conservação ambiental e por outro permitir a reprodução socioeconômica dos sujeitos inseridos no 

espaço geográfico, em especial no que se refere, neste caso, aos produtores rurais, que dependem o 

uso dos recursos naturais para a produção agropecuária. O principal objetivo destas ações deve se 

pautar na busca pela amenização dos efeitos da degradação do solo e da água, bem como de uma 

conscientização ambiental que combata o uso dos recursos naturais de forma predatória, 

inconsciente e inconsequente. 
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A busca pela elaboração e aplicação de ações que visem a conservação ambiental e ao 

mesmo tempo o atendimento das demandas da sociedade encontra subsídio no planejamento 

ambiental que, como exposto por Santos (2004) refere-se a um caminho para o desenvolvimento 

tanto social como cultural e ambiental de uma área por meio de instrumentos que permitam a 

proteção da natureza e da qualidade de vida das comunidades, sendo extremamente relevante neste 

processo a participação efetiva da comunidade na elaboração e aplicação deste planejamento. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do estado de São Paulo instituiu-se em 1991, 

sendo que a gestão é realizada por cada UGRHI (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos), 

por meio dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Estes comitês possuem composição tripartite, com a 

participação de órgãos do Estado de atuam na respectiva bacia, por entidades da sociedade civil e os 

municípios. Busca-se por meio desta composição uma gestão participativa, descentralizada e 

integrada que incorpore as demandas de todos os agentes que atuam na bacia hidrográfica, em prol 

de uma gestão eficiente dos recursos hídricos (AZEVEDO et al, 2007). 

No que se refere ao manejo e conservação do solo o Programa Estadual de Microbacias 

Hidrográficas contribuiria, principalmente, para a conscientização dos produtores rurais da 

importância da conservação e manejo do solo, como exposto por Golla (2006), além de desenvolver 

medidas de intervenção que atendam as demandas e singularidades locais e fortalecer a capacitação 

dos produtores para uma gestão adequada das propriedades rurais, enfim, forneceria subsídios para 

um desenvolvimento sustentável na bacia (GOLLA, 2006).  

Segundo Lombardi Neto e Drugowich (1994) o Programa Estadual de Microbacias 

Hidrográficas objetiva o desenvolvimento da agricultura paulista, porém, sem depauperar os 

recursos naturais e afetar a qualidade de vida. Ainda segundo os autores supracitados, a erosão 

hídrica, resultante do uso inadequado do solo, é um dos problemas iniciais a ser considerado nas 

políticas de planejamento: “[...] todos os problemas de produção agrícola ou de água para uso 

múltiplo têm suas causas interligadas, tendo como as principais aquelas vinculadas ao uso, manejo e 

conservação do solo e suas consequências no processo erosivo” (LOMBARDI NETO; 

DRUGOWICH, 1994, p.1). 

A Figura 1 representa a erosão e seus efeitos nos recursos naturais, desde a poluição e 

assoreamento de mananciais, até enchentes, diminuição da cobertura vegetal e da infiltração da 

água no solo, desgaste do perfil do solo, arraste de insumos etc. 
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Figura 1: O problema da erosão hídrica e seus efeitos nos recursos naturais. Fonte: adaptado de Lombardi Neto; 

Drugowich (1994). 

 

Todos estes elementos demonstram a relevância da disseminação de tecnologias de manejo e 

conservação do solo aos produtores rurais visando não só o controle das erosões como também a 

melhoria do potencial produtivo do solo e a disponibilidade tanto em quantidade como em 

qualidade dos recursos hídricos. 

De forma geral, o intuito é que estas tecnologias de manejo sejam economicamente viáveis 

e, consequentemente, com maior abrangência, possibilitando o desenvolvimento da população rural 

e, ao mesmo tempo, promovendo a conservação dos recursos naturais (LOMBARDI NETO; 

DRUGOWICH, 1994). 

É neste sentido, que o presente trabalho propõe a construção de barramentos de bambus e o 

uso de sacos de ráfia no interior dos processos erosivos, com o intuito de diminuir tanto o 

escoamento superficial, favorecendo a infiltração, como também o transporte de sedimentos e a 

intensificação do processo de assoreamento dos recursos hídricos. Esta metodologia de recuperação 

de áreas degradadas por erosão hídrica é de baixo custo e de fácil construção, aplicável tanto por 

pequenos como também por grandes produtores rurais. 
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2. A CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTOS DE BAMBU E SACOS DE RÁFIA EM ÁREAS 

DEGRADADAS POR EROSÃO HÍDRICA NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DA 

ÁGUA TRÊS UNIDOS, NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ-SP 

 

O município de Vera Cruz apresenta sua sede na Bacia Hidrográfica do Rio Aguapeí 

(UGRHI 20), porém, o território que compreende a área de ocorrência dos processos erosivos da 

propriedade agrícola estudada na pesquisa se localiza na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe 

(UGRHI 21), mais especificamente do Alto Peixe, na microbacia hidrográfica da Água Três 

Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Localização da microbacia Água Três Unidos. Fonte: Coelho (2002). 

 

Morfoesculturalmente, o município de Vera Cruz está no Planalto Ocidental Paulista, mais 

precisamente no Planalto Residual de Marília (ROSS; MOROZ, 1997). O revelo desta área 

caracteriza-se por ser levemente ondulado com predomínio de colinas e morrotes. Possui relevo de 

colinas amplas e colinas médias, circundada por relevos de transição com escarpas festonadas e 

encostas sulcadas por vales subparalelos. Este planalto situa-se numa área de exposição de rochas 

da Formação Marília que se apresenta como arenitos e conglomerados de cimentação carbonática. 
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Ele encontra-se intensamente erodido e sustentando platôs alongados de topos suavemente 

ondulados e espigões. Os platôs encontram-se limitados por escarpas festonadas, defronte as quais 

há a ocorrência de morros testemunhos isolados (IPT, 1981).  

No Planalto Residual de Marília tem-se uma segunda superfície planáltica entalhadas em 

rochas da Formação Adamantina (Grupo Bauru), sendo que ambas as superfícies exibem relevos de 

colinas amplas e baixas, caracterizando-se por solos residuais espessos, friáveis, permeáveis e 

altamente suscetíveis aos processos erosivos (BEZERRA et al, 2009). 

De forma geral, um dos principais problemas das Bacias Hidrográficas do Rio do Peixe e 

Aguapeí refere-se a erosão hídrica e ao assoreamento dos cursos d’ água. No caso específico do 

Alto Peixe, no extremo leste da Bacia do Rio do Peixe e onde localiza-se a propriedade agrícola 

abrangida na presente pesquisa, o Plano das Bacias Hidrográficas Aguapeí-Peixe (2008) expõe a 

potencialidade da área aos processo erosivos (Figura 3), sendo que 70% da mesma caracteriza-se 

por uma criticidade potencial considerada “Muito Alta”, já a área onde localiza-se a propriedade 

corresponde a criticidade “Alta”, representada pela cor laranja da figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Áreas de criticidade potencial quanto aos processos erosivos das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Aguapeí e Peixe com ênfase na localização do município de Vera Cruz. Fonte: Adaptado do Plano das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (2008). 
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Esta propriedade destina-se a produção cafeeira, sendo que a mesma foi escolhida 

justamente por apresentar processos erosivos que vão desde erosões de grande porte ocasionadas, 

principalmente, pelo direcionamento sem planejamento e sem estruturas adequadas de retenção e 

captação das águas pluviais da rodovia que margeia a propriedade, até erosões de pequeno e médio 

porte relacionadas com os pés de café antigos e improdutivos ou com áreas que estão em processo 

de renovação dos cafezais, já que os mesmo não apresentam cobertura vegetal e sistema radicular 

consideráveis, deixando uma maior parcela do solo exposto a ação da água da chuva. A erosão 

selecionada para a construção dos barramentos de bambus e uso de sacos de ráfia constitui-se em 

sulcos erosivos localizados nas ruas do café em formação e em áreas onde ocorreu ruptura em 

curvas de nível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Ocorrência de processos erosivos nas ruas com plantio de café em formação. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para compreender melhor a importância de cada um dos elementos que participam do 

desencadeamento da erosão estudada realizou-se a coleta de amostras de solo na área pesquisada e 

descrições gerais e morfológicas com base em Lemos e Santos (1996). As amostras foram enviadas 

ao Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT/UNESP para realização das análises 

texturais adaptadas do Manual de Métodos de Análise de Solos (EMBRAPA, 1997). Obtidas a 

partir da análise textural, as porcentagens de areia, silte e argila foram transpostas para o diagrama 

de classes texturais do United States Department of Agriculture (U.S.D.A., 1951 apud Lemos; 

Santos, 1996). Como resultado destas análises elaborou-se o quadro a seguir (Figura 5) que contém 

as principais informações referentes a área de ocorrência da erosão. 
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Figura 5: Descrição geral, morfológica, textural e fracionamento de areia dos horizontes do solo localizado em 

Vera Cruz. Fonte: Adaptado de Fushimi (2012). 

 

 

O que se observou, de forma geral, é que a erosão localiza-se em uma média vertente com 

declividade em torno de 15°, tratando-se de um Argissolo. Observou-se também diferenças 

texturais nos horizontes do mesmo, em especial com uma diminuição considerável de areia do 

horizonte Ap para o Bt e um aumento da argila e do silte do Ap para Bt. Além disso, há diferenças 

relevantes com relação as características morfológicas dos horizontes, em especial no que tange a 

porosidade que diminui consideravelmente no Bt e na consistência que apresenta-se como muito 

friável no horizonte Ap e como muito firme no Bt (quando úmidos), mostrando a diminuição da 

infiltração neste último.  

Estas características condizem com as observações atribuídas aos solos da região expostas 

por Coelho (2002), sendo que na área onde localiza-se o processo erosivo em questão predomina-se 

o Argissolo Vermelho-Amarelo (tratado pelo autor como Podzólico), além disso, Coelho (2002) 

expõe a ocorrência de uma drenagem vertical diminuída pela estrutura mais compacta: “[...] 

resultados similares foram obtidos por Bertolani (1998) [...] o horizonte Bt representa um bloqueio 

para a circulação vertical, facilitando a circulação lateral de água acima da transição E/Bt, 

configurando um “lençol suspenso”, sobretudo na estação chuvosa” (COELHO, 2002, p.66).  
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Ainda segundo Coelho (2002), Menk (1999) explica que há uma diminuição acentuada da 

macroporosidade no horizonte Bt, o que reflete na diminuição da permeabilidade interna e favorece 

o aumento da sua erodibilidade, sendo que a diminuição da porosidade interna, como também foi 

observado nas análises, promove a redução da aeração entre a base do horizonte E e o topo do Bt 

em períodos chuvosos. A Figura 6 apresenta do lado esquerdo o mapa de solos da microbacia 

apresentado por Coelho (2002) onde foi inserido a localização da erosão abrangida no presente 

trabalho e a direita apresenta-se a localização da erosão no GoogleEarth, respeitando 

genericamente, os limites da microbacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Mapa de solos da Microbacia da Água Três Unidos (Adaptado de COELHO, 2002) à esquerda e a 

localização da erosão abrangida na pesquisa à direita (Google Earth. Data da imagem: 13 de outubro de 2010). 

 

Com relação ao processo erosivo em questão a falta de manutenção das curvas de nível e a 

necessidade de roçar as áreas de cultivo de café, com a retirada de grande parte da cobertura vegetal 

que protege o solo, também são elementos relevantes no desencadeamento da erosão, juntamente 

com o uso constante de maquinários agrícolas que podem intensificar o processo de compactação 

do solo com a consequente diminuição da infiltração e aumento do runoff. 

Após a identificação dos fatores relevantes no desencadeamento dos processos erosivos 

realizou-se a construção dos barramentos de bambus no interior das erosões. As bases das barreiras 
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foram impermeabilizadas com o uso de sacos de ráfia preenchidos com restos vegetais, oriundos do 

roçado das próprias áreas de implantação das estruturas, e com solo (Figura 7).  

Esta técnica foi aplicada justamente por ser acessível, ou seja, de baixo custo, já que os 

materiais podem ser adquiridos em stands locais (ARAUJO, 2010). Sabe-se que um dos grandes 

problemas enfrentados pelos produtores rurais brasileiros, é que os mesmos, em sua maioria, não 

possuem informação de cunho mais específico de como se aplicar técnicas de conservação ou 

mesmo de recuperação de áreas degradadas por erosão. Porém, mesmo que haja informação, a 

aplicação da grande maioria destas técnicas depende da possibilidade de dispêndio de capital para 

sua efetivação. Neste sentido, a grande maioria dos produtores descapitalizados do Brasil vê a 

aplicação destas técnicas como algo financeiramente inalcançável. Desta forma, a presente 

metodologia se apresenta como uma alternativa.  

Este fator é ainda mais relevante quando considera-se que as medidas adotadas em prol da 

recuperação de áreas degradadas por erosão, tanto na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe como o 

Rio Aguapeí correspondem as iniciativas de maior dispêndio de capital do programa de 

investimento das Bacias nomeado “Prevenção e Defesa contra Erosão do Solo e o Assoreamento 

dos Corpos d’Água” com um valor estimado de R$421.125.000,00. Neste sentido, a disseminação 

de metodologias de baixo custo e de fácil implantação favoreceria a diminuição da demanda por 

altos dispêndios de capital (PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS AGUAPEÍ E 

PEIXE, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Construção dos barramentos de bambu nas ruas do café em formação (a) e na curva de nível rompida 

(b). Fonte: Trabalho de campo realizado em abril de 2013. 
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As estruturas construídas ainda estão em monitoramento, mas, atualmente, quatro meses 

após a implantação das mesmas, alguns resultados parciais já foram obtidos. De forma geral, 

observou-se o crescimento e a disseminação de vegetação no entorno dos barramentos, bem como a 

contenção de parte dos sedimentos transportados. A este fato associa-se o surgimento de brotos de 

bambu em algumas das estruturas montadas, sendo que estes também funcionam como barreira 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Resultados parciais do monitoramento espaço-temporal dos barramentos de bambu na contenção dos 

processos erosivos na propriedade agrícola localizada em Vera Cruz. Fonte: Trabalho de campo realizado no 

mês de agosto. 

 

Esta forma de intervenção se apresentou, portanto, como eficiente no controle de processos 

erosivos impedindo sua intensificação e favorecendo a recuperação das áreas degradadas que 

podem, de médio a longo prazo, serem novamente incorporadas as atividades agrícolas, sendo este 

fator extremamente relevante, em especial, quando se trata de pequenos produtores rurais. 

De forma geral, o presente trabalho demonstra a possibilidade de aplicação da metodologia 

de barramentos de bambu no processo de recuperação de áreas degradas por erosão hídrica na 

microbacia hidrográfica da Água Três Unidos, após o estudo de caso realizado em uma das maiores 

propriedades agrícolas da microbacia que apresenta diversos processos erosivos. 

A metodologia por ser de baixo custo e de fácil aplicação pode ser disseminada em outras 

propriedades rurais da microbacia que caracteriza-se, justamente, pela predominância de 

propriedades agrícolas produtoras de café.  

Para isso se faz necessário, primeiramente, o levantamento e a localização dos principais 

processos erosivos da microbacia, com a realização de um levantamento das descrições gerais, 
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morfológicas e texturais das áreas de possível implantação da metodologia com o intuito de 

subsidiar as análises e o projeto de intervenção. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfatizou-se neste trabalho alguns dos resultantes da relação, por vezes degradante entre 

sociedade e natureza, em especial no que se refere a degradação do solo, seus condicionantes 

naturais e as formas de intervenção antrópica que aceleram os processos erosivos e que, por sua vez, 

afetam os recursos hídricos. Esta intervenção relaciona-se a um processo de apropriação e uso do 

solo condicionado por um sistema econômico que incorpora a natureza como recurso a ser 

explorado, sendo que esta relação fica muito evidente quando se observa as dinâmicas de 

exploração agrícola do solo, representada, em sua maioria, pela ausência de técnicas 

conservacionistas. 

Frente a necessidade de se pensar em formas de intervenção que possibilite a recuperação de 

áreas degradadas por erosão hídrica que o presente trabalho propõe a construção de barramentos de 

bambu e uso de sacos de ráfia, enquanto técnica que reduziria a velocidade do escoamento 

superficial, responsável tanto pelo deslocamento e transporte de sedimentos do solo como também 

pelo processo de assoreamento de muitos cursos d’água, que apresenta-se como um dos principais 

problemas ambientais da microbacia, juntamente com a ocorrência de processos erosivos. 

Considerando que a técnica é de baixo custo, pouco impactante e eficiente é possível que a 

mesma seja aplicada tanto em uma grande como uma pequena propriedade agrícola. Sendo que, até 

o momento, a intervenção apresentou ótimos resultados no estudo de caso realizado na propriedade 

agrícola de Vera Cruz, promovendo a contenção de sedimentos e o estabelecimento/disseminação 

de vegetação dentro dos sulcos erosivos. 
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RESUMO 

 

A bacia hidrográfica é uma unidade ecossistêmica e morfológica, que reflete os impactos e 

vulnerabilidades ambientais provenientes da interferência antrópica. A bacia hidrográfica do 

Ribeirão João Leite (BHRJL), com uma área aproximada de 761 km² e localizada em uma zona de 

rico potencial agrícola, tem no seu principal curso d´água, o Ribeirão João Leite, o principal 

manancial de abastecimento da população de Goiânia, capital do estado de Goiás. Visando a melhor 

gestão ambiental desta bacia, este estudo buscou compreender o equilíbrio ou desequilíbrio de 

trechos do Ribeirão João Leite (à equidistâncias de 50 m) e dos canais fluviais da BHRJL por meio 

da aplicação do índice RDE (stream-gradient index). O RDE é bastante útil para a identificação de 

mudanças na declividade, na resistência à erosão hidráulica do substrato rochoso e para a 

identificação de regiões com atividade tectônica e deformação crustal. Neste trabalho foi possível 

observar que o Ribeirão João Leite é um curso d´água de baixa velocidade e declividade, 

apresentando alguns trechos em desequilíbrio. A BHRJL teve alta concentração de drenagens com 

anomalia 2ª ordem nas cabeceiras, o que sugere a atuação dos processos de erosão fluvial e 

provável atividade neotectônica em sua porção leste. 

 

Palavras-chaves: Ribeirão João Leite, Índice RDE, Perfil Longitudinal 

 

ABSTRACT 

 

A watershed is an ecosystem and morphological unit that reflects the environmental impacts and 

vulnerabilities related to anthropic interventions. The Ribeirão João Leite watershed (BHRJL), with 

an area of about 761 km² and located in a zone of rich agricultural potential, constitutes (through its 

major watercourse, the Ribeirão João Leite) the main water supply for the city of Goiânia (Goiás 

State capital). In pursuit of a better environmental management of this watershed, this study aimed 

to identify the segments (at 50m equidistance) of the Ribeirão João Leite (and of the streams of the 

BHRJL) as graded or ungraded, via the use of the RDE index (stream-gradient index). This index 

serves the purpose of indicating changes in slope, bedrock resistance to hydraulic erosion, as well as 

to highlight regions with tectonic activity and crustal deformation. Our results and analysis showed 

the Ribeirão João Leite to be a watercourse of low velocity and slope, with some ungraded stream 

segments. The BHRJL had high concentration 2 order anomaly streams, suggesting the 

predominance of fluvial erosion processes and likely neotectonic activity in its eastern portion.  
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Key-words: Ribeirão João Leite, RDE index, Longitudinal Profile 

 

1. INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica é uma área da superfície terrestre caracterizada por drenar água, 

sedimentos e materiais dissolvidos através do escoamento superficial e subsuperficial da água das 

encostas, pela força da gravidade, até os fundos de vale em direção ao canal fluvial e ao exultório.  

Ela é uma unidade ecossistêmica e morfológica, que reflete os impactos e vulnerabilidades 

ambientais provenientes da interferência antrópica, sendo bastante utilizada como unidade de 

análise da paisagem (BOTELHO, 2007). Para melhor compreender a dinâmica da paisagem, 

buscando identificar áreas suscetíveis à erosão e aos movimentos de massa, é importante analisar a 

interação dos componentes físicos, como a geologia, solos, relevo, com a dinâmica fluvial, em 

particular, com a sua velocidade, capacidade de transporte, forma e equilíbrio.  

Um trecho ou canal fluvial em equilíbrio é um curso d´água cuja declividade, velocidade, 

espessura e morfologia foram ajustadas ao longo de muitos anos para fornecer a velocidade 

necessária para o transporte de carga oriunda da bacia sem a degradação dos canais fluviais 

(MACKIN, 1948; LEOPOLD & BULL, 1979). Por sua vez, a medida do equilíbrio de um rio pode 

ser compreendida pelo perfil longitudinal, fundamental para o entendimento da configuração do 

sistema fluvial e dos processos de erosão fluvial e deposição (MACKIN, 1948; FUJITA et al., 

2011). O perfil longitudinal do curso da água e de trechos do curso da água é medido pelo índice 

RDE (Relação Declividade Extensão), o qual possibilita a comparação de cursos d´água de 

diferentes extensões e ordens. Originalmente proposto por Hack (1973), como stream-gradient 

index ou índice SL (slope vs. length), corresponde à declividade, em um determinado trecho, 

normalizada pela distância do trecho à cabeceira de drenagem (SOUZA et al., 2011).   

O índice RDE está correlacionado aos níveis de energia da corrente e reflete a capacidade 

erosiva do curso da água e a sua capacidade de transporte de carga.  A correlação da velocidade do 

curso d´água com a sua energia total foi demonstrado pelo experimento de Gilbert, que indica que a 

velocidade do rio varia inversamente com a quantidade de energia consumida no transporte da carga 

(MACKIN, 1948 apud GILBERT, 1914). Assim, este índice é indicativo de mudanças tanto na 

declividade quanto na resistência à erosão hidráulica do substrato rochoso, aumentando onde o rio 
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flui por rochas mais resistentes e decrescendo em relação à substratos “macios” (ETCHEBEHERE 

et al., 2006).  

Os setores “anômalos” ao longo do curso da água são indicativos de litologias mais ou 

menos resistentes ao intemperismo ou de movimentação tectônica. Em particular, a relação entre o 

índice local ou RDE do trecho de um curso d´água e o RDE total é um importante indicativo de 

trechos com possíveis atividades neotectônicas e da presença de falhas geológicas 

(ETCHEBEHERE, 2000). Os resultados desta relação são agrupados em anomalias de 1ª e 2ª 

ordens, conforme a intensidade da anomalia, i.e. valores entre 2 e 10 e acima de 10, 

respectivamente.  

O índice RDE ou índice SL tem sido amplamente utilizado para a identificação de regiões 

com atividade tectônica, deformação crustal e erosão diferencial (e.g. CHEN et al., 2003; TROIANI 

& SETA, 2008; FONT et al., 2010). Exemplos no Brasil incluem o uso do índice RDE para a 

identificação de regiões sujeitas a deformações tectônicas na bacia do Rio do Peixe, região 

ocidental paulista (ETCHEBEHERE et al., 2004) e para a identificação de rupturas no declive do 

rio Zêzere em Portugal (SOUZA et al., 2011).  

O presente estudo tem por objetivo analisar o perfil longitudinal do Ribeirão João leite 

(próximo à Goiânia) em seus vários trechos, com vistas a identificar possíveis áreas em 

desequilíbrio. Busca-se também identificar as regiões da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite 

com concentração de anomalias de 1ª e 2ª ordem e a relevância destas anomalias para a dinâmica de 

erosão e deposição fluvial.  

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJ), com uma área aproximada de 761 km² 

e abrangendo os municípios de Goiânia, Anápolis, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás, Goianápolis, 

Campo Limpo e Terezópolis de Goiás (Figura 1), está inserida no chamado “Mato Grosso de 

Goiás”, uma zona de rico potencial agrícola que há décadas é utilizada de forma intensiva para o 

plantio de culturas agrícolas e constituição de pastagens (ESTEVAM, 1998, pg. 114). 

A área de estudo, cortada pela recém-implantada Ferrovia Norte-Sul, bem como pela 

rodovia BR153 (rodovia Belém-Brasília), se configura como uma das mais importantes do estado 
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de Goiás, abrigando seus principais núcleos urbanos, entre eles a capital Goiânia, e grande parte da 

população, cerca de 30% em uma área territorial de apenas 0,22% do total do estado (IBGE, 2012). 

O Ribeirão João Leite, formado pelo encontro do Ribeirão Jurubatuba e Córrego das Pedras, 

com uma extensão de 70,69 km e afluente do Rio Meia Ponte, é o principal manancial de 

abastecimento da população de Goiânia.  

 

 

Figura 1 - Localização da bacia do Ribeirão João Leite, estado de Goiás – Brasil, com destaque 

para os sete municípios inseridos entre seus limites. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Em um primeiro momento, foram compilados os mapas de geologia, solos, hipsometria e 

declividade para a caracterização física da BHRJL, com o intuito de compreender quais 

componentes físicos são afetados e influenciam no equilíbrio do Ribeirão João Leite. Em seguida, 

com base em um Modelo Digital de Terreno (Topodata INPE –http://www.dsr.inpe.br/topodata/) e a 

drenagem na escala 1:25.000, foram geradas curvas de nível com uma equidistância de 50 m, as 

quais foram utilizadas para delimitar cada trecho ou segmento do Ribeirão João Leite para o cálculo 
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do índice RDE. O índice RDE foi calculado por trechos equidistantes de 50 m do Ribeirão João 

Leite, para todas as drenagens da  BHRJL e para o canal principal, conforme as equações 1 e 2: 

             
  

  
                                                                                                                     (1)                                                             

          
  

     
                                                                                                               (2) 

Onde: 

   = Diferença altimétrica entre a cota máxima e mínima do trecho ou do canal principal 

    = Comprimento de cada trecho  

L = Distância do ponto mais a jusante do trecho a cabeceira de drenagem 

Log n = Logaritmo natural da extensão do canal principal 

 

Posteriormente, calculou-se a razão entre o RDE por trecho e o RDE total, com as anomalias 

“neotectônicas” agrupadas em valores entre 2 e 10 ( 2ª ordem) e maiores que 10  (1ª ordem). Para as 

anomalias de 2ª ordem foi aplicado um interpolador de densidade Kernel para agrupar as regiões da 

BHRJL que apresentassem a maior densidade de canais com anomalia desta ordem. Já para a 

anomalia de 1ª ordem apenas um canal fluvial apresentou valor acima de 10. 

 Para compreender a morfologia do canal principal, se é retilíneo ou não, o que está 

diretamente relacionado ao tipo de substrato rochoso e solo, foi calculado o índice de sinuosidade, 

expresso como a relação entre o canal principal e a distância vetorial entre os extremos do canal 

(Equação 3):  

     
 

  
                                                                                         (3) 

Onde:  

L = Comprimento do canal principal  

Ev = Equivalente Vetorial 

 

Também foi calculada a densidade de drenagem, que correlaciona o comprimento total dos 

canais com a área da bacia hidrográfica, sendo considerados para o comprimento total dos canais os 

rios perenes e temporários (equação 4), e foram identificados os padrões de drenagem, conforme o 

esquema proposto por Christofoletti (1980), os quais podem ser dendrítico, treliço, retangular, 

paralela, radial ou anelar. 
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Onde: 

   
 

 
                             (4) 

Dd = Densidade da Drenagem 

L = Comprimento total dos cursos da água da bacia hidrográfica 

A = Área da bacia hidrográfica 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para compreender a forma do perfil longitudinal, medido pelo índice RDE, é importante 

considerar a geologia, o relevo, a sinuosidade do canal principal, a densidade de drenagem e a 

forma. A geologia da BHRJL apresenta remanescentes de rochas metamórficas de idade 

Paleoproterozóica em sua região central, compostos pelas unidades geológicas Suíte Jurubatuba, 

com metatonalitos e metagranitos, e a Sequência metavulcanossedimentar Silvânia (xistos) (Figura 

2d). Na região nordeste e sul predominam rochas de idade Neoproterozóica, com rochas 

metamórficas e ígneas do Complexo granulítico Anápolis-Itauçu, com associação de ortogranulitos, 

(charnokitos/serpentinito), rochas metabásicas, supracrustais (gnaisse e metagabro) e supracrustais 

com quartzito. No extremo norte, no município de Anápolis, há coberturas detrito-lateríticas 

ferruginosas Cenozóicas formadas no Neógeno por meio da intensa atuação do intemperismo 

químico. No sul, abaixo do reservatório, há depósitos aluvionares recentes de areia.  

Em regiões onde a geologia é caracterizada por rochas impermeáveis, há mais escoamento 

superficial, o que escultura os canais permanentes, aumentando a densidade de drenagem. O valor 

da densidade de drenagem varia de 0,5 km/km² para bacias mal drenadas (com elevada 

permeabilidade) a 3,5 km/km² em bacias muito bem drenadas (bastante impermeáveis). A 

densidade de drenagem da bacia do Ribeirão João Leite é de 1,03 km/km², o que a caracteriza como 

uma bacia mal drenada, apesar do predomínio na bacia de rochas metamórficas e ígneas. As rochas 

metamórficas e ígneas, por apresentarem resistência uniforme em estratiticação horizontal na forma 

de falhas, possibilitaram, ao longo do tempo geológico, o desenvolvimento de drenagens com 

padrão arborescente. 
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A BHJL apresenta a predominância de relevo plano a suavemente ondulado (declividades de 

0 a 20%), com exceção das áreas de cabeceira de drenagem do Ribeirão Jurubatuba, Corrégo das 

Pedras e Córrego Félix (Figura 2b). O desnível altimétrico do Ribeirão João Leite é baixo, de 153 

m, com um gradiente hidráulico de 2,23 m/km, ou seja, a cada 1 km há uma variação de 2,23 m de 

altitude, o que o caracteriza como um rio de baixa energia e velocidade, com a maior atuação dos 

processos de deposição ao invés de erosão fluvial (Figura 2a). O gradiente do canal está relacionado 

diretamente com a capacidade de transporte do rio, como o tamanho dos grãos e a quantidade de 

sedimentos transportados. Este fator é importante na determinação de possíveis assoreamentos e 

formação de bancos de areia, que estreitam o canal, tornando o leito do rio menos profundo e 

consequentemente facilitando o transbordamento do rio durante a estação chuvosa. Quanto maior o 

gradiente do canal principal, maior a capacidade de transporte do rio e maior a declividade. A baixa 

declividade da BHRJL é um dos fatores que deve ser levado em conta na análise da suscetibilidade 

à erosão, pois o volume mínimo de fluxo superficial necessário para iniciar o processo erosivo 

depende da declividade da superfície e da resistividade do solo à erosão (HORTON, 1945).  

Ao longo do Ribeirão João Leite predominam os solos Argissolo Vermelho Amarelo e o 

Latossolo Vermelho (Figura 2c). O Argissolo Vermelho Amarelo encontra-se principalmente sobre 

rochas como o metagranito, charnokitos/serpentinito e quartzito, constituídas principalmente por 

minerais félsicos, mais resistentes ao intemperismo químico. Contudo, os Argissolos, por 

apresentarem um horizonte B textural com maior teor de areia que no horizonte A, podem favorecer 

o processo de erosão. Quanto ao Latossolo Vermelho, um solo profundo bastante intemperizado 

com estrutura microagregada granular e com um horizonte B latossólico, este está associado à 

alteração das rochas metabásicas e supracrustais do Complexo Anápolis Itauçu, ricas em minerais 

máficos, menos resistentes ao intemperismo químico. Por sua vez, nas áreas de depósitos 

aluvionares, localizados em regiões planas com baixa declividade, predominou a formação de solos 

hidromórficos como os gleissolos (Figura 2c). 
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Figura 2 – a) Cotas altimétricas com equidistância de 50 m, b) Declividade em porcentagem, c) Classes de 

Solos, d) Unidades geológicas e falhas geológicas. 
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Com base nas variações dos componentes físicos da BHRJL pode-se melhor compreender o 

equilíbrio do Ribeirão João Leite e possíveis trechos em desequilíbrio. O Ribeirão João leite é 

classificado como meândrico por apresentar uma sinuosidade de 1,72. A sinuosidade mede 

indiretamente a velocidade do escoamento superficial e das correntes do canal principal, sendo que 

valores próximos a 1,0 indicam que o canal tende a ser retilíneo, enquanto valores superiores ou 

iguais a 1,5 são considerados meândricos.  

A velocidade do curso da água também pode ser inferida indiretamente pelo perfil 

longitudinal, o qual mostra as variações de altitude nos diversos pontos ao longo da extensão do rio 

em análise, da nascente a foz (ETCHEBEHERE et al., 2004). Um perfil longitudinal de curso da 

água equilibrado apresenta assíntotas longas (inclinações suaves) e forma côncava, enquanto os 

trechos em desequilíbrio apresentam irregularidades em seu traçado (CARLSTON, 1969). A 

mudança no perfil implica em um novo reajuste do curso da água a um novo equilíbrio, sendo que a 

presença de trechos no curso da água fora do equilíbrio indica a confluência de tributários, 

diferenças ou heterogeneidade da litologia, atividade tectônica recente ou processos de deformação 

crustal (ETCHEBEHERE et al., 2004). O Ribeirão João Leite apresenta um perfil longitudinal 

pouco equilibrado, em parte por ser este oriundo da conjunção de dois tributários (Ribeirão 

Jurubatuba e Córrego das Pedras) apresentando um perfil mais retilíneo (Figura 3a). 

Como observado na Figura 3a há muita heterogeneidade na litologia em diversos trechos do 

Ribeirão João Leite, com rochas variando de metabasicas e charnokitos/serpentinito, em maiores 

altitudes, a rochas como o gnaisse na unidade supracrustal em menor altitude, com alguns morros e 

colinas formadas por quartzitos e metagranitos. Nos quatro trechos identificados para o Ribeirão 

João Leite, o primeiro trecho, com cotas de 850 a 800 m, apresentou os menores valores do índice 

RDE, sendo que os maiores valores deste índice estão associados ao terceiro (750 a 700 m), o que 

sugere um maior desequilíbrio deste trecho, em parte devido as abruptas mudanças de litologia, com 

rochas mais resistentes (quartzitos e charnokitos/serpentinito) das unidades quartzito e Jurubatuba e 

sedimentos inconsolidados de depósitos aluvionares (Figura 3).   
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Figura 3 – a) Perfil longitudinal do Ribeirão João Leite e a unidade geológica correspondente (cores 

conforme a figura 2d), b) Índice RDE dos diversos trechos do Ribeirão João Leite. 

 

 Para identificar possíveis deformações neotectônicas, utilizou-se a razão RDE. A Figura 4a 

mostra uma alta densidade de anomalias de 2ª ordem nas nascentes do Ribeirão Jurubatuba e 

Córrego das Pedras. As áreas na proximidade das cabeceiras de drenagem representam setores com 

maior probabilidade de se encontrarem fora de equilíbrio, não refletindo adequadamente a energia 

cinética da drenagem. Portanto, não refletem a deformação neotectônica e sim fatores hidrológicos 

(ETCHEBEHERE et al., 2006). A maior concentração de drenagens com anomalia de 2ª ordem 

situa-se nas cabeceiras de drenagem e na região leste da BHRJ, particularmente em regiões com 

cotas altimétricas variando de 950 a 1050 m. Apenas o canal fluvial destacado em azul escuro 

apresentou anomalia de 1ª ordem, associada à presença de duas falhas ou zonas de cisalhamento e 

localizado sobre duas unidades geológicas distintas, os ortogranulitos (mais resistentes ao 

intemperismo químico) e as supracrustais do Complexo Anápolis Itauçu. Considerando os trechos 

do Ribeirão João Leite com equidistância de 50 m, o primeiro apresentou a razão RDE inferior a 2, 

todos os outros três trechos apresentaram anomalias de 2ª ordem, com o maior valor para o 

intervalo de 750 a 700 m de altitude no encontro entre duas falhas compressionais (Figura 4). 
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Figura 4 – Densidade Kernel de Canais de 2ª ordem e razão RDE por trecho  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A utilização do índice RDE para estudos de cunho geomorfológico e geológico tem 

possibilitado a identificação de áreas com deformações neotectônicas, além de ser bastante sensível 

à variações na resistência litológica e na declividade. O índice RDE, por identificar trechos em 

desequilíbrio, é importante para engenheiros que estão preocupados com operações para construção 

de barragens e canalização de cursos da água em áreas urbanas. Este índice também é bastante 

utilizado por geólogos e geógrafos para identificar feições erosivas e de deposição, como um 

registro das mudanças nas condições ambientais de origem natural e antrópica.  

Neste estudo foi possível identificar as variações na resistência litológica para vários trechos 

do Ribeirão João Leite, indicando que no trecho de 750 a 700 m há desequilíbrio, cuja causa, em 

parte, pode ser devido a grande heterogeneidade na resistência da litologia a erosão fluvial se 

comparada aos outros trechos do Ribeirão João Leite. Observou-se também que o Ribeirão João 

Leite apresenta curso meândrico, com baixa velocidade e capacidade de transporte e baixo gradiente 

hidráulico (2,23 m/km). O perfil longitudinal, de baixa concavidade, também sugere certo 

desequilíbrio, em parte por ser ribeirão este oriundo da conjunção de dois tributários (Ribeirão 

Jurubatuba e Córrego das Pedras). A baixa velocidade e declividade do Ribeirão João Leite, com 

alguns trechos em desequilíbrio (i.e. onde a declividade do curso da água ainda não se ajustou a 
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quantidade de carga sólida transportada), tem importante relevância para a gestão ambiental, pois 

indica trechos com provável ocorrência de assoreamento, à exemplo do trecho de 750 a 700 m. 

Considerando a BHRJL como um todo, foi possível identificar regiões com erosão fluvial 

acelerada, como nas cabeceiras de drenagem, e a presença de falhas geológicas, particularmente na 

região leste da bacia. 
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RESUMO 

A ocupação do Pontal do Paranapanema é muito recente, sendo praticamente do início do século 

passado (XX), a qual passou por diversas fases de ocupação, sejam elas agrícolas ou urbanas, até os 

dias de hoje. Porém tal processo, por ser fundamentado num sistema capitalista de exploração, 

trouxe consigo diversos problemas de ordem ambiental e social. Neste trabalho, resultado do estudo 

de uma disciplina de pós-graduação em Geografia, buscou-se aplicar o modelo GTP proposto por 

Betrand (2007), o qual busca analisar de forma integrada o Geossistema, o Território e a Paisagem 

sobre um local. Para isso toma-se como objeto de análise a bacia hidrográfica do Ribeirão Santo 

Antônio, situada no município de Mirante do Paranapanema-SP, na região do Pontal do 

Paranapanema. Por meio desse método foi possível observar que a paisagem, seja ela histórica, 

social, econômica, ou ambiental, passou por diversas alterações no decorrer da recente história da 

região, resultando num contexto atual em que o poder do capital agrícola predomina sobre a cultura 

e a natureza da região, proporcionando à população local piores condições de vida. 

 

Palavras-Chave: GTP; Geossistema; Território; Paisagem; Ribeirão Santo Antônio 

 

ABSTRACT 

The occupation of Pontal of Paranapanema is very recent, being practically from the beginning of 

the last century (XX), having passed through several phases of occupation, be they agricultural or 

urban until the present day.  But such a process, being based on a capitalist system of exploitation, 

brought several problems of environmental and social. In this paper, which is the result of a 

discipline graduate in Geography, we sought to apply the GTP model proposed by Betrand (2007), 

which seeks to analyze comprehensively the Geosystem, Territory and Landscape on a location. For 

this becomes as an object of analysis the watershed of Ribeirão Santo Antonio, located in the city of 

Mirante do Paranapanema-SP, in the region of Pontal. Through this method it was possible notice 

that the landscape, be it historical, social, economic, or environmental, has undergone several 

changes during the recent history of the region, resulting in the current context in which the power 
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of the agricultural capital predominates over culture and nature the region, giving the local 

population the worst living condition 

s. 

Keywords: GTP; Geosystem; Territory; Landscape; River Santo Antonio.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas foram definidos, por Bertalanffy (1950), como conjuntos de elementos que se 

relacionam entre si, com certo grau de organização, procurando atingir um objetivo ou uma 

finalidade. Por Gregory (1992), como conjuntos de elementos com variáveis e características 

diversas que mantêm relações entre si e entre o meio ambiente. Para este mesmo autor, a análise 

poderá estar voltada para a estrutura desse sistema, para seu comportamento, para as trocas de 

energia, limites, ambientes ou parâmetros. 

Diante disso, Troppmair (1985, p.125) afirma que não devemos estudar o meio físico como 

um produto final, com um objetivo único e isolado em si, mas como o meio integrado e dinâmico, em 

que os seres vivos, entre eles e o homem, vivem, se conectam e desenvolvem suas atividades.  

Christofoletti (1986, p.87), também postula que não se devem estudar os componentes da natureza 

por si mesmos, mas investigar a unidade resultante da integração e as conexões existentes nesse 

conjunto. Para este mesmo autor (1979), a organização do conjunto é decorrente das relações entre os 

elementos, e o grau de organização entre eles confere o estado e a função de um todo. Cada todo está 

inserido em um conjunto maior, ou seja, o universo, que é formado por subsistemas, ou uma parte do 

todo. Desta forma, a partir destas primícias, podemos enfatizar a teoria de sistemas como um sistema 

aberto que permite identificar um sistema maior ou menor. 

O geossistema surge do resultado da combinação dinâmica dos elementos físicos, 

biológicos e antrópicos, que fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução. Para este autor, o geossistema seria o resultado da combinação 

dinâmica de um potencial ecológico (geomorfologia, clima, hidrografia), e de uma 

condição de exploração biológica natural (vegetação, solos, fauna), além dos fatores 

sociais (atividades antrópicas). (Bertrand, 1972) (Figura 1) 
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Figura 1 - Modelo do Geossistema.  

Fonte: Bertrand e Bertrand (2007) 

 

Porém, tais análises sistêmicas se limitam à suas especialidades, desconsiderando a integração 

entre os diferentes agentes do sistema. Partindo então de uma visão holística integralizada, e 

contrapondo-se à análise compartimentada, meramente descritiva, Bertrand (2007), sugere a proposta 

teórico-metodológica do GTP (Geossistema-Território-Paisagem), busca aproximar três conceitos 

para analisar como funciona um determinado espaço geográfico em sua totalidade.  

O geossistema, o território, a paisagem são três maneiras de se considerar um objeto único 

que é o espaço que nos cerca, em uma palavra, o meio ambiente. Estas são três entradas 

construídas num objeto único, três entradas e, pois, três finalidades diferentes. Os 

aproximar sem os confundir num sistema tripolar permite introduzir a diversidade e de a 

flexibilizar num sistema complexo. Estas são três entradas complementares e interativas. O 

geossistema com finalidade naturalista toma em consideração a “natureza” antropizada. O 

território com finalidade sócio-econômica corresponde à abordagem clássica da geografia 

humana. A paisagem com finalidade cultural introduz a dimensão das imagens e das 

representações. Não há hierarquia entre os três polos, mas complementaridades: é isto que 

dá a flexibilidade ao funcionamento científico” (PASSOS, 2011, p.2). 

 

BERTRAND explicita, de forma bastante didática, o sistema metodológico fundado sobre 

estes três conceitos espaço-temporais: o Geossistema, o Território, e a Paisagem. O 

geossistema representa o espaço-tempo da natureza antropizada. É a "fonte" (source) jamais 

captada, tal qual ela escorre da vertente, mas que pode ser já poluída. O território, fundado 

sobre a apropriação e o "limitar/cercar", representa o espaço-tempo das sociedades, aquele 

da organização política, jurídica, administrativa e aquela da exploração econômica. É o 

"recurso" (ressource) no tempo curto e instável do mercado. A paisagem representa o 

espaço-tempo da cultura, da arte, da estética, do simbólico e do místico. Ela é o 

ressourcement de tempo longo, patrimonial e identitário. (PASSOS, 2011, p.13-14) 
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De inspiração sistêmica, o geossistema se diferencia claramente do ecossistema pelo fato da 

sua territorialização e da sua antropização, ou seja, o geossistema é um conceito não somente 

espacializado, mas também territorializado, isto é, com toda uma carga de história humana. 

Assim, neste presente artigo temos como objetivo realizar uma tentativa análise da bacia 

hidrográfica do ribeirão Santo Antonio na perspectiva do modelo Geossistema, Território e 

Paisagem (GTP), proposto por Bertrand (2007), buscando elucidar os aspectos físicos da região, e 

as ações antrópicas na paisagem local. 

 

2. PROCEDIMENTOS MÉTODOLOGICOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O inventário foi efetuado na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio, localizada no 

município de Mirante do Paranapanema, contando com uma área de 367,51 km² (Figura 2). O ribeirão 

Santo Antonio possui cerca de 52 km de extensão, e é o principal corpo d’água desta bacia, indo 

desaguar no rio Pirapozinho, que após 12 quilômetros deposita suas águas no rio Paranapanema.  

O município de Mirante do Paranapanema faz divisa com os municípios de Sandovalina, 

Presidente Bernardes, Santo Anastácio e Marabá Paulista. Está interligado à região pelas rodovias 

estaduais SP-274, no sentido Leste-Oeste, sendo a principal via de ligação entre Mirante do 

Paranapanema e Presidente Prudente, e também pela rodovia SP-563, que corta o quadrante 

noroeste do município. Conta com uma população de 16.213 habitantes. Sua área territorial abrange 

1.238 km², correspondendo a 0,4987% da área estadual de São Paulo, de acordo com informações 

da Confederação Nacional dos Municípios. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) municipal 

é 0.735, de acordo com o PNDU (Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano - 2000). 
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Figura 2. Localização da bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antonio. 

Org.: Bezerra, J. P. P. (2010). 

 

Este trabalho é fruto da disciplina do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente: O Modelo GTP, Geossistema, 

Território e Paisagem aplicado à análise das dinâmicas socioambientais brasileiras, ministrada pelo 

Professor Doutor Messias Modesto dos Passos. 

Assim sendo, durante a disciplina, foi proposto um trabalho de campo na bacia do ribeirão 

Santo Antônio, no qual foram identificadas as diferentes realidades físicas e sociais presentes no 

contexto da região da bacia hidrográfica. Para isso, foi feito um estudo prévio da localidade. 

Durante o campo, houve entrevistas com os moradores locais para entender a dinâmica dos processos 

de ocupação e desenvolvimento agrário da região, identificando as mudanças que ocorreram nas 

últimas décadas, principalmente no contexto rural. Para analisar as diferentes paisagens da bacia 

hidrográfica, foi montado um resumido acervo geo-foto-gráfico devidamente georreferenciado para 

assim se obter uma melhor concepção da paisagem estudada; Além disso, dentro da perspectiva do 

geossistema, foram realizados levantamentos fitossociológicos, para a caracterização biogeográfica, 

que resultaram na construção das pirâmides de vegetação. Por fim, fez-se uma análise integrada 

desses elementos, através da análise do GTP, proposto por Bertrand (2007). 
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2.2.O TERRITÓRIO E A PAISAGEM SOB A PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DOS 

MORADORES 

Para uma melhor análise e percepção social e histórica do território e da paisagem ao longo 

do tempo, foram realizadas três entrevistas com moradores locais antigos, visando recolher dados 

que representem diversas fases de modificação regional, pautadas principalmente em relação ao 

desenvolvimento socioeconômico regional. 

O primeiro entrevistado, senhor “O.”, com 73 anos de idade e morador na região há 63 

anos, relata que houve diversas modificações na paisagem após a instalação da FEPASA (Ferrovia 

Paulista SA) na região. Segundo ele, os rios eram mais profundos; atualmente estão bem mais rasos 

e a diversidade da psicofauna ficou bem escassa. A localidade apresentava muitas famílias 

assentadas, o que permitia reuniões comunitárias e festejos populares. Com a desativação da 

ferrovia (conhecida como Ramal de Dourados) e um redimensionamento da economia local, muitos 

moradores acabaram mudando da região. Ao retratar a região num período de 30 anos atrás, o 

morador diz que: “via o mundo em cima de uma árvore”, fazendo menção ao grande número de 

árvores na região, e, ao observar o mesmo local hoje nota-se uma grande perda da biodiversidade. 

Eram muito comuns as viagens à Presidente Prudente feita por trem. Hoje se tem uma região onde a 

terra  é menos produtiva devido à alta exploração agrícola. O regime de chuvas encontra-se bem 

alterado, com grandes quantidades de chuvas e em poucos dias. Os dias também têm sido mais 

quentes. As expectativas são de  um futuro de “fome”, pois a monocultura canavieira está em 

expansão por toda região do Pontal, sufocando cada vez mais a agricultura de subsistência. Além 

disso, segundo relatos do morador, a cana-de-açúcar deixa a terra improdutiva. Em dias atuais, os 

assentados da região abandonam os serviços de seus lotes para trabalhar nas usinas canavieiras 

(lembrando que são muitos assentamentos presentes neste município de Mirante do Paranapanema). 

Em referência a um sentimento de saudade, o troféu de futebol ganhado, tendo como memória as 

épocas em que o convívio em comunidade e os festejos eram abundantes. Quando questionado 

sobre uma paisagem sentimental, o morador afirma ser o fundo de seu lote, pois na propriedade 

existia uma só árvore e hoje em dia existe uma reserva, plantada pelo proprietário. Segundo o 

entrevistado o sentimento de amor pela natureza sempre esteve presente na sua vida.  

O segundo entrevistado senhor “J.”, com 68 anos de idade e morador da média bacia do 

Santo Antônio há 46 anos. Segundo este, antigamente a criação de gado predominava na região e 
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atualmente as plantações de cana tem se expandido cada vez mais. A presença de grupos de 

assentados na região se tem feito presente, como medida mitigatória para solucionar os problemas 

fundiários locais. A vegetação era densa, mas com o avanço das fronteiras agrícolas e investimento 

de capital, a derrubada de árvores foi intensa, ocasionando alterações ambientais na região, entre 

elas o aumento da temperatura. O morador diz que os dias eram mais frios e aconteciam geadas, 

mas hoje os dias são mais quentes.  As condições de vida eram melhores. Relata também o 

assoreamento do rio, causando um impacto negativo na região. As condições de trabalho eram 

maiores, tendo emprego fixo assalariado numa fazenda local. O morador relata gostar da região, 

apresentando um sentimento de pertencimento ao local onde reside. Quando indagado sobre a 

importância do rio, menciona que existiam peixes grandes (diversidades) e que hoje não são mais 

encontrados. Para ele tal fato ocorreu após a construção das galerias, que impedem a migração dos 

peixes que viriam do rio Paranapanema. As condições do solo atualmente são piores, sem a presença 

de matas e esgotamento devido ao cultivo intensivo sem a devida reposição por meio de adubação 

química e/ou orgânica. Para o assentado, o futuro da região está na atividade leiteira que tem 

recebido investimento na mecanização do processo de retirada do leite. Outra alternativa, seria 

trabalhar em usinas canavieiras. Segundo relatos, muitos assentados na região têm trabalhado com 

cultivo de cana-de-açúcar, abandonando a cultivo familiar. Quando questionado sobre uma 

paisagem sentimental, sugere a antiga sede da fazenda em que trabalhou, onde se situa hoje o 

assentamento, e também o lote onde mora com a família,  onde há um barracão de ordenha que 

construiu em sua propriedade. 

A terceira entrevistada, senhora “A.” com 85 anos de idade, residente da Alta bacia do 

Santo Antônio há 50 anos. Mudou-se do estado de Sergipe, vindo para região à procura de melhores 

condições de trabalho e casamento. Morando na região teve 13 filhos, dos quais somente um reside 

atualmente próximo a ela. Quando chegou à região, alguns cultivos eram praticados: mandioca 

(casa de farinha), algodão, amendoim, arroz, feijão, plantio de árvores frutíferas  – década de 1960. 

Da sua chegada à região, relata já ter ocorrido o desmatamento em favor da agricultura e pecuária.  

Sua propriedade hoje apresenta 4 alqueires de terra. Sente saudade dos tempos passados, em que o 

trabalho era farto e toda família estava próxima. Por questões de saúde, ocorre a necessidade de 

abandonar a terra para morar na cidade com um dos filhos, no entanto, esse não seria seu desejo.  

Uma paisagem que referencia toda a sua história seria a casa e suas plantas. Prevendo o futuro ela 
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afirma que o domínio da monocultura da cana-de-açúcar e da grande propriedade é o cenário mais 

previsível. Relata que realizava muita pesca no passado e que o ribeirão atualmente diminuiu sua 

quantidade de peixes. Segundo a moradora, isso se dá pela retirada da mata ciliar e do 

desmatamento generalizado que, entre outros impactos ambientais, motivou o assoreamento do rio. 

 

3. TRABALHO DE CAMPO – UM GEOGRÁFICO DA PAISAGEM: GEO-FOTO-

GRAFIA 

A fotografia, desde seu aparecimento, entrou na paisagem.  A generalização e o uso 

utilitário da fotografia constituíram, ao longo dos tempos, uma ferramenta de registro e de 

restituição das paisagens (PASSOS, 2008). 

Por meio da percepção individual é possível analisar e fazer uma tipologia da paisagem. 

Assim, segundo Bertrand (2007), podem-se fazer associações da paisagem com a qualidade de uma 

região, com a qualidade das atividades locais, sejam elas agrícolas, industriais, comerciais, 

residenciais, a partir da análise e identificação fotográfica. Essas associações tornam-se fundamentos 

do desenvolvimento econômico. A seguir são apresentadas algumas fotos do trabalho de campo. 

 

Figura 3. Mosaico de fotografias da paisagem histórica da Bacia do Ribeirão Santo Antônio: 1-Barracão da 

antiga Braswey, beneficiadora de algodão, situada na sede do município de Mirante do Paranapanema no 

período funcionamento de 1945 – 65; 2- Casa abandonada do administrador da Cleyton Indústria Algodoeira, 

situada na sede do município de Mirante do Paranapanema - período de 1945 – 65; 3 - Voçoroca – Assentamento 

Flor Roxo; 4 - Assentamento Haroldina (na localidade conhecida por Pé de Galinha), situado no município de 

Mirante do Paranapanema – Formado desde o período de 1995, com 71 famílias assentadas, sobre fiscalização do 
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ITESP (Fundação Instituto de Terras – SP); 5- Estação de trem desativada, próximo ao assentamento Haroldina 

(Pé de Galinha); 6 - Morador da região (O., 63 anos) - a paisagem como forma de sentimento; 7- Alta bacia do 

ribeirão Santo Antonio, a partir da qual foi iniciado o processo de ocupação e povoamento da região que, mais tarde, 

ficaria conhecida como Pontal do Paranapanema encontram algumas lápides, demarcando local que outrora foi 

cemitério, inteiramente abandonados. 

 

 

Figura 4. Mosaico de fotografias da paisagem ambiental da Bacia do Ribeirão Santo Antônio: 1 - Parcela do 

território da média bacia do Santo Antônio – Solo hidromorfizado, tendo a água como agente principal no 

processo de pedogênese; 2 - Região da Média Bacia do Santo Antônio – rio assoreado com pastagens aos dois 

lados; 3 - Região da Alta Bacia do Santo Antônio – O processo de ocupação da bacia teve inicio nesta região, que 

apresenta como formação de solo o arenito Bauru (rocha carbonatada, resistente à erosão); 4 - Comunidade de 

Bromeliacea, instaladas em uma micro nascente - Geótopo localizado na Alta Bacia do Santo Antonio; 5 - Área 

de levantamento fitossociológico 01. Localizado próximo a nascente e que, atualmente, está sendo usada 

para pastagem – Alta Bacia do Santo Antônio; 6 - Área de levantamento fitossociológico 02. Localizado 

próximo a nascente, sendo uma APP (Área de Preservação Permanente), pois compõe a mata ciliar – Alta Bacia 

do Santo Antônio. 
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4.  LEVANATAMENTOS FITOSSOCIOLÓGICOS 

 

Por meio de levantamentos fitossociológicos objetiva-se conhecer as comunidades vegetais 

do ponto de vista florístico e estrutural. Para Sampaio et al. (1996) os estudos fitossociológicos 

contribuem para o conhecimento da estrutura das comunidades, bem como o conhecimento da flora 

regional, subsidiando desta forma, o manejo, a recuperação e/ou conservação dos ecossistemas. 

A comunidade vegetal é resultante da ação dos diversos fatores ambientais que incidem 

sobre as espécies em um determinado local ou sítio. As estruturas vegetais que se repetem em uma 

mesma comunidade vegetal podem ser de certa forma, similares, porém, nunca idênticas, ainda 

mais quando as comunidades vegetais são consideradas em grandes áreas. Assim os componentes 

de um sistema que incidem sobre a vegetação e o meio ambiente, se desenvolvem paralelamente 

podendo apresentar uma infinidade de expressões ecológicas. 

Desta forma, realizou-se levantamos levantamentos fitossociológicos na região da Alta Bacia 

do Santo Antonio, com o objetivo de identificar os aspectos físicos e biológicos do geossistema local. 

Neste levantamento se identificou aspectos físicos e vegetativos do local de análise, como tipo de 

vegetação, espécie, integração, isolamento, dentre outros aspectos. Os dados coletados foram 

inseridos posteriormente no software VEGET, no qual se elaborou pirâmides vegetativas, com o 

intuito de identificar a predominância e recessão dos diferentes tipos vegetativos do local, para então 

caracterizar a situação biogeográfica do local, co conforme se pode observar nas figuras 5 e 6.  

Vale ressaltar que as duas análises se deram na formação vegetativa Floresta Tropical, 

próximo à nascente do Ribeirão Santo Antônio, no Município de Mirantes do Paranapanema-SP, na 

região do Pontal do Paranapanema. Tal local está situado na Unidade Morfoestrutural 

Geomorfológica Planalto Ocidental Paulista, sob domínio bioclimático tropical tropófilo. 
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Figura 5. Área de regeneração com sucessão de grupos vegetais diversos, predominado área de pastagem.Erosão: 

Sem incisão fluvial, devido o surgimento de espécimes vegetais. Área Homogênea. 

 

 

Como se pode observar na Figura 5 e na foto 5 da Figura 4, no 1º ponto de análise, na 

vertente próxima da nascente do Rio Santo Antonio, com declividade de 30°, onde há a 

predominância da vegetação gramínea, do tipo Mato Grosso, tal local, é caracterizado popularmente 

como “pasto”, pois há a passagem de gados no local. Além da gramínea, há a presença de diversos 

tipos de vegetais do tipo herbáceo, como Mirtácea, Goiabeira, Candeia, dentre outras, característico 

da região, nas áreas de pastagem. No estrato subarbustivo, há novamente a predominância da 

Candeia e da Erva de lagarta, porém em pequena quantidade, e isoladas. Já no arbustivo, há a 

presença de algumas Candeias, de forma agrupada. E por fim, no arborescente (por inexistência de 

vegetação do nível arbóreo no local), há a presença de algumas Candeias, agrupadas em três, de 

altura de cerca de 5 metros, em estado de progressão, assim como os outros estratos.  
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Figura 6. APP, que apesar de circundada por pastagem é protegida por cerca; sulcos de erosão motivados por 

incisão fluvial. Troco com briófitas e orquídeas. Uma pequena nascente com pteridófitas e quaresmeira-do-brejo. 

Presença de cactáceas epífitas.   

 

Já na Figura 6 e na foto 6 da Figura 4, pode-se observar o 2º ponto de análise, situado na mata 

ciliar da nascente do Rio Santo Antonio, com declividade de 40° onde há a predominância da 

vegetação arbórea, na maioria isolada, como Marinheiro, Peito de Pombo, Bico de Pato e Leiteiro, 

pois o local é caracterizado como área de mata ciliar. No estrato herbáceo/rasteiro, há alguns 

exemplares de Mirtácea e Orquídeas, dentre outras, em sua maioria, isoladas. No estrato subarbustivo, 

há algumas erva-de-lagarta, isoladas. Já no arbustivo, há a presença de alguns marinheiros, agrupados, 

e em progressão. E como já falado do arbóreo, sobra-nos o arborescente, com exemplares de Erva de 

lagarta e Embaúba, isoladas e em progressão, assim como todos os outros estratos. 

Observa-se que os dois locais se encontram em progressão, o que nos permite concluir, que 

apesar das transformações na paisagem, em virtude do avanço antrópico em busca de novas áreas 

agricultáveis, a natureza insiste em se recompor, e para isso, depende também, do planejamento por 

parte da sociedade, fiscalizando e protegendo tal recuperação, principalmente nesses locais em que 

foram analisados, pois por comporem a mata ciliar, é de fundamental importância sua existência 

para assegurar a permanência dos recursos hídricos e da sobrevivência da fauna e flora. 
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5. CONSIDERACÕES FINAIS 

A partir do modelo GTP proposto por Bertrand foi  possivel analisar o território e a 

paisagem, sejam elas modificadas por ações naturais ou modificadas pela ação do homem. Um 

geossistema (seria mais apropriado falar em geocomplexo) é uma dimensão do espaço terrestre 

onde os diversos componentes naturais (fatores bioticos e abióticos), encontram-se em conexões 

sistêmicas uns com os outros, apresentando-se, de forma definida, em constatante interação com o 

meio natural e com a sociedade humana. 

Por meio dessa análise, foi possível observar as transformações da paisagem na região da 

Bacia do Santo Antonio, utilizando uma sequência de dados, como: estudo histórico, observação in 

loco, entrevistas com os assentados locais, acervo geo-foto-gráfico e levantamento fitossociológico. 

Os locais analisados pelo levantamento fitossociológico, infelizmente, não representa a 

maioria da bacia, pois tais locais se encontram em recuperação/progressão da vegetação, diferente 

do restante, que é dedicado exclusivamente para a agropecuária. Assim, é importante que as áreas 

próximas aos cursos d’água e as áreas de nascente estejam avançando, servindo de base, para uma 

melhor preservação da fauna e flora, e para a melhoria da qualidade da água e da vazão do 

Ribeirão Santo Antônio. 

Ao relacionarmos o acervo geo-foto-gráfico com as entrevistas dos assentados, é possível 

constatar as grandes modificações citadas pelos moradores locais. Dados passados relatam a passagem de 

várias atividades econômicas na região: cultivo algodoeiro, pecuária de leite e de corte, além da agricultura 

familiar. Porém, é perceptível que a cultura canavieira é o que predomina atualmente, motivado pelas 

diversas usinas sucroalcooleiras da região.  

O processo de transformação da paisagem também tem relação com a exploração da região 

desde a chegada das primeiras comunidades. Toda fauna e flora foram drasticamente afetadas, para 

dar origem às atividades de exploração rural. As redes fluviais tiveram grandes desgastes, sendo que 

em alguns pontos o assoreamento do rio é visível e em outros ocorreram fortes processos erosivos 

às margens do leito. É válido salientar que as construções de barragens tiveram influência nas 

dinâmicas fluviais e desenvolvimento da fauna aquática. 

Atualmente a região enfrenta um maciço avanço da cultura canavieira. Os trabalhadores 

da terra deixam de cuidar de seus lotes para serem assalariados no plantio de cana-de-açúcar. 

Muito proprietários têm arrendado suas terras para o cultivo da cana-de-açúcar. Com todas 
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essas ocorrências, a paisagem na região tem sido muito afetada e essa monocultura tem tido 

influência, na cultura local, nos costumes e territorialização conforme constatamos no trabalho de 

campo realizado na alta, média e baixa bacia do ribeirão Santo Antonio. 

Mais triste ainda é saber que tal processo se generaliza pelo território nacional, em virtude do 

avanço do capital. É necessário então que haja ações governistas para preservar, ou até mesmo 

“ressuscitar”, as condições ambientais, sociais e culturais de outrora, e assim proporcionarem 

melhores condições de permanência e de qualidade de vida para a população dessa região. 
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RESUMO 

No contexto do ordenamento territorial, o estudo das bacias hidrográficas se faz necessário uma vez 

que seus elementos são essenciais ao desenvolvimento humano. A interação solo, água e relevo são 

responsáveis pelos processos erosivos e possuem um papel relevante no estudo da evolução da 

paisagem. Nesse sentido, esforços são empreendidos com o objetivo de modelar tais processos por 

meio de equações matemáticas baseadas em um conjunto de técnicas de geoprocessamento que visa 

à aquisição, ao tratamento e à integração de dados, a fim de fornecer subsídios para o planejamento 

territorial do uso sustentável do solo. Diante desta perspectiva, o presente artigo explicita a 

aplicação parcial da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) na bacia do Rio Passa Cinco/SP, 

no sentido de modelar a suscetibilidade do solo à erosão por unidade de área. As técnicas de 

modelagem mostraram-se eficientes para a geração do mapa de potencial erosivo da bacia estudada 

com vistas à gestão de maneira sustentável. 

 

 

ABSTRACT 

In the context of the territorial planning, the watersheds' study becomes necessary once its elements 

are essential in human development. The interaction between soil, water and relief is responsible for 

erosion and hold a prominent role in the study of landscape evolution. By this way, efforts are 

undertaken in order to pattern these processes using mathematical equations, based on 

geoprocessing technical sets that aims acquisition, processing and data joint in order to provide 

information for a territorial planning of sustanaible land use. Therefore, this article explains the 

partial application of the Universal Soil Loss Equation (USLE) in the Passa Cinco/SP river basin, in 

order to model the susceptibility to soil erosion per unit area. The modeling techniques were 

effectives to the generation of an erosive potential map of the studied basin that aims a sustainably 

management. 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA/OBJETIVOS 

 Uma bacia hidrográfica circunscreve um território drenado por um rio principal, seus 

afluentes e subafluentes permanentes ou intermitentes. Dessa forma, seu conceito está associado à 

noção de sistema, nascentes, divisores de águas, cursos de águas hierarquizados e foz.  
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Toda ocorrência de eventos em uma bacia hidrográfica, de origem antrópica 

ou natural, interfere na dinâmica desse sistema, na quantidade dos cursos de 

água e sua qualidade. Essa é uma das peculiaridades que, muitas vezes, induz 

os planejadores a escolherem a bacia hidrográfica como uma unidade de 

gestão. (ZACHARIAS, 2010, p. 121). 

 

 

 No Ordenamento Territorial, a estratégia é analisar as propriedades, a distribuição e a 

circulação da água para interpretar potencialidades e restrições de uso. Associados a outros 

elementos do meio, como a Geomorfologia e a Pedologia, seus dados podem, também, auxiliar na 

interpretação de fenômenos como inundação e variações climáticas locais, visto que são 

informações vitais para avaliar movimentos de massa e instabilidades dos terrenos. 

A Geomorfologia e a Pedologia possuem métodos de investigação da paisagem com a 

finalidade de oferecer uma leitura dinâmica das “formações superficiais da litosfera a partir dos seus 

objetos de estudo: o relevo (morfogênese) e os solos (pedogênese).” (ESPINDOLA, 2010: 67). O 

autor afirma que enquanto a geomorfologia dedicou-se especialmente aos processos responsáveis 

pela modelagem das superfícies em diferentes escalas temporais e espaciais, os estudos pedológicos 

voltaram-se à análise da origem do solo em função da interação entre os elementos do meio físico. 

 No contexto da interação solo, água e relevo, os processos erosivos possuem um relevante 

papel no estudo da evolução da paisagem e interação com a sociedade, uma vez que são 

empreendidos esforços para modelar tais processos por meio de equações matemáticas, como a 

Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), que, de acordo com Albuquerque (2002), só se faz 

adequada quando os seus parâmetros são determinados para o local a ser aplicado sem considerar a 

geometria da vertente.   

 Por outro lado, Silva & Alvares (2005) destacam que na atualidade a EUPS possui aplicação 

para seis diferentes finalidades: 

- previsão de perdas anuais medidas do solo de uma área sujeita a determinadas práticas de 

utilização; 

- orientação na seleção de áreas de cultivo, de manejo e conservação; 

- previsão de alternações nas perdas de solo acarretadas por mudanças nas práticas de cultivo de 

conservação; 

- determinação de modos de aplicação ou alteração das praticas agrícolas que permitam usos mais 

intensivos da terra; 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1111 

- estimativas das perdas de solo para usos distintos na agricultura; 

- estimativas das perdas de solo visando à determinação de práticas conservacionistas. 

 Sua importância advém de ter-se tornado um instrumento valioso para os trabalhos de 

conservação do solo, fornecendo subsídios para estudos e propostas de planejamento do uso 

sustentável do solo. Para Silva & Alvares (2005) “os fatores da EUPS dentre eles a erodibilidade 

são determinados separadamente e de difícil quantificação, seja pelo método de determinação ser 

demasiadamente moroso e envolvendo alto custo, seja pela ausência de informações básicas 

necessárias”. 

A erodibilidade, também chamada de fator K – fator que exprime numericamente a 

suscetibilidade de um determinado solo sofrer erosão hídrica de superfície, tendo seu valor 

delimitado entre 0 e 1 (Bertoni & Lombardi Neto, 1999) –, em razão das características e 

propriedades (físicas, químicas, etc) pertencentes a cada tipo de solo, se apresenta de maneira 

diferente para cada um deles, sendo também influenciada pelo tipo de manejo e características 

topográficas.  

[...] há basicamente três métodos pelos quais pode determinar a erodibilidade do 

solo. O primeiro e o segundo método, considerados métodos diretos, baseiam-se na 

relação entre as perdas de solo e o fator erosividade das chuvas, avaliados em 

parcelas de dimensões padronizadas, sendo o primeiro sob condições de chuva 

natural e o segundo sob condições de chuvas artificiais simuladas. O terceiro 

método (indireto) estima a erodibilidade utilizando equações matemáticas 

elaboradas que contemplam parâmetros relativos sobre a física e química dos solos. 

(SILVA & ALVARES 2005, pág 36).  

 

 

As considerações acima são mais que suficientes para incentivar o objetivo deste trabalho 

que tem como finalidade apresentar os resultados com a aplicação parcial da EUPS na bacia do Rio 

Passa Cinco/SP, no sentido de modelar a quantidade de solo que é erodida por unidade de área. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS OBTIDOS 

O desenvolvimento foi baseado em um conjunto de técnicas de geoprocessamento que 

visava à aquisição, ao tratamento e à integração de dados a partir de funções disponibilizadas nos 

softwares SPRING 5.1.8. e ArcGIS 10.0. 

 A EUPS foi empregada de forma parcial, sendo utilizados apenas os fatores R, K, L e S da 

referida equação expressa por Wischmeier; Smith (1978), através da seguinte fórmula: A = 

R.K.L.S.C.P, as quais são:  
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 A: perda do solo calculado por unidade de área, t / ha; 

 Fator R: potencial erosivo da chuva;  

 Fator K: erodibilidade do solo; 

 Fator L: comprimento da encosta; 

 Fator S: grau da declividade; 

 Fator C: fator uso e manejo do solo; e  

 Fator P: práticas de conservação de solos. 

Os quatro primeiros fatores da EUPS determinam o risco de erosão em uma área 

determinada, sendo que sua estimativa de erosão potencial é anual. Evidencia-se ainda que a EUPS 

serve como guia metodológica para a tomada de decisões no planejamento da conservação do solo 

(WISCHMEIER; SMITH, 1978). 

 O cálculo do fator erosividade (R) foi realizado em função das médias pluviométricas 

mensais e anuais por meio de dados pluviométricos da rede DAEE (Departamento de Águas e 

Energia do Estado de São Paulo) e pela Estação Meteorológica do CEPLA (Centro de Análise e 

Planejamento Ambiental – IGCE – UNESP – Rio Claro). Foram levantados dados de postos 

locados nos municípios de Rio Claro, Piracicaba, Itirapina, Analândia, Corumbataí, Charqueada, 

Santa Gertrudes, São Pedro e Ipeúna.   

 Os índices de Erosividade são quantificados por meio da equação estabelecida por Bertoni e 

Lombardi Neto (1975; 1993): 

 

                                           EI = 67,355 (r
2
/ P) 

0,85
                                              

 

Sendo: 

 EI = Média mensal do índice de erosão, MJ mm ha-1 h-1; 

 r = Precipitação média mensal, mm; 

 p = Precipitação média anual, mm. 

Os dados pluviométricos foram tabelados no software Microsoft Excel, sendo 

posteriormente processados de acordo com a equação 6, obtendo-se os valores do fator EI. 
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Em seguida, elaborou-se uma planilha com base nos dados de erosividade (R) dos postos. 

Foi realizada a conversão das coordenadas geográficas de localização dos postos para coordenada 

UTM para posterior inserção no software ArcGis 10.0.  

Nesse software foram realizadas a interpolação destas informações por meio do Método 

Kriging, bem como a reclassificação, a edição e a exportação do arquivo raster para shapefile. 

Posteriormente, este arquivo foi importado e convertido no ambiente do Spring de Shape para 

ASCII – SPRING. Por fim, evidencia-se que o mapa temático derivado desses procedimentos foi 

utilizado no cálculo do Potencial Natural de Erosão. 

A Erodibilidade (fator K) foi adquirida a partir da associação do mapa de solos e a atribuição 

de valores correspondentes ao índice de erodibilidade correlatos a cada classe de solo.  

Os índices de erodibilidade (fator K) foram obtidos através da relação proposta por Bertoni e 

Lombardi Neto (1975, 1991): 

 

                    2,8*10-7(12-a)+4,3*10-3(b-2)=3*3*10-3(c-3)      

                  

Sendo: 

 M = % de areia, silte e argila 

 A = % de matéria orgânica 

 b = classe de estrutura do solo 

 c = classe de permeabilidade do perfil de solo 

  

A associação e atribuição de valores da erodibilidade foram realizadas no SPRING, tendo 

como resultado um mapa temático da erodibilidade. 

A tabela 1 apresenta os valores de K adotados para os tipos de solos existentes na bacia do 

Rio Passa Cinco segundo IAC (1992). 

Tabela 7 – Tipos de solos e respectivos valores de erodibilidade (K) existentes na bacia do rio Passa Cinco 

 

Tipo de Solo Valores de Erodibilidade (t.ha.h/ha.MJ.mm) 

Latossolo Roxo 0,0122 

Latossolo Vermelho-Amarelo 0,0133 

Latossolo Vermelho-Escuro 0,0173 
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Terra Roxa 0,0183 

Areia Quartzosa 0,0223 

Podzólico Vermelho-Amarelo 0,0438 

Litólico 0,0490 

 

O fator L, ou comprimento da encosta, e o fator S, ou grau de declividade, foram obtidos a 

partir da geração de mapas temáticos no ambiente do SPRING. 

 A extensão de vertentes foi vetorizada no software AutoDesk Map e calculada a partir do 

traçado de segmentos que ligavam os divisores d’água até a rede de drenagem no interior de 

quadrículas de 2 km, conforme aquelas da Carta topográfica na escala 1:50.000. Em seguida, foram 

realizados o cálculo e a inserção da média das linhas de extensão de vertentes nas quadrículas. 

 O produto desse procedimento foi importado ao SPRING, no qual foi realizada a associação 

das classes temáticas de extensão de vertentes através da importação de textos para identificação de 

polígonos, resultando na geração do mapa de extensão de vertentes. 

Em relação ao mapa de declividade, este foi elaborado a partir das curvas de nível, sendo 

desenvolvidas as grades triangular e retangular no ambiente do SPRING. As classes de declividade 

estabelecidas à área foram: 0 a 2%; 2 a 6%; 6 a 12%; 12 a 20% e; 20 a 90%. 

O mapa de Potencial Natural de Erosão - PNE foi elaborado a partir do cruzamento de 

planos de informação (PIs) por meio da programação LEGAL (Linguagem Espacial para 

Geoprocessamento Algébrico) do SPRING. Tal programação possibilitou a conversão de categorias 

para grades numéricas e o cruzamento dos PIs de erosividade, erodibilidade, extensão de vertentes e 

declividade. 

O primeiro programa foi o cruzamento da declividade com os Solos. Posteriormente, foi 

desenvolvido um programa de geração do mapa do Potencial Natural de Erosão, considerando o 

cruzamento da erosividade, erodibilidade, extensão de vertentes e declividade, sendo estabelecidas 

quatro classes de PNE: baixo, médio, alto e muito alto. 

 O mapa de declividade caracteriza o ângulo de inclinação das vertentes em termos de 

porcentagem, gerado por meio do processamento dos planos de informação contendo as curvas de 

nível, pontos cotados e rede de drenagem. Posteriormente foram criadas as classes temáticas e seus 

respectivos valores, representando o grau de inclinação das vertentes (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de declividade 

A tabela 2 resume as informações extraídas do mapa de declividade 

 
Tabela 2: Classes de declividade 

 

Classe Declividade Área Ocupada  (%) 

0 – 2% 3 

2 – 6 % 16,1 

6 – 12% 28,6 

12 – 20% 23,4 

40 – 90% 5,8 

 

O mapa de erosividade (fator R) foi gerado a partir da interpolação por krigagem dos índices 

obtidos na equação 6. O mapa de erosividade expressa a susceptibilidade erosiva em função do 

volume de chuvas precipitada sobre a bacia. Os valores obtidos nos índices são diretamente 

proporcionais ao volume de chuva acumulada. A figura 2 representa o mapa de erosividade. 
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Figura 2: Mapa Erosividade 

 

 

 

 

 O mapa de erodibilidade foi gerado em função dos índices de erodibilidade (fator K) para 

cada uma das unidades litológicas presentes na bacia observados na figura e tabela 3. 
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Figura 3: Mapa Erodibilidade 

 

Tabela 3: Índices de Erodibilidade 

 

Índice Erodibilidade Unidade Pedológica % Área 

0,0490 Solo Litólico 11,4 

0,0438 Podzólico Vermelho Amarelo 32,6 

0,0183 Terra Roxa Estruturada 0,4 

0,0173 Latossolo Vermelho Escuro 2 

0,0122 Latossolo Roxo 0,4 

0,0133 Latossolo Vermelho Amarelo 30 

0,0223 Areia Quartzosa 23,6 
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O mapa de extensão de vertentes faz menção ao comprimento das vertentes e complementa 

o fator topográfico (LS) para calibração do modelo EUPS. A figura 9 representa o Mapa de 

Extensão de Vertentes e as seis classes temáticas produzidas. 

 

 

 
Figura 5: Mapa de Potencial Erosivo 

 

 Foram geradas quatro classes de potencial natural à erosão: baixo, médio, alto e muito alto 

(Tabela 4). Conforme os dados obtidos, 6,3% da bacia apresenta um potencial baixo de erosão, 

18,8% de potencial médio de erosão. Os valores que mais se destacam são das áreas com potencial 

erosivo alto, 36,7% e muito alto, 38,2%. Dessa maneira, 38,2% da área da bacia apresenta um 

potencial erosivo muito alto e 36,7% alto, a bacia do Rio Passa Cinco pode ser classificada como 

uma bacia altamente susceptível a sofrer processos erosivos. Essa alta susceptibilidade ocorre em 

função de suas características fisiográficas aliadas ao uso e cobertura da terra. 
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3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As técnicas de modelagem propostas mostraram-se eficientes na caracterização da área 

fisiográfica da bacia, bem como na geração do mapa de potencial erosivo. As técnicas apresentadas 

e estudadas podem ser eficientes no sentido de planejar ações que possam subsidiar uma exploração 

sustentável dos recursos naturais. 

 Com base nos resultados apresentados, conclui-se que a área da bacia do Rio Passa Cinco 

possui uma elevada susceptibilidade a processos erosivos. Esses valores se dão em função da 

cobertura do solo, declividade do relevo, estrutura dos solos e do uso e ocupação da terra. Sendo 

assim, sugere-se que haja um maior cuidado no manejo das culturas e reflorestamento das áreas 

desmatadas, principalmente daquelas próximas às margens dos canais de drenagem.  
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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar o processo de sedimentação no baixo curso dos 

rios Sepotuba e Cabaçal, afluentes da margem direita do rio Paraguai. Nesse sentido, alguns 

procedimentos foram necessários: monitoramento da hidrodinâmica; coleta de sedimentos; análise 

de laboratório para determinar a granulometria dos sedimentos de fundo (Pipetagem e 

Peneiramento) e concentração de sedimentos em suspensão (Evaporação). No baixo curso dos 

tributários foram registradas várias feições, como bancos de sedimentos, barras submersas, diques 

marginais e ilhas fluviais. Os resultados das análises granulométricas dos sedimentos de fundo 

mostram predominância de materiais grosseiros (areias). Com relação a descarga sólida em 

suspensão registrou-se 3.258,84t/dia a montante dos tributários com diminuição a jusante. 

Palavras-chave: bacia hidrográfica; rio Paraguai; sedimentação. 

ABSTRACT 

The present study aimed to verify the process of settling down in the course of rivers Sepotuba and 

Cabaçal, right bank tributaries of the Paraguay River. Some procedures were necessary:  

hydrodynamics monitoring, sediment collection, laboratory analysis to determine the grain size of 

the bottom sediments (pipetting and sieving) and suspended sediment concentration (evaporation). 

On the lower course of the tributaries were recorded several features such as sediment banks, 

submerged bars, levees and river islands. The results of particle size analysis of bottom sediments 

show a predominance of course materials (sand). Regarding to suspended sediment discharge was 

recorded 3258.84 t / day upstream tributaries with decreased downstream. 

Keywords: River Basin, Paraguay River; Sedimentation. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

A bacia hidrográfica corresponde a uma unidade natural, ou seja, uma determinada área da 

superfície terrestre cujos limites são criados pelo próprio escoamento das águas sobre a superfície 

ao longo do tempo. Isto significa que a bacia é resultado da interação da água  com outros recursos 

naturais, tais como, material de origem, topografia, vegetação e clima. Assim, um curso de água é, 

independentemente de seu tamanho, sempre o resultado da contribuição de determinada área 

topográfica (LEOPOLD et al., 1971). 

Nas últimas décadas, as bacias hidrográficas dos rios Sepotuba e  Cabaçal, vêm passando 

por alterações no meio físico (SERIGATTO, 2006; AVELINO, 2007). Devido ao processo de 

ocupação, os recursos naturais, antes preservados, na atualidade sofrem processo de degradação. 

Essa intervenção provocou mudanças direta e indireta nas bacias, consequentemente aumentando o 

aporte de sedimentos no baixo curso dos tributários e no rio Paraguai.  

 A análise dos sedimentos em suspensão e no fundo do canal permite estimar a quantidade e 

o tipo dos sedimentos transportados. A obtenção de informações sobre o volume de sedimentos 

transportados é importante para definir o uso direto e indireto na bacia hidrográfica assim como 

para definição de medidas de planejamento e gestão da bacia. 

O comportamento de uma bacia em relação ao sedimento é muito variável desde as partes 

mais altas até as planícies, pois dependem de alguns fatores ambientais como a litologia, tipo de 

solo, cobertura vegetal, declividade, regime de chuvas e outros. Na alta bacia, em geral, há maior 

erosão e transporte de sedimentos e no baixo curso deposição (CARVALHO, 1994). 

A concentração de sedimentos suspensos, geralmente medida em mg/L, varia não apenas 

com a descarga, mas também ao longo do ano. Dessa forma, para uma mesma descarga pode-se 

obter diferentes valores de concentração a depender da estação do ano ou do posicionamento em 

relação à passagem da onda de cheia. Tal situação provoca um comportamento conhecido como 

histerese, ou seja, para uma mesma vazão são obtidos diferentes valores de concentração de 

sedimento suspenso (KNIGHTON, 1998). 

Conforme Knighton (1998), a carga suspensa é originada em sua maioria do escoamento 

superficial das vertentes (fluxo hortoniano e acanalado de vertente) e secundariamente da erosão 

das margens do canal. É constituída por silte e argila e se mantêm em suspensão praticamente o 
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tempo todo pela turbulência do fluxo, depositando-se apenas em condições de fluxo laminado de 

baixíssimas velocidades. 

Os estudos relacionados à dinâmica fluvial nas últimas décadas ganharam importância 

devido aos efeitos negativos representados pela perda de terrenos cultiváveis, pelo 

comprometimento ou destruição de estrutura de engenharia próxima ao leito do rio, pelo aumento 

no custo de projetos de dragagem, mas principalmente pelo comprometimento dos recursos hídricos 

(WALKER, 1999). 

No que se refere aos estudos sobre evolução marginal e processo de sedimentação, 

encontram-se as pesquisas de Destefani e Souza Filho (2002), Rocha (2002) e Borges (2004) 

realizadas no Alto rio Paraná; de Casado et al. (2002), Castro (2005) e Oliveira (2006) no baixo rio 

São Francisco. Na bacia do Alto Paraguai destacam-se os trabalhos de Souza (2004), Silva et al. 

(2007) , Souza e Cunha (2007), Justiniano (2010), Leandro e Souza (2012), Leandro et al. (2012) e 

Silva (2012), bem como, os relatórios do Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS 

(1978). Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo verificar o processo de sedimentação no baixo 

curso dos rios Sepotuba e Cabaçal, afluentes da margem direita do rio Paraguai, Cáceres – Mato 

Grosso. 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo  

 

O estudo foi desenvolvido no baixo curso de dois afluentes (rios Sepotuba e Cabaçal) da 

margem direita do rio Paraguai, no município de Cáceres no estado de Mato Grosso (Figura 1).   
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Figura 1 - Segmento do rio Paraguai e o baixo curso dos seus afluentes. 

 

Monitoramento das variáveis hidrodinâmicas (batimetria) 

Para levantamento da largura e profundidade do canal utilizou-se o sonar Garmin GPSMAP 

420S, onde, dividiram-se as seções transversais em três pontos: margem direita, meio da calha e 

margem esquerda. Utilizou-se para levantamento da velocidade do fluxo hidráulico o molinete 

hidrométrico. Em cada seção transversal a velocidade, também foi medida em três pontos (margem 

direita, meio da calha e margem esquerda). Na coluna de água, a velocidade foi obtida em 

diferentes profundidades (20%, 50% e 80%). 

 

Coleta de sedimentos de fundo e em suspensão 

As amostras foram coletadas no rio Paraguai e no baixo curso dos seus afluentes no período 

de estiagem. 

A carga suspensa foi coletada com um mostrador pontual denominado garrafa de Van Dorn 

(tubo de PVC com duas extremidades abertas com as tampas presas a um gatilho, o qual é ativado 

com o lançamento de um peso). O processo consiste primeiramente em lavar duas vezes o 

recipiente com a própria água do rio e posterior coleta. As amostras foram devidamente etiquetadas, 
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constando dados referentes ao local.Todo o material foi armazenado em caixa de isopor com gelo, 

tendo sido mantidas sob-refrigeração até o início das análises (no máximo 24 horas após coleta).  

Na coleta dos sedimentos de fundo, foi utilizado o aparelho do tipo Van Veen (mostrador de 

mandíbulas). O aparelho foi lançado no rio até alcançar o fundo do canal retendo carga sólida em 

suas mandíbulas. As amostras foram armazenadas em sacolas plásticas e etiquetadas com dados 

referentes à localização para posterior análise com a quantificação da composição granulométrica 

no Laboratório de Pesquisa e Estudos em Geomorfologia Fluvial – LAPEGEOF da Universidade do 

Estado de Mato Grosso – UNEMAT/ Campus de Cáceres – Mato Grosso, Brasil. 

 

Análise dos sedimentos de fundo e em suspensão 

Evaporação 

Na execução da metodologia usa-se diminuir a amostra pelo repouso da mistura por 24 

horas retirando o excesso de líquido isento de sedimento. É importante e necessária a determinação 

da quantidade de sais solúveis, o que é feito pela retirada de três pipetas de 50 ml da parte isenta de 

sedimento (água sobrenadante após 24 horas de repouso) para secagem em estufa e obtenção do 

valor médio. A amostra água-sedimento agora reduzida foi colocada em recipiente adequado 

(béquer) e levada à estufa para secagem por alguns instantes ou horas. Em seguida as mostras foram 

colocadas no dissecador para posterior pesagem (CARVALHO et al., 2000). 

 

Análise granulométrica utilizando o método de pipetagem (dispersão total) 

Para fracionamento do material de fundo em argila e silte, utilizou-se o método de 

pipetagem (dispersão total), conforme EMBRAPA (1997).  

Os procedimentos constaram das seguintes etapas:  

- Após secagem a 100°C em estufa, 20g de amostra de cada ponto de coleta foram condicionadas 

em béqueres contendo 10ml de solução dispersante (NaOH 0,1M.L
-1

) e água destilada (100 ml). Em 

seguida, o conteúdo dos béqueres foi agitado com um bastão de vidro, tampado com um vidro de 

relógio e deixado em repouso por uma noite.  

- Transcorrido o período de repouso, as amostras foram novamente agitadas, durante 15 minutos 

mecanicamente no Agitador de Wagner (TE-160).  
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- Na sequência o material foi lavado numa peneira de 20cm de diâmetro e malha de 0,053 (nº270) 

apoiada sobre um funil que tinha logo abaixo uma proveta de 1000 ml. O silte e a argila passaram 

para a proveta de 1000 ml e a areia ficou retida na peneira.  

- O material da proveta foi agitado com um bastão de vidro por 30 segundos e deixado em repouso 

conforme tabela de temperatura e tempo de sedimentação.  

- Transcorrido o tempo de sedimentação, foi introduzida uma pipeta no interior da proveta até a 

profundidade de 5 cm, sendo em seguida aspirada a suspensão (fração argila). 

- Ao fim do processo, tanto o material da pipeta (suspensão coletada) quanto da peneira, foram 

transferidos para béqueres identificados de acordo com o ponto de coleta e levados a estufa modelo 

TE-394/2 a 120°C.  

- Concluída a secagem, foi realizada pesagem e calculado os percentuais de areia, silte e argila para 

cada amostra, a fração silte equivale à diferença da soma areia/argila das 20g iniciais. 

- Foram realizados três ensaios por ponto de coleta para obtenção da composição média do material 

de fundo. 

 

Análise granulométrica utilizando o método de peneiramento 

A quantificação das frações de areia (grossa, média e fina) foi obtida com o Peneiramento. O 

material retido, na peneira de 20 cm de diâmetro e malha de 0,053 (nº 270) pela Pipetagem - 

dispersão total foi seco em estufa. Posterior foi submetido ao processo mecânico de Peneiramento 

no Agitador Eletromagnético, com uma sequência de peneiras padronizadas, por 30 minutos. O 

material retido em cada uma das peneiras foi pesado separadamente (SUGUIO, 1973). 

A areia retida nas peneiras de 4,75 mm e 2,36 mm foi considerada grossa; aquela que passou 

pela peneira de 2,36 mm, mas ficou retida nas peneiras de 1,18 mm e 600 μm foi considerada média 

e, finalmente, a areia retida nas peneiras de 300 μm a 75 μm foi classificada como fina. Essa escala 

foi adaptada da American Society for Testing and Materiais – ASTM (SOUZA et al., 2012). 

 

Cálculo de vazão 

Para calcular a área na seção transversal no nível de margens plenas e área da seção molhada 

foi adotada a fórmula: A = L x P. Onde: A = Área da seção; L = Largura do canal; P = Profundidade 
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média. Os valores de vazão foram obtidos a partir da fórmula: Q = V x A.Onde: Q = Vazão; V = 

Velocidade das águas; A = Área (CUNHA, 2009). 

 

Determinação da descarga sólida suspensa 

Os valores de descarga sólida em suspensão (QSS) foram determinados pelo somatório do 

produto entre a concentração de sedimento suspenso da vertical (CSSi) e a respectiva descarga 

líquida da vertical (Ql), na forma da expressão abaixo (CARVALHO, 2009): 

 

 

 

Em que: Qss = descarga sólida em suspensão (t/dia-1); Cssi = concentração de sedimento 

em suspensão da vertical (mg/l-
1
); Qli = descarga líquida da respectiva vertical (m3/ s

-1
).   

Quando diagnosticado o potencial arqueológico de uma determinada área, é necessário 

definir medidas preventivas que evitem danos ao patrimônio arqueológico eventualmente existente, 

sendo uma dessas medidas o resgate arqueológico. 

Dentre as usinas sucroalcooleiras existentes na Bacia Hidrográfica Turvo/Grande, a Usina 

Guariroba Ltda. instalada no Município de Pontes Gestal, SP possuía em sua área de influência a 

presença de sítios arqueológicos.  

Ocorreu um impacto possível de ser prevenido, por meio do desenvolvimento de 

prospecções arqueológicas na área de influência da usina. Nessa área foi realizado o resgate dos 

materiais líticos e cerâmicos, evidenciados na área, e o registro do contexto geográfico do sítio 

arqueológico. 

A cerâmica da Tradição Aratu-Sapucaí costuma ser abundante nos sítios arqueológicos, 

como é o caso do sítio Turvo V-B, onde se evidenciaram 32.095 fragmentos cerâmicos, em sua 

grande maioria sem nenhuma decoração. 

Os povos indígenas dessa Tradição eram agricultores ceramistas, ou seja, praticavam a 

agricultura de subsistência e fabricavam a cerâmica. Escolhiam como espaço topográfico para 

localizar suas ocupações as elevações suaves, como colinas distante de importantes rios, como é o 

caso do Rio Turvo à 800 metros dali, mas próximo a um córrego de menor dimensão, como o 

Córrego do Anil. 
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Seus aldeamentos circulares a céu aberto, tinham sua formação constituída de um a três 

anéis concêntricos de habitações e no interior haveria uma praça central. Atualmente essa mesma 

configuração de organização da aldeia pode ser observada entre os indígenas pertencentes ao tronco 

linguístico Jê, como os Kayapó, os Bororo e os Xavante. 

Quando uma aldeia crescia de modo que ultrapassava o tamanho que permitia sua 

subsistência, parte de sua população mudava para outro local. Assim, depois de certo tempo haveria 

diversas aldeias de povos Aratu dispersos por uma grande área, como é o caso da área onde se 

encontra o sítio Turvo V-B e outros cinco sítios arqueológicos distribuídos no entorno da área.  

Associando os registros históricos, etnográficos, aspectos geomorfológicos e a análise dos 

materiais cerâmicos do sítio em tela, pode-se comprovar essa área como sendo de ocupação dos 

povos Jê do Norte do Estado São Paulo, filiados à Tradição Aratu-Sapucaí.  

  

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspectos da rede de drenagem  

O rio Paraguai possui uma dinâmica própria quanto ao escoamento do fluxo, reflexo do 

gradiente suave, com declividade de 6 cm/km. A planície de inundação armazena água durante o 

período de cheias anuais, além de abastecer baías e lagoas, sendo que os braços dos rios também 

desviam parte do volume de água (Figura 2). 

 

Figura 2 - Rio Paraguai e alguns aspectos relevantes: mata ciliar, diques marginais e ilhas fluviais.  

 

As cheias do rio Paraguai vinculada a baixa declividade no baixo curso de alguns tributários 

proporciona propagação contracorrente até alguns quilômetros para montante dos afluentes. Dessa 

forma, a inundação, no baixo curso desses tributários, está relacionada à descarga de montante, bem 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1129 

como, ao volume de água do rio Paraguai. Como resultado das interações entre água e sedimentos 

no corredor fluvial, são formadas feições morfológicas de erosão e sedimentação. 

As barras em pontal são encontradas nas margens convexas dos meandros no baixo curso 

dos tributários.  As barras centrais e submersas encontram-se perpendicular ao fluxo. As barras 

laterais são encontradas próximo das margens, no sentido longitudinal e, em alguns trechos, estão 

evoluindo para diques marginais (Figura 3). E as ilhas fluviais identificadas nas confluências com o 

rio Paraguai possuem duas origens. Algumas estão relacionadas ao rompimento do colo do meandro 

e à evolução da calha e outras são resultado do processo de sedimentação como na foz do rio 

Sepotuba.   

  
 

Figura 3 - Depósito na margem direita do baixo Sepotuba próximo a confluência com o rio Paraguai e aspecto 

textural. 

 

Os depósitos são formados de acordo com a corrente fluvial, que modela os sedimentos 

existentes, transportando os que são mais leves e finos, com deposição de outros sedimentos 

advindos das diversas regiões a montante. A porcentagem das frações granulométricas dos 

sedimentos, que são transportados ou depositados sofre variações, e depende da força que a 

dinâmica fluvial atual exerce sobre o canal. 

Na seção do rio Paraguai a montante da foz dos tributários os dados da hidrodinâmica 

apresentaram as seguintes características: largura do canal com 84,25 m, profundidade de 3,70 m, 

velocidade do fluxo de 0,55 m/s e vazão com 171,446 m³/s (Tabela 1) . Bühler e Souza (2012) 

identificaram a concentração de sólidos suspensos no rio Paraguai, onde, em pontos a jusante da 

área do presente estudo verificaram valores entre 104 mg/L e 145mg/L no período de estiagem. Os 

dados de vazão e sedimentos em suspensão do rio Jauru e rio Paraguai (jusante do rio Jauru) 
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apresentam redução na concentração suspensa embora tenha sido registrado o aumento da vazão 

(Figura 4). 

 

Figura 4 - Sedimentos em suspensão e vazão no rio Paraguai e tributários no período de estigem. 

 

Nesta seção a análise granulométrica dos sedimentos de fundo mostrou predominância de 

areias, sendo 5,5% de areia grossa, a areia média correspondeu a 91,9%, areia fina 2,35%, silte 

0,11% e argila 0,01% do total da amostra analisada (Tabela 2).  

Nos estudos realizados sobre a sedimentação no rio Paraguai, Silva (2012) ao analisar  a 

composição granulométrica dos sedimentos de fundo depositados no leito do rio Paraguai  verificou 

a predominância de areia fina e areia média ( 94,75%). Destes, a areia média representou 73,51% e 

areia fina 21,24%. O estudo realizado por Leandro e Souza (2012) mostrou a predominância de 

areia na composição granulométrica dos sedimentos de fundo no rio Paraguai entre a foz do rio 

Cabaçal e a cidade de Cáceres.  

No rio Sepotuba a primeira seção encontra-se no canal principal e a segunda corresponde ao 

canal secundário. A largura registrada no canal principal foi de 105,49 m, com profundidade média 

de 3,43 m. A velocidade do fluxo foi de 0,49 m/s, tendo vazão de 177,296 m³/s, enquanto que, no 

canal secundário, houve redução nos dois parâmetros, com velocidade de 0,18 m/s e vazão de 30,23 

m³/s . A descarga sólida foi de 2.451 t/dia, enquanto que, no rio Paraguai a montante, registrou-se 

volume de 3.258,84 t/dia (Tabela 1). 
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Seção 

Vel. 

Média 

(m/s) 

Larg. 

(m) 

Prof. média 

(m) 

Vazão 

(m³/s) 

Sedimentos 

em suspensão 

mg/l 

Descarga 

sólida 

t/dia 

Rio Paraguai  

Montante 

0,55 84,25 3,70 171,44 220 3.258,84 

Rio Sepotuba 0,49 105,49 3,43 177,29 160 2.450,93 

Rio Sepotuba 

(canal secundário) 

0,18 56,53 2,86 30,23 - - 

Rio Cabaçal 0,67 50,15 3,50 117,59 220 2.235,34 

Tabela 1 - Batimetria, vazão e sedimentos em suspensão do rio Paraguai e seus afluentes  

 

No canal principal do rio Sepotuba os sedimentos de fundo apresentaram textura arenosa e 

os resultados da análise mostram a predominância de areia média com 67,25%. No canal secundário 

registrou-se concentração de areia fina com 68,85%. A diminuição do diâmetro dos sedimentos no 

canal secundário do rio Sepotuba pode ser associado aos parâmetros de velocidade do fluxo e 

vazão. 

A seção monitorada no rio Cabaçal encontra-se no baixo curso próximo à confluência com o 

rio Paraguai. A largura registrada foi de 50,15 m, com profundidade média de 3,50 m, velocidade 

de 0,67 m/s e a vazão de 117,598 m³/s (Tabela 1). Embora com velocidade maior, a vazão foi 

inferior às registradas nos rios Paraguai e Sepotuba, o que, pode ter contribuído com o volume em 

suspensão (descarga sólida de 2.235 t/dia) e composição granulométrica dos sedimentos de fundo. 

As análises registraram predominância de areia, com presença de 6,55% de areia grossa, 83,1% de 

areia média, 2,55% de areia fina, 7,5% de silte e 0,35% de argila (Tabela 2).  

 
 Amostras Granulométria em Porcentagem (%) 

 Areia grossa Areia média Areia fina Silte Argila 

Rio Paraguai Montante  5,5 91,9 2,35 0,15 0,01 

Rio Sepotuba 2,65 67,25 28,6 1,3 0,2 

Rio Sepotuba 

(canal secundário) 

1,65 2,4 68,85 26,6 0,5 

Rio Cabaçal 6,5 83,1 2,55 7,5 0,35 

          Tabela 2 - Granulometria dos sedimentos de fundo do rio Paraguai e afluentes 
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Estudo realizado por Leandro et al. (2012) na baía Negra, feição morfológica correspondente 

ao canal secundário do rio Cabaçal, caracterizou a granulometria dos sedimentos de fundo. Os 

autores verificaram a concentração de areia média em duas das três seções transversais monitoradas 

no período de estiagem com valores de 68,40% e 80,85% em condições de velocidade 0,31 m/s e 

0,53 m/s respectivamente. Na seção I, os sedimentos apresentaram maior seleção na distribuição 

com a formação de barra submersa (74% de areia média) no centro do canal e concentração de 

sedimentos finos próximos às margens. O baixo curso do rio Cabaçal apresenta intensa 

sedimentação, tendo em vista que os autores registram profundidade média entre 0,23 m e 0,53 m.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados sobre a composição granulométrica dos sedimentos de fundo e concentração de 

sedimentos em suspensão no rio Paraguai e seus afluentes mostraram predominância de areia com 

maior descarga sólida no canal principal. Cabe salientar a importância da hidrodinâmica e de seus 

parâmetros, que, variam ao longo dos ciclos de cheia e estiagem. 

O padrão de drenagem e baixa declividade no baixo curso dos rios Sepotuba e Cabaçal 

contribuem para a formação de barras laterais e centrais, barras submersas, barras de pontal, diques 

marginais e ilhas fluviais associado ao refluxo que o rio Paraguai exerce sobre os afluentes.  Nesse 

sentido, o presente estudo apresentou aspectos relevantes, tendo em vista que, o rio principal e seus 

afluentes percorrem grandes extensões em planícies e pantanais mato-grossenses, contribuindo para 

a manutenção das características locais do Pantanal. 
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RESUMO 

No meio rural, muitos dos impactos ambientais estão relacionados com a produção e transporte de 

sedimentos, processo relacionado à erosão dos solos, ressaltando a importância de se identificar as 

principais áreas de ocorrências desses processos nas bacias hidrográficas. Este resumo foi elaborado 

com o objetivo de verificar a importância das áreas florestadas em áreas com maiores declividades 

para a diminuição de perdas de solo em uma bacia hidrográfica. A área objeto da pesquisa foi bacia 

de captação da Estação de Tratamento de Água Sinnott, que possui uma área com cerca de 69.600 

hectares. Para verificar os locais com maiores perdas de solo foi utilizado a MUSLE (Equação 

Universal de Perda de Solo Modificada). Com a aplicação da equação nas condições de uso do solo 

atual, foi constatado que as maiores taxas de produção de sedimentos se dão principalmente onde se 

encontram as maiores declividades. A partir disso, foi elaborado o Cenário em que é simulada a 

presença de áreas florestadas nas áreas com declividades superiores a 20% na bacia de contribuição 

da ETA Sinnott. Os valores das perdas de solo estimadas pela aplicação do modelo MUSLE com 

áreas florestadas acima de 20% de declividade foram menores em relação às encontradas com o uso 

atual do solo, em que os maiores valores de perdas de solo estavam entre 0,002 e 0,003 Mg. Com os 

resultados sugere-se que as áreas com maiores valores de perdas de solo sejam conservadas de 

maneira que possa haver práticas adequadas nesses espaços “ambientalmente sensíveis”. 

 

ABSTRACT 

In rural areas, many of the environmental impacts are related to the production and sediment 

transport process related to soil erosion, emphasizing the importance of identifying the main areas 

of occurrence of these processes in watersheds. This summary has been prepared in order to verify 

the importance of forested areas with higher slopes to reduce soil loss in a watershed. The object of 

the research area was the catchment Station Water Treatment Sinnott, which has an area of about 

69,600 hectares. To verify the locations with higher soil losses was used to MUSLE (Equation 

Universal Soil Loss Modified). With the application of the equation in terms of current land use, it 

was found that the highest rates of sediment production occur mainly where there are the greatest 

slope. From this, we designed the scenario that is simulated in the presence of forested areas with 

slopes greater than 20% in the contribution basin ETA Sinnott. The values of soil loss estimated by 

applying the model MUSLE with forested areas over 20% slope were smaller than those found with 

the current land use, where the highest values of soil losses were between 0.002 and 0.003 Mg. 

With the results suggest that areas with higher soil losses are kept so that there can be good practice 

these spaces "environmentally sensitive." 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso intensivo dos solos, principalmente para agricultura, aliado à crescente exploração 

dos recursos hídricos, para os mais diversos fins, tem gerado impactos ambientais, que resultam em 

perdas econômicas para a sociedade. No meio rural, muitos desses impactos estão relacionados com 

a produção e transporte de sedimentos, processo relacionado à erosão dos solos, ressaltando a 

importância de se identificar as principais áreas de ocorrências desses processos nas bacias 

hidrográficas. 

Do ponto de vista qualitativo, a proteção dos solos e dos recursos hídricos depende 

fundamentalmente de medidas disciplinadoras do uso do solo na bacia. A qualidade final da água no 

rio reflete necessariamente as atividades que são desenvolvidas em toda a bacia, e com cada um dos 

usos do seu espaço físico produzindo um efeito específico e característico (VALLE JUNIOR, 

2008). 

A erosão constitui-se de um conjunto de processos no qual o material terroso ou rochoso é 

desgastado, desagregado e/ou removido de algum lugar da superfície da Terra, consequentemente, 

alterando-a lenta e continuamente (HARTWIG, 2009). 

O conhecimento da produção de sedimentos em bacias hidrográficas é extremamente 

importante no planejamento e gestão dos recursos hídricos. Tais informações são fundamentais no 

dimensionamento e operação de obras hidráulicas, interferindo decisivamente nos custos de 

implantação e manutenção de tais sistemas (BELLINASO; PAIVA, 2007). 

As florestas são consideradas de grande importância ambiental principalmente pelo fato de 

protegerem os recursos hídricos, interceptando a precipitação, reduzindo o risco de erosão e 

aumentando a capacidade de infiltração da água no solo. Alguns pesquisadores afirmam que a 

floresta nativa, entre os ecossistemas vegetais, atua no ciclo hidrológico de maneira mais 

significativa, pois proporciona melhores condições de infiltração da água da chuva (OLIVEIRA 

JÚNIOR; DIAS, 2005).A utilização de modelos de simulação de perdas de solo acopladas em um 

SIG é de grande valia para o planejamento agrícola e ambiental de uma bacia, pois possibilita 

delimitar as áreas com maior risco de erosão e, portanto, mais suscetíveis à degradação do solo. A 

partir da identificação dessas áreas, é possível planejar a implantação de práticas de conservação e 

manejo do solo, para que essas sejam mais eficientes no controle da erosão hídrica (MINELLA; 

MERTEN, 2012). 
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Este resumo foi elaborado com o objetivo de verificar a importância das áreas florestadas 

em áreas com maiores declividades para a diminuição de perdas de solo em uma bacia hidrográfica. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

Foi definida como área de pesquisa a bacia de contribuição da ETA Sinnott.  As águas do 

Arroio Pelotas e de seu afluente Arroio Quilombo vão para a Estação de Tratamento de Água 

Sinnott, a qual abastece alguns bairros da cidade de Pelotas, RS. A bacia de contribuição dessa 

estação de tratamento encontra-se na porção superior da bacia do Arroio Pelotas, à montante da 

Estação Pluviométrica da Agencia Nacional de Águas (Código 88850000) com área de 

aproximadamente 69.600 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 

Foi utilizada uma imagem orbital do satélite Landsat 5, ( 5 de maio de 2011), com pixel de 

30 metros (INPE, 2011). A imagem foi retificada a partir das cartas topográficas da base 

cartográfica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HASENACK; WEBER, 2010), e 
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georreferenciada com base no sistema de coordenadas UTM (Universal Mercator Transvector), fuso 

22s, datum WGS 84. 

Foram construídos planos de informação (PIs) da área em estudo considerando a 

delimitação da bacia do Arroio Pelotas (MEGIATO et al., 2007). Estes procedimentos foram 

realizados por meio do software ArcGis 9.3 (ESRI, 2008. Os PIs utilizados foram: rede 

hidrográfica,  declividade,  solos, uso e ocupação atual do solo e uso do solo com delimitação de 

áreas florestadas nos locais que possuem declividades superiores a 20%. 

Para estimar as potenciais perdas de solo, foi aplicado o modelo MUSLE, que utiliza 

informações referentes ao tipo de uso do solo, propriedades do solo, escoamento superficial, dentre 

outras.  

O modelo MUSLE é descrito pela seguinte equação (Williams, 1975): 

 

                                       

 

Em que: Y é o aporte de sedimento em um determinado exutório de uma bacia, após um 

evento de precipitação (Mg); Q é o volume de escoamento superficial total (m
3
); qp é a vazão de 

pico do hidrograma resultante (m
3
/s); K é a erodibilidade do solo (Mg.h/Mj.mm); C é o fator uso e 

manejo das culturas; LS é fator topográfico (declividade e comprimento das vertentes); P é o fator 

práticas conservacionistas.  

Foram utilizados dados de precipitação de uma série histórica de 10 anos, provenientes da 

Estação Fluviométrica ANA (Código 88850000), a qual é localizada dentro do limite da área da 

pesquisa.  

Para o cálculo da intensidade máxima de precipitação se utilizou a distribuição de Gumbel 

para um evento de 30 minutos e com tempo de recorrência de 5 anos. 

A partir do PI de uso e ocupação do solo e do mapa de declividades da foi elaborado o 

Cenário em que é simulada a presença de áreas florestadas nas áreas com declividades superiores a 

20% na bacia de contribuição da ETA Sinnott. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os valores das perdas de solo estimadas pela aplicação do modelo MUSLE são mostradas 

na Fig. 2, as perdas de solo foram menores em relação às encontradas com o uso atual do solo, em 

que os maiores valores de perdas de solo estavam entre 0,002 e 0,003 Mg. Alcântara e Souza (2010) 

estimaram a produção de sedimentos na zona costeira da Bahia, aplicando o modelo MUSLE, e 

concluíram que nas áreas com maiores declividades ocorreram as maiores velocidades do 

escoamento superficial da água, aumentando assim a possibilidade de ocorrer a desagregação do 

solo pela precipitação. Nas áreas com menores declividades e com a presença de vegetação 

exuberante ocorreu um aumento da infiltração da água no solo e, consequentemente, a diminuição 

do escoamento superficial, ocasionando menores estimativas de perda de solo. Machado, Vettorazzi 

e Xavier (2003) realizaram simulações de cenários de usos da terra na microbacia do Ribeirão 

Martins (Piracicaba, SP), e constataram que a simulação em áreas com maior declividade foi a mais 

impactante, a vegetação nativa atua não somente como barreira aos sedimentos, mas ao mesmo 

tempo, como áreas de baixíssimo nível de produção de sedimentos. 

Desta forma constata-se a importância das áreas florestadas para a diminuição das perdas 

de solo, sendo este um serviço ambiental prestado pelas florestas. Verifica-se a necessidade da 

recuperação destas áreas que são prioritárias para a conservação, visto que os serviços ambientais 

prestados pelas áreas florestadas precisam ser mantidos, estes são imprescindíveis para que se criem 

condições ambientais em equilíbrio. 

FERRAZ et al, (2013) mostra que a eficiência dos serviços ambientais dos 

reflorestamentos pode ter variação significativa, em função da localização da área reflorestada na 

propriedade, os níveis de eficiência são diferentes, de acordo com a localização das áreas 

reflorestadas e, especialmente, com o critério e o planejamento adotado para sua implementação. 

Os proprietários rurais, em função da busca por um retorno econômico de curto prazo ou 

por falta de conhecimento técnico, acabam adotando um sistema de manejo que tende a exaurir o 

solo, causando, degradação da qualidade da água dos mananciais. Desta forma tem-se a necessidade 

de que sejam estabelecidas políticas públicas que revertam essa situação. Uma das alternativas é dar 

algum incentivo ao produtor que venha a adotar um sistema de manejo de conservação do solo em 

sua propriedade (RIBEIRO et al, 2007). 
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Figura 2 - Perdas de solo com áreas florestadas em declividades maiores que 20%. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Áreas florestadas em locais com maiores declividades são de grande importância para a 

redução de perdas de solo. As ferramentas de geoprocessamento e do modelo MUSLE são úteis 

para a delimitação das áreas com maior risco de perdas de solo. Com os resultados da pesquisa, 

sugere-se que as áreas com maiores valores de perdas de solo sejam conservadas de maneira que 

possa haver práticas adequadas nesses espaços “ambientalmente sensíveis”.  
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RESUMO 

A Bacia Hidrográfica do Paracuri Icoaraci em Belém do Pará apresenta dinâmicas que estão 

envolvidas com as questões sociedade amazonida e o rio. A Bacia do Paracuri é composta por 

alguns bairros e parcelas de outros, apresenta problemas com as questões de contaminações das 

águas que a cercam que está localizada nas áreas de baixadas. Apresentando-se como exemplo de 

problema de interligação entre a ocupação desordenada e os problemas sócios ambientais, onde os 

moradores que sofrem com a degradação ambiental. Tal degradação é causada pela própria 

população, além de ser também um problema de poder público, que está ausente, não dá valor às 

questões ambientais e não promove políticas de educação ambiental nas áreas, que no caso deveria 

haver um desenvolvimento para a conservação ambiental da localidade. A relação da sociedade 

amazônida com os recursos hídricos foi notável em algumas observações realizadas na área 

portuária de Icoaraci, e também com os próprios agentes que trabalham diretamente com as águas, 

utilizando o rio como meio de circulação de suas atividades. Neste contexto, o presente trabalho 

tem por objetivo estudar as dinâmicas referentes às relações amazônicas com o rio, cujas ações e 

atividades referem-se a analise da Bacia do Paracuri com os ribeirinhos, a sociedade amazônida e 

seu universo simbólico, desta forma as relações deverão estar ligadas a orla e ao rio. Este artigo se 

deu através de pesquisas bibliográficas e pesquisa in locus, que tornou possível compreender a 

dinâmica da sociedade amazonida com o rio. 

Palavras-chave: Bacia do Paracuri, Sociedade Amazonida, uso do Rio. 

 

 

1- INTRODUÇÃO   

 

Este estudo fez parte de pesquisas que foram desenvolvidas durante a execução do projeto “O 

Universo Simbólico da Água: O caso de Belém do Pará”. Desse modo, o artigo apresenta  as  

relações entre Sociedade Amazônica e o Rio, fazendo uma breve analise sobre a Bacia Hidrográfica 

do Paracuri localizada no Distrito de Icoaraci-Belém- Pará. Neste contexto, a dinâmica da sociedade 

amazônida com o rio, é analisada através problemas associados a ação antropica resultando na 

contaminação dos recursos hídricos e a relação da comunidade ribeirinha, no aspecto sustentável e 

ambiental. Portanto, este trabalho cientifico está apresentado em três seguimentos. 
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Primeiramente, será abordada uma breve compreensão histórica do Distrito de Icoaraci 

focando especificamente na Orla fluvial de Icoaraci, onde será analisado o processo de 

reconhecimento e organização do espaço. 

Em seguida, analisaremos a Bacia do Paracuri, focalizando a principio as condições e os 

problemas encontrados na área de estudo referente à problemática da poluição nas águas. 

A terceira parte  abarca considerações sobre a relação das comunidades ribeirinhas com a 

orla de Icoaraci, as quais ocorrem o desenvolvimento de suas atividades, ou seja, à compra e venda 

de produtos extraídos das ilhas, dos afluentes amazônicos e  do alto mar entre outros. 

 

2 - HISTORICIDADE DO DISTRITO DE ICOARACI 

 

Em 1762, Icoaraci se define pela fusão de duas fazendas, uma comprada pelo senhor 

Antonio Gomes do Amaral, chamada de Fazenda Pinheiros, esta mais tarde foi doada para o 

Convento de Nossa Senhora do Monte Carmo, passando posteriormente para Ordem dos 

Carmelitas, onde estes já tinham a posse de outra fazenda a qual era denominada de Fazenda do 

Livramento, localidade de onde era retirada a argila. 

O Distrito passou por uma fazer  modificações em relação à questão paisagística, sendo 

que após esse período Icoaraci era uma região onde se encontrava muito o verde, sendo uma área 

bem florestada não tinha desenvolvimentos previstos para as determinadas mudanças como 

atualmente são encontradas no Distrito como: ruas asfaltadas, bancos, comércios e o 

desenvolvimento de áreas urbanas. E nesse aspecto foi implantada a orla fluvial de Icoaraci que 

representa uma área turística, apresentando em sua estética uma extensa visão para o rio e, também 

dispondo de inúmeros restaurantes perto da orla, entre outros, fazendo com que dessa maneira a orla 

seja vista como uma alternativa para um passeio tranquilo, com garantia de brisa fresca do rio, água 

de coco e uma culinária a base de frutos do mar para atender seus visitantes. 

 

3 - A BACIA DO PARACURI 

 

As bacias hidrográficas fazem parte de uma determinada proporção geográfica que é 

delimitada por divisores de água e compõem, também, cursos denominados como vias principais e 
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seus afluentes. As bacias apresentam características naturais em sua expansão, sendo que destas 

podem ser utilizadas através de atividades de uso e conservação desses recursos naturais. 

Na visão de TOZI (2009, p.199) “a Bacia Hidrográfica é vista como um sistema no qual 

deve ser levado em consideração que as condições climáticas, geológicas e biogeográficas e 

morfogenéticas que compõem seu ambiente e, que a rede de canais e vertentes são os dois 

principais elementos da bacia hidrográfica.”  

Portanto, já sobre analise de Guerra e Guerra (1997), entende-se por bacias hidrográficas: 

Bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio e seus 

afluentes. (...) A noção de bacia hidrográfica obriga naturalmente a 

existência de cabeceiras ou nascentes, divisores d’água, cursos d’ água 

principais, afluentes, subafluentes etc. (...) O conceito de Bacia Hidrográfica 

de incluir também uma noção de dinamismo (...). (TOZI Apud, GUERRA e 

GUERRA, 1997, p.75 e76).  

 

Deste modo analisam-se as bacias discriminando de forma sucinta os aspectos físicos; 

neste âmbito, a bacia é analisada não só no aspecto físico, mas também, no contexto ecológico onde 

a influencia da ação antropica vem intervir na dinâmica da qualidade dos recursos hídricos.   

Visando o planejamento e desenvolvimento em bacias hidrográficas buscamos analisar de 

forma diversificada a preservação e a real situação em que os recursos hídricos sendo visados e 

tratados pelas políticas publicas para o desenvolvimento sustentável. 

 Nessa perspectiva, busca-se analisar as bacias Hidrográficas no município de Belém as 

quais neste contexto, SILVA (2003, p.50), exemplifica que “a bacia hidrográfica Baia do Guajará, é 

composta pelas microbacias do Tamandaré, do Comércio, do Reduto, das Armas, do Una, de Val-

de-Cães, do Cajé, do Tapanã, do Paracuri e do Maguari”. 

Essas observações têm como foco principal a Bacia do Paracuri, localizada no Distrito de 

Icoaraci, abrangendo a Orla Icoaraciense, há 18 km do centro de Belém. 
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 Imagem 01 - Bacias hidrográficas de Belém 

Fonte - Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP (2000 apud BARBOSA; 

SILVA, 2002). 

 

Na figura 01 podemos observar a extensão da bacia hidrográfica do Paracuri e de outras 

bacias que estão inseridas na figura, são banhadas pela Baía do Guajará. 

 
A Bacia do Paracuri tem 14,60 km² de área incluindo os bairros do 

Paracuri, Parque Verde (parte), Tapanã (parte), Parque Guajará, Agulha e 

Ponta Grossa (parte). Uso do solo predominantemente residencial com áreas 

localizadas de uso industrial, comércio e serviços. (SILVA, 2003, p.56). 
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Na figura 02 a Bacia do Paracuri é composta por alguns bairros e partes de outros, 

apresenta problemas com as questões de contaminações das águas que a cercam. Sendo que a bacia 

está localizada nas áreas de baixadas, ou seja, áreas que tem pouco ou nenhuma influência do poder 

público nessas localidades. Segundo Paiva (2002), é nessas áreas que utilização do solo é 

direcionado para o meio de produção é mais direcionado para o comercio e serviços. 

 

 

Imagem 02 - Mapa de Localização da Bacia hidrográfica do Paracuri (Modificado de CODEM, 2004). 

 

O Distrito de Icoaraci, assim como a cidade de Belém, é constituído por vários igarapés 

que cortam o seu interior, nesse aspecto, os igarapés que compõe a bacia são formados pelos 

igarapés Paracuri e Livramento, que juntos formam a bacia hidrográfica do Paracuri com 14,60Km² 
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de extensão. Entretanto, esta vasta rede hidrográfica encontra-se ameaçada hoje pelo uso e 

ocupação desordenada do solo urbano, principalmente nas áreas de várzea da bacia hidrográfica, 

sendo  reflexo da ausência de política habitacional para Região Metropolitana de Belém (RMB). 

Segundo Paiva (2002), a bacia do Igarapé Paracuri é um exemplo de problema de 

interligação entre a ocupação desordenada e os problemas sócios ambientais, onde os moradores 

que sofrem com a degradação ambiental. Tal degradação é causada pela própria população, além de 

ser também um problema de poder público, que está ausente, não dá valor às questões ambientais e 

não promove políticas de educação ambiental nas áreas, que no caso deveria haver um 

desenvolvimento com maior frenqeucia da ação de políticas publicas que visando a conservação 

ambiental da localidade. 

Os problemas ambientais que afetam diretamente a bacia estão direcionados ao aumento 

dos processos erosivos, ao assoreamento e à poluição na bacia. Esses problemas são consequências 

do uso desordenado dos solos de várzeas da bacia do Igarapé, que causam a problemática da 

poluição dos recursos hídricos. 

Para Porath (2004, p.28), “tal desprestígio pode ser entendido em um momento em que o 

rio é o grande depósito de lixo e fezes”. A praia do Cruzeiro presente na orla é proibida o banho, 

pois suas águas são contaminadas pela presença de coliformes fecais que são despejados no rio pela 

população que está localizada próximo ao rio, além de serem encontrados outros tipos de 

contaminações que são desenvolvidas pelos próprios usuários, que utilizam as águas como fonte de 

seu trabalho, como os pescadores e navegantes, que ao desenvolverem suas atividades perante o rio 

deixam para trás isopor e porção de redes de pescas. Esses pedaços de redes de pescas deixadas nas 

águas vêm de certa forma, prejudicar as espécies de peixes, entre outros tipos de animais 

encontrados no rio. “[...] A utilização que o homem faz da água resulta em resíduos líquidos e 

sólidos que voltam novamente para aos recursos hídricos, causando a sua poluição.” (PORATH, 

2004, p. 28) 

Mesmo assim, os visitantes e moradores não tomam conhecimento que o rio está com suas 

águas contaminadas (NUNES, 2005). Diariamente e, principalmente nos finais de semana, esses 

locais viram um local de lazer. Nesse contexto, para cada indivíduo, para cada grupo humano, 

existe uma visão do mundo, que se expressa através das suas atitudes e valores para com o 

ambiente. Desta maneira, os crescimentos dos problemas de poluição tendem minimizar a procura 
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para as áreas de que também são de lazer e caminhadas, desvalorizando o aspecto paisagístico da 

localidade. 

 
4-  A RELAÇÃO DA SOCIEDADE AMAZONIDA COM O RIO 

 

O espaço urbano amazônico apresenta em suas peculiaridades a orla fluvial como uma 

espécie de ligação ou relação do espaço urbano como rio. Nesta perspectiva, os espaços 

paisagísticos da orla de Icoaraci apresentam características de uma dinâmica sócio-espacial, 

presentes em determinadas localidades presentes na Amazônia. No caso de Icoaraci esses espaços 

paisagísticos são representados pela praia do Cruzeiro, porto, as quais estão ligadas a própria Orla 

fluvial em si, onde as suas localizações são notáveis as relações com o rio. Estes também 

apresentam um papel fundamental fazendo de uma limitação entre o espaço urbano e o rio. 

Nesta perspectiva, Trindade Jr (2008) ressalta a relação que ocorre na beira do rio, quando 

diz que esta é um espaço de contato entre o rio e uma centralização urbana onde se concentram os 

“objetos espaciais geográficos”, tais como: armazéns, comércio, portos, feiras, trapiches, barcos 

entre outros. 

A relação da sociedade amazônida com os recursos hídricos foi notável em algumas 

observações o qual este acompanhamento sobre essa relação é notável enfatizar a área portuária de 

Icoaraci. Neste contexto, foram realizadas algumas pesquisas com comerciantes, trabalhadores do 

mercado municipal de Icoaraci, sendo estes vendedores de peixes e camarões, as quais desenvolvem 

e comercializam atividades que estão relacionadas ou associadas ao rio. E também com os próprios 

agentes que trabalham diretamente com os recursos hídricos, utilizando o rio como meio de 

circulação de suas atividades.“[...] múltiplos mundos ribeirinhos se expressavam no urbano numa 

relação mais próxima entre a cidade e o rio [...] no qual o rio é reino dos encontros, não é apenas 

reino de fluxos, ou de contemplações, mas notadamente de usos”. (MALHEIRO; etal. 2008. p.158). 
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Figura 03 - Área Portuária de Icoaraci em 1991. 

Foto: Lurdinha Rodrigues (fevereiro/1991). 

 

 

Figura 04 - Área Portuária de Icoaraci em 2011. 

Foto - Andréia Santos (agosto/2011). 

 

Observando a área portuária do Distrito de Icoaraci, no ano de 1991 em comparação com 

atual realidade, percebemos que depois de vinte (20) anos Icoaraci passou por uma singela mudança 
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em vários departamentos, por exemplo, nesta área mostrada nas figuras 03 e 04, as modificações 

foram quase imperceptíveis. Atualmente é notável a presença de uma cobertura localizada ao final 

do trapiche e uma maior concentração de embarcações, sendo que a finalidades dessas embarcações 

são para o transporte de pessoas e mercadorias. 

O porto de Icoaraci é um espaço que ocorre uma inter-relação da população de Icoaraci e 

das populações de outras áreas, por exemplo: o porto é a porta de entrada para as comunidades 

ribeirinhas, que são as populações das Ilhas que vem até o Distrito para comprar e vender suas 

mercadorias. 

Além dessas finalidades mencionadas acima, o porto é uma localidade de entrada e saída 

de visitantes que o utilizam para se direcionar as Ilhas mais próximas. Há uma grande 

movimentação da área portuária nos finais de semana, quando os visitantes se direcionam em busca 

de passeio e lazer às Ilhas, como a Ilha de Cotijuba, que é o principal destino desses visitantes e 

moradores de áreas próximas ou não. 

Neste sentido, pode-se observar as práticas da população amazonida em relação a vista na 

área portuária de Icoaraci. Essa comunidade não nega sua relação com o rio, visto que é observado 

as atividades cotidianas através de pesquisas realizadas na localidade. 

Nesta concepção, o ribeirinho é quem estabelece sua vida perante o rio, e utiliza-se do 

mesmo como universo símbolo em suas atividades cotidianas. 

A vida se tece pelas relações estabelecidas com e através do rio: “o homem 

e o rio são dois mais ativos agentes da geografia humana na Amazônia. O 

rio enche a vida do homem de motivações psicológicas, o rio imprimindo a 

sociedade rumos tendências, criando tipos característicos da vida regional”. 

(TOCANTINS, 1988, p. 233, apud CRUZ, 2008, p. 49) 

 

De acordo com Cruz (ibdem), a relação do homem Amazônida e seu “universo da água” 

mostra-se como necessidade sobre o uso do rio para sua sobrevivência ribeirinha, onde as águas 

apresentam funções diversas para a população nativa, ou seja, os ribeirinhos são rodeados pelas 

“águas que o sustentam e fazem parte de sua serventia”. 

Para CRUZ (2004 apud CRUZ, 2008, p.51), o rio ainda continua sendo fundamental para a 

vida das populações ribeirinhas que vivem as margens dos rios. Isso sendo analisado através da 

“geograficidade”, temporalidade e do imaginário. 
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Nesta perspectiva, DIAS (2005 apud CRUZ, 2008 , p.51), diz que rio continua sendo um 

espaço de “subsistência, comunicação, transporte, quanto, como mediação entre o fantástico e o 

real, dos significados e representações do imaginário social geográfico”. Ou seja, o rio possa 

continuar sendo objeto de uso, de sustentabilidade, de proteção dos recursos naturais e das 

presenças das representatividades imaginarias. 

A vida ribeirinha é muito mais do que pescar, cultivar pequenas plantações nas terras 

firme, utilizar a argila, normalmente farta, caçar, criar um ou outro animal. A água e o rio fornecem 

muito mais; alimentam o espírito, assanham desejos, despertam a imaginação, fustigam 

pensamentos, fomentam expressões simbólicas, acessam a linguagem, enfim, constituem a base de 

uma vida intensa e criativa. (ALVES; JUSTO, 2011. p.182) 

Desta forma, a vida cotidiana do ribeirinho não depende apenas de buscar a desenvolver a 

sua sustentabilidade, mas também as representatividades do rio das águas fornecem a simbologia e 

alimentam um espírito imaginário de anseios, expressões, linguagem e entre outros que descrevem a 

vida do ribeirinho, ou seja, das comunidades tradicionais que vivem nas várzeas amazônicas. 

Para que o rio possua essas finalidades em meio de representatividades simbólicas, tanto as 

comunidades que vivem e sobrevivem dos rios e fazem uso dos recursos hídricos quanto àquele que 

só analisam o rio como um espaço sujo, atrasado, e sem significações, possam de certa forma 

contribuir com a preservação desses recursos. Desta forma pode se observar na área portuária de 

Icoaraci quando a maré está no seu nível baixo, pode-se verificar perto do trapiche concentração de 

lixos que não foram carregados pelas águas no período de sua drenagem ficando amostra sacos 

plásticos, pneus, roupas e peneiros. Neste aspecto, notou-se uma grande movimentação de 

embarcações de pequeno e médio porte, estas são observadas com a finalidades de travessias para o 

outro lado do rio ao  porto de Icoaraci. Seus donos vêm com o intuito de fazer compras no Distrito e 

levam suas pequenas compras diárias para suas localidades, também é o meio de transportação de 

pessoas e de materiais, como madeiras e entre outros. Já os maiores barcos apresentam outra 

finalidade, sendo direcionadas como transporte de pessoas para as ilhas como, por exemplo, a ilha 

de Cotijuba; e as outras embarcações são as que transportam peixes e açaí Euterpe oleracea Mart, 

vindas de outras localidades principalmente das ilhas que visam à produção dos açaizeiros e ao 

longo das águas onde se fazem as pescas sendo essas produções que abastecem a cidade de Belém e 

outras localidades vindas principalmente pelos rios. 
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Neste contexto, os vendedores de peixes do Distrito relataram que o pescado fica mais caro 

por dois problemas: primeiramente quando o pescado é transportado para outras regiões e quando o 

peixe chega congelado para a venda. Ele explica que o peixe congelado se torna mais caro por causa 

das longas viagens que os pescadores fazem, passando 15 dias fora, trazendo o pescado congelado, 

fazendo com que este chegue com o valor mais alto que o pescado novo, por causa dos gastos que 

os pescadores têm com os combustíveis e com o gelo. Este por sinal ainda ressaltou que tem a 

preferência do produto, pois ajudar os pescadores com combustíveis, redes de pesca, anzóis entre 

outros. Em uma entrevista realizada pelo jornal O LIBERAL (1991, p.6), uma entrevistada, 

moradora do distrito de Icoaraci, relatou que em 1991 havia uma escassez de pescados frescos, 

concluindo que o pescado era vendido para o mercado e que a qualidade dos peixes era inferior, 

apresentando altíssimos valores no mercado. Ressaltou que no período antes de 1990, o porto era 

ponto de encontro para fazer suas compras de peixes em boas condições e frescos. Isso só vem 

identificar com passar dos tempos a produção de peixes vai sendo cada vez mais escassa e 

dificultosa o seu consumo. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da Bacia do Paracuri no Distrito de Icoaraci se faz necessário para 

compreendermos as relações que ocorrem e as dinâmicas associadas a sociedade amazonida e o 

Rio. A relação do ribeirinho com o rio é histórica, e a orla exprimem esta relação. O rio “impõe” o 

devir dos ribeirinhos e, portanto, da cidade e/ou da orla que exprime esta dinâmica. Nesse contexto, 

são apresentados também alguns resultados sobre a temática ribeirinhos, a sociedade amazônida e 

seu universo simbólico, observações realizadas na Orla de Icoaraci. O rio é um elemento usado pela 

população urbana as quais se localizam próximos as várzeas que o degrada o espaço com poluições 

prejudicando o aspecto paisagístico e “o universo simbólico das águas” que são usadas pelas 

populações ribeirinhas localizadas nas Ilhas próximas in locus de estudos. De certa forma sendo os 

grupos mais prejudicado dessa contextualização fora os aspectos naturais que são instrumentos de 

conservação do meio ambiental. 
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Sendo assim, é necessária a inserção de políticas que venham desenvolver procedimentos e 

ações alternativas para estar atendendo e orientando os indivíduos a uma educação para a 

preservação. 
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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva discutir os impactos socioambientais ocorridos na bacia hidrográfica do rio 

Murucupi, que se localiza no município de Barcarena. Tais impactos são oriundos de atividades de 

beneficiamento de minério de bauxita, que devido a vazamentos desse material ocorridos no interior 

da empresa ALBRÁS/ALUNORTE, ocasionou as alterações socioambientais nessa bacia e por 

assim dizer, também nas comunidades que faziam uso desse recurso natural. A pesquisa em 

questão, para seu desenvolvimento contou com instrumentos metodológicos como: levantamento 

bibliográfico, entrevistas com moradores das comunidades, trabalhos de campo ao longo da bacia, 

bem como, entrevistas com representantes da empresa, utilização de material fotográfico e produtos 

cartográficos da área de estudo. As discussões presentes nessa pesquisa tem relevância no sentido 

de visar maior preocupação com os recursos naturais, especialmente os presentes na bacia 

hidrográfica, tendo em vista que elas são consideradas elementos de grande biodiversidade, além de 

terem papel ímpar nas relações sócias dessas comunidades que moram em sua adjacência. Dessa 

forma, é trazido ao debate as discussões sobre a necessidade de criação e implementação da gestão 

de bacias hidrográficas, especialmente onde há atividades que venham a impactar tais elementos 

naturais tão úteis a vivência e desenvolvimento socioambientais, como é caso da bacia hidrográfica 

do rio Murucupi. 

Palavras-chave: bacia hidrográfica, gestão e água. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss the environmental impacts occurring in Murucupi River watershed, 

located in Barcarena. Such impacts are from beneficiation activities bauxite ore, which due to leaks 

of this material occurred within the company ALBRÁS / ALUNORTE caused environmental 

changes in the basin and, indeed, in the communities that made use of this natural resource. The 

research in question, for its development had methodological tools such as literature, interviews 

with community residents, field work along the basin, as well as interviews with company 

representatives, use of photographic material and cartographic products of the area study. The 

discussions in this present research has relevance in the sense of targeting major concern with 

natural resources, especially those present in the watershed, given that they are considered elements 

of great biodiversity, in addition to having a unique role in the relationship that members of these 
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communities live in its vicinity. Thus, the debate is brought discussions about the need for the 

creation and implementation of watershed management, especially where there are activities that 

may impact such natural elements as useful the experience and environmental development, as is 

the case of river basin Murucupi. 

Key-words: Watershed, management and water. 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

A Bacia Hidrográfica do rio Murucupi está localizada no município de Barcarena no estado do Pará. 

A qual desde a década de 1980 passa por intenso processo de transformação da organização 

socioambiental, em virtude da implantação do Complexo Albrás/Alunorte e do Porto da Vila do 

Conde. Esses empreendimentos atraíram novos projetos para esse município, alcançando maior 

expressividade a partir da década de 1990.  

Nesse contexto, ocorreu o crescimento de atividades ligadas ao setor terciário e um intenso 

fluxo imigratório para o município de Barcarena em busca de trabalho e melhores condições de 

vida, contribuindo para o crescimento populacional. 

As modificações socioambientais também repercutiram na rede hidrográfica do município 

de Barcarena, constituída por rios, igarapés, furos, entre outros, que no passado, antes da década de 

1980, eram usados como meios de circulação, de sobrevivência e de socialização familiar.  

O presente artigo visa compreender e discutir sobre a complexidade socioambiental na área 

da bacia hidrográfica do rio Murucupi diante do processo de industrialização e seus 

desdobramentos, que estão vinculados a intensificação do processo de urbanização.  

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A água é um elemento vital e imprescindível para o desenvolvimento social e econômico 

dos seres humanos. Segundo Rebouças (2004), a água é considerada um recurso ou bem 

econômico, porque é finita, vulnerável e essencial para a conservação da vida e do meio ambiente. 

Além disso, sua escassez impede o desenvolvimento de diversas regiões. Por outro lado, é também 

tida como um recurso ambiental, pois a alteração adversa desse recurso pode contribuir para a 

degradação da qualidade ambiental. Dessa forma, os recursos hídricos, destacam-se em relação aos 
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demais recursos naturais, por serem considerados elementos fundamentais da natureza e 

componentes imprescindíveis para o desenvolvimento da vida na Terra. 

Quanto a gestão dos recursos hídricos no Brasil, as ações iniciais se manifestaram a partir de 

1930, no governo de Getúlio Vargas, com criação do Código das Águas, o qual foi regulamentado 

pelo Decreto Federal de nº 24.643 de julho de 1934 e, como outros instrumentos legais que 

disciplinam as atividades do setor, provém de um modelo de gerenciamento de águas orientado por 

tipos de uso.  

Segundo Júnior (2004), trata-se da etapa da administração dos recursos hídricos no Brasil 

denominada modelo burocrático. Nessa etapa, observa-se que a visão do processo de gestão era 

fragmentada, o desempenho estava restrito ao cumprimento de normas, havia dificuldade de 

adaptação a mudanças internas ou externas, centralização do poder decisório, excesso de 

formalismo e pouca importância era dada ao ambiente externo. 

A segunda etapa da gestão dos recursos hídricos brasileiros, intitulada modelo econômico-

financeiro, caracterizou-se pelo uso de instrumentos econômicos e financeiros, por parte do poder 

público, para a promoção do desenvolvimento nacional ou regional, além de induzir à obediência 

das normas legais vigentes. Essa etapa começou com a criação da Cia. de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco (Codesvasf), em 1948.  

O modelo econômico-financeiro foi marcado, em geral, por duas orientações: as prioridades 

setoriais do governo, constituídas pelos programas de investimento em setores usuários de água 

como irrigação, geração de energia, saneamento etc., e o desenvolvimento integral (multissetorial) 

da bacia hidrográfica. A principal deficiência desse modelo era sua necessidade de criar um grande 

sistema para compatibilizar as ações temporais e as espaciais de uso e proteção das águas. 

 Por volta da década de 1980, surge um tratamento mais cuidadoso no que se refere 

aos recursos hídricos, haja vista a criação de vários artigos que dão um tratamento especial a 

temática dos corpos d’água. 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, foram criadas condições para inaugurar a 

terceira etapa da gestão de recursos hídricos, denominada modelo sistêmico de integração 

participativa. A diferença entre um modelo econômico-financeiro e um sistêmico de integração 

participativa é que o segundo, além de examinar o crescimento econômico, também verifica a 
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equidade social e o equilíbrio ambiental. A integração desses objetivos deve dar-se na forma de uma 

negociação social, ainda no âmbito da unidade de planejamento da bacia hidrográfica. 

Com a Constituição Federal de 1988, as constituições estaduais passaram a se adequar e 

também tiveram a preocupação de incluir, em seus artigos e incisos, questões referentes aos 

recursos hídricos.  

Em janeiro de 1997 é promulgada a Lei Federal nº 9.433, símbolo dessa terceira e atual fase 

de gestão de recursos hídricos no Brasil, que estabelece a criação da Política Nacional dos Recursos 

Hídricos (PNRH). Os fundamentos da PNRH expõem que na ocorrência de insuficiência de água, 

num determinado contexto, a utilização desse recurso deve ser destinada principalmente para 

abastecer os seres humanos e a dessedentação de animais. Além de frisar que a gestão dos recursos 

hídricos não deve priorizar o uso da água para determinada atividade econômica ou setores, mas 

garantir a sua utilização, de forma equitativa, para os diferentes usuários. (PNRH, 1997). 

No que se refere à definição sobre a gestão da água, foram elencados alguns autores e suas 

definições: 

Segundo Campos e Vieira (1993), a gestão da água corresponde à maneira pela qual se 

procura desvendar e solucionar as demandas referentes à falta relativa de água, evidenciando que o 

gerenciamento das águas requer um entendimento amplo. 

Lanna (1995) entende como a atividade analítica e criativa voltada à formulação de 

princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, à estruturação de 

sistemas gerenciais e à tomada de decisões que tem por objetivo final promover o inventário, uso, 

controle e proteção da água. 

Coimbra (1999, p.37), entende que é um processo dinâmico, ambientalmente sustentável, o 

qual, baseado numa adequada administração da oferta das águas, trata da organização e 

compatibilização dos diversos usos setoriais dos recursos hídricos, tendo por objetivo uma operação 

harmônica e integrada das estruturas decorrentes, de forma a se obter o máximo benefício dessas 

estruturas. 

De acordo com as concepções abordadas acima, entende-se que a gestão das águas permite 

equilibrar e deliberar os problemas ligados à carência de água, proporcionando o uso apropriado 

desse recurso e, consequentemente, a consonância entre demanda e oferta numa determinada região. 
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A bacia hidrográfica é compreendida como um espaço unitário de influência mútua das 

águas com os diferentes elementos físicos e biológicos e com os elementos socioeconômicos e 

culturais. Entende-se, então, que além dos aspectos físicos, como os canais que compõem a 

drenagem da bacia hidrográfica, pode-se considerar que ela também se caracteriza pelos aspectos 

humanos no que tange às atividades econômicas, sociais e culturais, desenvolvidas no seu âmago. 

(Yassuda, 1993) 

Botelho e Silva (2004, p. 153), entendem a bacia hidrográfica como “(...) célula básica para 

a análise ambiental (...)”, pois os estudos sobre essa célula básica possibilitam conhecer, avaliar e 

entender os diferentes elementos que a configuram, bem como seus processos e interações. 

Ao fazer uma análise sobre a concepção de bacia hidrográfica a partir da visão de Yassuda 

(1993) e Botelho e Silva (2004) conclui-se que a bacia hidrográfica deve ser compreendida 

enquanto espaço de interação entre os elementos físicos, biológicos e sócio-econômicos. 

 

3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida com base em revisão bibliográfica sobre a temática 

do artigo; no levantamento documental em instituições governamentais onde foi possível obter 

laudos periciais referentes aos acidentes ambientais ocorridos em 2003 e 2009 envolvendo o rio 

Murucupi e tecer interpretações; no auxílio de ferramentas cartográficas, o que possibilitou ter 

acesso a imagem SPOT 5 orbita 702 353-210 e base cartográfica do instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2007 para a elaboração do produto cartográfico 

que se encontra neste artigo; além de pesquisa em campo, onde foi realizado registro fotográfico e 

marcação de pontos voltados às coordenadas geográficas das áreas de ocorrência de liberação de 

efluente domésticos.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Instituo Evandro Chagas – Seção de Meio Ambiente (IEC-SAMAM), destaca que as 

nascentes do rio Murucupi localizam-se a menos de 50 metros do depósito de rejeito sólido (DRS) 

da Alunorte (IEC-SAMAM, 2009). Dessa forma, o rio Murucupi, principal curso d’água da bacia 
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hidrográfica que recebe a mesma denominação do rio, nasce numa área industrial, o que demonstra 

que a área da bacia se encontra susceptível a possíveis interferências nas suas características 

naturais caso ocorram transbordamentos do DRS que contém os resíduos derivados do processo de 

transformação da bauxita em alumina.  

Saindo da área Industrial, as águas do rio Murucupi percorrem áreas de ocupação urbana 

(Vila dos Cabanos, bairro Pioneiro, bairro Laranjal e ocupações “espontâneas”) e áreas de ocupação 

rural (Sítio São Lourenço, as comunidade tradicionais Boa Vista e Burajuba e a comunidade do 

Arrozal), desaguando no Furo do Arrozal. 

 

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Murucupi e das formas de ocupação adjacentes. 

 

Nesse percurso, a bacia hidrográfica do rio Murucupi recebe diretamente em seu leito, 

material líquido e sólido urbano não tratado pela inexistência de Estações de Tratamento dos 

Efluentes (ETEs). Essa ausência compromete a qualidade das águas do Rio Murucupi e 

impossibilita o uso de suas águas pelas famílias das comunidades tradicionais, rurais e ribeirinhas 

que utilizavam as águas desse corpo d’água para desenvolverem suas atividades diárias, 
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subsistência e lazer. Situação que se agrava com a liberação dos efluentes gerados pela atividade de 

transformação mineral, que por meio de transbordamento do DRS da empresa Alunorte, em 

períodos de elevados índices pluviométricos, acabam por comprometer as nascentes do rio 

Murucupi. 

Num intervalo de nove anos, entre 1999 e 2000, ocorreu uma expansão tanto da área 

industrial e do DRS da empresa Alunorte e das áreas de ocupação urbana. 

Em 1999 a área da fábrica correspondia a aproximadamente 44 hectares passando por 

expressiva expansão, especialmente no ano de 2008, quando passa a apresentar uma área 

equivalente a aproximadamente 138 hectares. 

 

 

Gráfico 1 - Crescimento da Área do complexo industrial da Alunorte (Fábrica e DRS) e da área de Ocupação 

Urbana. 

Fonte- Dados estatísticos obtidos através da vetorização realizada no programa Arcgis 9.3.1. 

 

O DRS também apresentou um aumento de sua área. Em 1999 ocupava um espaço de 

aproximadamente 193 hectares, no entanto, em 2008 essa área passou a abranger 231 hectares 

(aproximadamente), como é demonstrado no gráfico 1 

Ainda de acordo com o gráfico 1, podemos relatar que a área de ocupação urbana em 1999 

correspondia a 432 hectares (aproximadamente) e apresentou um crescimento muito expressivo, 

pois em 2008 esse valor duplicou para 867 hectares (aproximadamente) 
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 Essa expansão urbana foi muito mais intensiva na própria Vila dos Cabanos, pois as áreas 

verdes
65

, desse núcleo, vêm sendo palco de intensas ocupações que deram origem a novos 

assentamentos urbanos caracterizados pela falta de infraestrutura urbana apropriada para o 

desenvolvimento digno da população do município e agravando o problema de poluição por 

resíduos domésticos lançados inapropriadamente no rio Murucupi. Tal situação é evidenciada pelas 

tubulações da rede de drenagem que se situam nas margens do rio.  

Indo em direção à cabeceira do rio Murucupi, pela Avenida Padre Cazemiro de Abreu e às 

proximidades da comunidade Burajuba existem tubulações (situam-se entre 01º 31’ 29,3” de 

Latitude Sul e 48º 42’ 09,1” de Longitude Oeste) em péssimas condições de funcionamento, que 

afloram em direção ao rio Murucupi, contribuindo para a descaracterização do solo e da água na 

bacia hidrográfica pesquisada e compromete o uso dos recursos pela população local. (Figura 2)  

 
 

 
Figura 2 - Área alagada com tubulações em 

péssimas condições.   

Foto - Flávia Adriane O. da Silva, julho de 

2010.  

 

 
Figura 3 - Liberação de resíduos pela drenagem 

urbana.  

Foto - Flávia Adriane O. da Silva, julho de 2010.  

 

 
A Figura 3 destaca a liberação de material líquido no rio Murucupi, o qual apresenta uma 

espuma de origem desconhecida e aparentemente desagradável, comprovando mais uma vez a 

poluição das águas do rio. 

A situação exposta acima é reafirmada pelos órgãos ligados a questão ambiental como o 

Instituto Evandro Chagas (IEC), Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Secretaria de 

                                                           
65

Segundo Guedes (1980), os espaços verdes no Núcleo urbano de Vila dos Cabanos estavam sendo reservadas para a 

implementação de áreas de lazer, praças e etc. 
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Meio Ambiente (SEMA) e Delegacia de Meio Ambiente (DEMA), através de seus laudos periciais 

e inquéritos, os quais foram acionados pela população local no ano de 2003 e 2009 quanto a 

possíveis impactos ocasionados ao rio Murucupi.  

Em abril de 2003 o CPC “Renato Chaves” em vistoria in lócus e a partir de análise físico-

químicas e biológicas emitiu o Laudo de nº 011/2003, o qual concluiu que a poluição do rio 

Murucupi está respectivamente atrelada à liberação de efluentes domésticos, in natura, diretamente 

no rio e, ainda pode estar vinculada a vestígios de vazamento de efluentes industriais. 

No mesmo ano, a DEMA Concluiu que o lançamento de esgoto sanitário in natura (sem 

tratamento) diretamente para o rio Murucupi e o vazamento de efluente alcalino das tubulações da 

Alunorte, podem causar danos ao meio ambiente, bem como colocar em risco a saúde da população 

local ao entrar em contato direto ou indireto com as águas do rio Murucupi.  

A SEMA através de seus técnicos contribuiu para a averiguação sobre a descaracterização 

do rio Murucupi em maio de 2003 na ocorrência de um novo acedente ambiental. Os técnicos em 

vistoria in locus observaram um imenso arraste de resíduo de origem industrial proveniente do 

transbordamento do DRS, decorrente do comprometimento do sistema de drenagem. Diante desse 

fato, a SEMA dá origem ao auto de infração nº 075/03 em virtude do arraste de material de 

coloração avermelhada proveniente da DRS da empresa Alunorte, o que contribuiu para a 

descaracterização da coloração e consequentemente poluição do solo e das águas dos igarapés 

Pramajozinho e rio Murucupi. (SEMA, 2003). 

No dia 28 de abril de 2009 um novo acidente ambiental veio à tona. De acordo com o 

relatório de nº 104/2009 a SEMA em parceria com o LACEN, DEMA e LAQUANUM - 

Departamento de química da UFPA-, detectaram que: 

 

Ph da água em nível da desembocadura se encontravam em torno de 6 e a 

medida que ia adentrando ao afluente este valor tendeu ao aumento, cujos 

valores sequenciais foram de 7,0 e 7,3 com relação ao valor do ph vale 

ressaltar que a série histórica para este corpo hídrico é de 4,5 e o oxigênio 

dissolvido fico em torno de 1,6 mg/l, um valor muito baixo do recomendado 

para essa classe de rio (classe II), que fica acima de 5 mg/l. Estas referências 

foram obtidas in lócus através de sonda multi-parâmetro (SEMA, 2009, s/n). 

 

As situações já expostas demonstram que os órgãos fiscalizadores foram acionados pelas 

comunidades locais com o objetivo de trazer esses órgãos para verificarem in locus a situação que 
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se encontrava as águas da bacia hidrográfica do Rio Murucupi, já que estabeleciam uma relação 

sistêmica com o rio Murucupi. Na ocasião, os referidos órgãos fiscalizadores responsáveis (citados 

anteriormente) acabam fragmentando suas conclusões através de medidas paliativas e mitigatórias, 

que não levam a decisões estruturantes perante a tal complexidade que o município de Barcarena 

apresenta e no qual está inserida a bacia hidrográfica. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A garantia da qualidade adequada dos corpos hídricos e da sobrevivência das populações 

que estabelecem relação com os recursos naturais na bacia hidrográfica do rio Murucupi sofrem 

com a carência de políticas públicas que visem garantir a gestão dos recursos hídricos pautada na 

formação de comitês ou consórcios de bacias hidrográficas. Como também na ausência de uma 

gestão integrada sobre os recursos hídricos em uma região que devido suas condicionantes 

climáticas é agraciada com um bom volume de águas, porém não se pode dizer com relação ao 

quesito qualidade. A área da bacia hidrográfica do rio Murucupi apresenta uma complexidade 

socioambiental já que seu principal curso d’água corta uma área que assenta um complexo 

industrial de transformação mineral que abriga DRS (constituído por resíduo de bauxita com um 

significativo teor de soda cáustica) e sofre pressão de incremento populacional que precisa fazer uso 

do rio e do solo para sua sobrevivência 

A legislação referente ao meio ambiente e, em especificamente sobre os recursos hídricos 

criou os instrumentos legais responsáveis para garantir fiscalização, preservação e sustentabilidade 

dos recursos naturais. E os órgãos fiscalizadores ligados a questão ambiental procuram atuar dentro 

de suas limitações. Contudo, é necessário haver vontade política frente a essa problemática que 

atinge sujeitos sociais que só almejam viver com dignidade. 
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ÀS MARGENS DA HIDROVIA EM ARAÇATUBA: PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL E 

POTENCIALIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA TERRITORIALIDADE DE 

DESCOBERTAS 

Denis Oshiro GASTALDI 

Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP. E-mail: denis_gastaldi@hotmail.com 

Evandro FIORIN 

Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP. E-mail: evandrofiorin@gmail.com 

 

RESUMO 

A cidade de Araçatuba – SP, têm sua influência ampliada no plano regional e nacional, por sua 

importância como matriz sucroenergética e sua localização estratégica junto à Hidrovia Tietê-

Paraná, com a implantação do “Estaleiro do Rio Tietê” construído à margem do cais existente. 

Como consequência, surgem novas questões que o planejamento local deverá enfrentar: o 

planejamento sustentável, as mudanças na margem devido à implantação, a perda do uso recreativo 

e contemplativo do local, as potencialidades e problemáticas que surgirão. Dentro do panorama do 

ciclo da cana-de-açúcar como matéria prima para as usinas na região – de grande importância 

econômica –, e principalmente, da influência do estaleiro (privatização do local), reconhecer a 

mudança no meio de transporte do etanol, agora para o modal hidroviário, suas consequências e 

paradigmas às margens do rio, como uma territorialidade passível de descobertas. Essas mudanças 

espaciais (e temporais) serão entendidas a partir do estudo, análise, levantamento e diagnóstico da 

área (margem da hidrovia “Tietê-Paraná” na cidade de Araçatuba – SP).  

 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, territorialidade produtiva, modal hidroviário. 

 

ABSTRACT 

The city of Araçatuba - SP, have their influence expanded in the plan regional and national, by its 

importance as matrix sugarcane and his strategic location near the Hidrovia Tietê-Paraná, with the 

implantation of "Shipyard of Rio Tietê" built to the margin the existing quay . How consequence, 

arise new questions that the local planning expected to face: the planning sustainable, changes in 

margin due to deployment, the loss of the recreational use and contemplative the Local, the 

potentialities and problematic that will arise. Inside the panorama of the cycle of cane sugar as raw 

press for the mills in the region - of great economic importance -, and mostly, of the influence the 

shipyard (privatization of local), recognize the change in transport medium of ethanol, now for the 

modal hydroway, its consequences and paradigms the shores of river, as a territoriality liable to 

discoveries. These spatial changes (and temporal) will be understood from the study, analysis, 

survey and diagnosis of area (margin of the hidrovia "Tietê-Paraná" in the city of Araçatuba - SP). 

 

Keywords: sustainable development, territoriality productive, modal hydroway. 
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1. A CIDADE É O CENTRO 

 

O surgimento da cidade de Araçatuba foi devido ao transporte ferroviário, consequência da 

construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – parte de uma política que visava à 

interiorização do país e sua ligação com outros países  da América do Sul. Seu rápido crescimento 

pode ser ligado à ocupação do seu território (a qualidade das terras atraiu muitas famílias 

agricultoras) e a necessária demanda por serviços, por ser a última parada da ferrovia antes do 

próximo Estado, o Mato Grosso.  

A cidade de Araçatuba surge com um modelo centralizador, onde o centro da cidade é 

marcado por uma praça pública, que é o ponto nodal da saída de oito vias principais que permitia a 

ligação direta com a estação ferroviária (esplanada da ferrovia) e a praça centralizadora (nomeada 

Praça Rui Barbosa). Essa configuração era de grande importância na época, já que os trilhos eram a 

principal forma de acesso aos povoados, os quais expressavam seu desenvolvimento e apareciam no 

cenário urbano diante do traçado da ferrovia, criado pela estação ferroviária e sua esplanada. 

 

Figura 1 – Trajeto da estrada de ferro (RFFSA, 1920, modificado pelo autor) 
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Figura 2 – O modelo centralizador no início da formação de Araçatuba, no centro, a Praça Rui Barbosa 

(GUIRARDELO, 2002, modificado pelo autor) 

 

2. O ESPRAIAMENTO DA CIDADE 

 

A partir de 1970 inicia-se o cultivo da cana-de-açúcar em larga escala na região, em 

extensas áreas, em substituição das pastagens, consequência da implementação do Programa 

Brasileiro de Álcool (Proálcool, criado em 1975, por meio de decreto com o objetivo de substituir 

em larga escala os derivados do petróleo). Essa tendência regional e estadual do novo uso da terra 

para produção culminou para a implantação de usinas sucroalcooleiras na região, que começou a ter 

sua economia baseada no etanol, onde o modal rodoviário desempenha papel central por transportar 

a matéria-prima e o produto final – papel fundamental desempenhado pela Rodovia Marechal 

Rondon, no caso de Araçatuba.  

 Com as transformações, houve a retirada dos trilhos e a pavimentação na região central, 

assim surgiu a avenida dos Araçás, grande passo para a modernização, porém não possui uma 

ligação direta com importante rodovia de acesso à Araçatuba, a Rodovia Marechal Rondon, mas a 

Avenida Brasília, que é uma extensão das primeiras vias que surgem do modelo centralizador, 

possui ligação direta. 
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Figura 3 – (a) A rodovia Marechal Rondon (em vermelho); a Elyeser Magalhães (em roxo) e a área do aeroporto; 

(b) Relação da Avenida dos Araçás (em laranja) e da Avenida Brasília (em rosa) com a Rodovia Marechal 

Rondon 

 

Nessa nova configuração onde a avenida ocupa o lugar dos trilhos e há a formação de uma 

nova rede, onde o acesso é feito por ruas e avenidas e essas às rodovias, que dão acesso às cidades, 

há um novo panorama onde o desenvolvimento da cidade não é mais marcado pela união da estação 

ferroviária – esplanada – praça central, mas sim por linhas de asfalto que espraiam a cidade. Assim, 

não há mais uma centralização, mas sim, uma descentralização onde a cidade é marcada pelas suas 

rodovias de principal acesso: a Rodovia Marechal Rondon (SP – 300), e a Rodovia Elyeser 

Magalhães (SP – 463). 

 Através da Rodovia Marechal Rondon, Araçatuba faz parte de uma configuração mais 

complexa (em relação ao modelo dos trilhos), com ligação entre centros: Andradina – Araçatuba – 

Birigui – Bauru – Botucatu – Itu que a rodovia proporcionou. 
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Figura 4 – Araçatuba e sua proximidade à Birigüi conectadas pela Marechal Rondon (em vermelho) e ligação 

entre cidades pela Rodovia Marechal Rondon 

 

3. ÀS MARGENS DA CIDADE 

 

 Como consequência do Proálcool, desde 1996, a cana-de-açúcar lidera dentre os 

principais produtos da agropecuária na região, onde as usinas já estavam em pleno funcionamento e 

nessa época já geravam mais renda que a carne bovina. Segundo Mazzei (2012): 

 

(...) as pessoas falam muito da expansão dos canaviais, mas têm em mente 

apenas o plantio da cana de 2000 pra cá, quando a tecnologia dos motores 

flex-fuel veio dar novo fôlego ao consumo interno do etanol, esquecendo 

que a cana gera renda na região há muito mais tempo. 

 

Devido a nova dinâmica econômica, sua importância como matriz sucroenergética, sua 

concretização e a posição estratégica da cidade diante da Hidrovia Tietê-Paraná, recebe 

investimentos, concretizado pela construção do Estaleiro do Tietê, que irá gerar desenvolvimento 

econômico da região, ao facilitar o transporte de etanol pela hidrovia, complementando o projeto 

para escoamento do álcool produzido pelas usinas da região que, propõe a construção de 20 

comboios, cada um formado por um empurrador e quatro barcaças, que farão o transporte do álcool, 

assim, nesse panorama, surge um novo uso para com a Hidrovia Tietê-Paraná, que propõe a 
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mudança do transporte da matéria-prima e do produto final, agora, para o modal hidroviário. Para 

entender melhor a problemática, é destacado algumas reportagens: 

 

O estaleiro é de grande importância para o desenvolvimento econômico do 

interior. Principalmente para o escoamento do etanol produzido no noroeste 

paulista. Com o estaleiro, o aproveitamento da hidrovia Tietê-Paraná deve 

melhorar. Apesar de ligar três regiões estratégicas do país, o canal é pouco 

utilizado. Águas tranquilas, próprias para a navegação. A hidrovia Tietê-

Paraná interliga as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os principais pólos 

do agronegócio no País. (Da redação, TV TEM, 13 de set. 2011). 

Transportar o etanol pela hidrovia é muito mais barato que pelas rodovias. O 

custo do frete, por exemplo, chega a ser três vezes menor. Uma embarcação 

pode substituir 180 caminhões. Apesar das vantagens, a hidrovia vem sendo 

pouco utilizada. Atualmente, apenas barcaças de grãos, como soja e milho, 

atravessam essas águas. O que representa o uso de apenas 12% da 

capacidade de transporte. A implantação do estaleiro tem o objetivo de 

mudar essa situação. Os empurradores e barcaças que vão ser construídos 

em Araçatuba devem transportar até 4 bilhões de litros de etanol por ano. A 

revitalização da hidrovia é um investimento de R$ 430 milhões. (Da 

redação, TV TEM, 13 de set. 2011). 

As barcaças e empurradores construídos pelo Estaleiro Rio Tietê formarão 

20 comboios, com capacidade de transporte de 7,6 milhões de litros cada. O 

transporte hidroviário emite um quarto do gás carbônico e consome vinte 

vezes menos combustível do que o utilizado pelo transporte rodoviário para 

uma mesma carga e distância. Cada comboio, formado por quatro barcaças e 

um empurrador, tem a mesma capacidade de carga de 172 carretas ou de 86 

vagões ferroviários. O projeto das embarcações permite também o 

transporte de derivados de petróleo, melhorando a logística de 

abastecimento do Centro Oeste. (Da redação, Via Maxi, 17 de set. 2011). 
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Além da construção do estaleiro e da nova frota, o governo assinou 

protocolo de intenção para a execução de um conjunto de obras visando a 

ampliação da capacidade da hidrovia Tietê-Paraná, com previsão de 

investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 900 milhões também do 

PAC 2. As obras do projeto serão realizadas entre 2011 e 2014 e 

contemplarão cerca de 800 km do trecho paulista da hidrovia. O objetivo é 

eliminar gargalos, com a ampliação de vãos de pontes, melhorar as eclusas e 

retificação e dragagem de canais. (Da redação, Revista Grandes 

Construções, 14 de out. 2011). 

 
Figura 5 – Localização da área de implantação do Estaleiro do Tietê em relação ao centro da cidade e ao fundo, 

quadro exposto no Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal de Araçatuba (Denis Gastaldi, 2012) 

 

   
Figura 6 – Grande construção do estaleiro e o seu caráter metálico (Denis Gastaldi, 2012) 
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Através da implantação do estaleiro, a cidade de Araçatuba entra no Sistema Logístico 

Multimodal de Etanol – Lógum, formado por grandes empreiteiras (Odebrecht, Camargo Corrêa) e 

a Transpetro, que prevê a criação, no Sudeste e Centro-Oeste brasileiros, de corredores de 

transporte dutoviário e hidroviário de etanol, que funcionarão em conjunto ao sistema de 

distribuição já existente nas regiões (do sistema), ao captar o etanol em terminais e transportá-lo por 

dutos que interligam a região de Jataí a Paulínia e da Hidrovia Tietê-Paraná, endereçado ao hub 

(armazenamento principal) de Paulínia e distribuído em Terminais e portos no Rio de Janeiro e em 

São Paulo (estados). 

   
Figura 7 – (a) Placa do Sistema Lógum implantada na área do estaleiro (Denis Gastaldi, 2012); (b) Sistema 

Lógum (http://www.logum.com.br/php/o-sistema-logum.php) 

 

 Sua matriz sucroenergética é entendida ao compreender o grande número de usinas 

presentes na região, as quais fazem parte da União dos Produtores de Bioenergia, a UDOP, 

verificada através do mapa: 
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Figura 8 – Localização das Usinas da Região, destaque para a concentração próxima a hidrovia Tietê-Paraná 

(Denis Gastaldi, 2013) 

Compreender que a dinâmica da cidade não é mais a ferrovia – essa, que fez o seu 

surgimento –, há uma nova dinâmica, muito mais ampla do que quando os povoados expressavam 

seu desenvolvimento através da estação ferroviária conjunto à esplanada, onde a cidade se voltava 

para os trilhos – da praça poder avistar a estação –, que esses, devido as mudanças econômicas e a 

injeção do transporte rodoviário, culminou em afetar a centralidade existente, que com, novas 

mudanças, alimentadas pelas usinas (produção sucro-alcooleira) culminou com a implantação do 

estaleiro, que agora faz com que o urbano volte a olhar para o rio, se deparando com a nova matriz, 

que resulta uma nova centralidade capilar. 

 Araçatuba, agora pertence à uma nova rede, mais ampla, dinâmica, não local – papel 

estadual e de grande escala. A cidade não limita a expressão do seu desenvolvimento ao conjunto 

estação ferroviária – esplanada – praça, nem da rede linear que liga alguns centros, mas uma 

dinâmica que extrapola a centralidade e está no papel da grande escala, onde Araçatuba através do 

Rio Tietê está dentro da rede hidroviária ligada por muitos outros rios, que ligam os estados, países, 

continentes. Através do Rio Tietê, Araçatuba tem ligação à São Paulo, grande centro com 

reconhecimento mundial, e ao porto de Santos, que possibilita o transporte de mercadorias com 

outros países. 

O atual modo de produção do território está desmantelando a rica complexidade da vontade 

humana que consolidou a arquitetura, ao voltar-se para as construções em busca exclusivamente de 
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lucro. Esse modo de produção atual, movido pela lógica global omite as peculiaridades sociais 

preexistentes, onde algumas estruturas e infra-estruturas ficam retidas às centralidades, ao contrário 

das áreas periféricas. Nessas áreas periféricas é onde se agrava alguns paradoxos: degradação 

ambiental, evasão de recursos naturais e de riquezas materiais, conflitos entre dispositivos 

produtivos, infraestruturais e logísticos (portos, rodovias, ferrovias, etc.), instalações urbanas, 

crescimento acelerado sem condições de habitabilidade e espaços inapropriados à convivência 

social, ausência de oportunidades para uma vida digna, intensificação das desigualdades e 

segregação social, deterioração ambiental e proliferação de subúrbios. Essas questões ao invés de 

serem solucionadas de maneira condizente, ou ao menos questionadas, são colocadas em segundo 

plano pelo planejamento e gestão atuais do território, ficando ausentes na construção de locais onde 

a vivência humana e as atividades urbanas (como morar, conviver e transitar) deveriam ser 

garantidos e, priorizando aos setores da economia produtiva e às instalações que lhes prestam 

serviços. 

 
Figura 10 – Resultado do atual modo de produção: a demarcação do espaço proibido para o coletivo (Denis 

Gastaldi, 2012) 

 

É a partir dessa problemática que o trabalho busca enfrentar questões centrais, como 

entender a nova configuração territorial resultante da territorialidade (em produção) regido pela 

economia, consequências da mudança de modal para o transporte do etanol, o impacto da 

construção do estaleiro, o modal hidroviário – processo de recentralização, que “tal 
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‘recentralização’ não é apenas trabalho de especialistas, mas requer também uma mobilização de 

todos os componentes da ‘paisagem urbana’” (GUATTARI, 1996, p. 300) –, o posicionamento do 

planejamento local, considerado em “seu movimento, sua dialética” (GUATARRI, 1996, p. 300), 

diante das peculiaridades da área, o desenvolvimento sustável, a privatização da área (não uso 

coletivo da plataforma) que possui uso local – perda do local recreativo e contemplativo, ao 

entender que o lugar possui “fixidez espacial”, determinados serviços/paisagens são intransferíveis 

(URRY, 2001, p. 96).  

    
Figura 11 – (a) Pôr-do-sol visto da plataforma; (b) Recreação e contemplação do local por usuários 

 

Mesmo distante da cidade, o local privilegiado pela vista, a agradável sensação do rio limpo, 

fez com que empreendimentos de lazer buscassem a territorialidade ali presente olhando para o rio. 

Existe dois condomínios presentes nas margens do rio, de alto padrão, privatizados, para aqueles 

que buscam se afastar do “caos cidade” e descansar com os ventos sob o Tietê com suas próprias 

piscinas. E também, três clubes/resorts para lazer e turismo, o Iate Clube, o Quality Resort e o Tietê 

Resort. 
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Figura 12 – Equipamentos privados nas margens do Tietê (Denis Gastaldi, 2013) 

 

Existe planejamento nas margens do Tietê? O local está sofrendo grandes alterações devido 

influência econômica – presença do potencial hidroviário e qualidade para atividades turísticas – e 

passando por um intenso processo de privatização do local. A margem será toda privatizada sem 

fornecer nenhum espaço de qualidade para atividades coletivas? 

O trabalho busca confrontar essas questões em oposição aos programas pré-determinados, 

levando em consideração a preexistência no local, as transformações espaciais-temporais 

entendendo que houve uma mudança no paradigma, que a cidade volta-se agora para o rio, 

descobrindo-o como uma dinâmica muito mais ampla, onde há uma busca pela qualidade territorial, 

na construção de dispositivos que pertençam a uma sociedade (realidade) mais igualitária, diferente 

da do boia-fria. A partir dos dispositivos propor a ocupação do espaço, que provoquem relações de 

pertencimento (o coletivo) na premissa que “é o fator social, em toda sua complexidade, que 

demanda ser re-singularizado, re-trabalhado, reexperimentado” (GUATARRI, 1996, p. 299). 

O planejamento de Araçatuba pode ser dividido em três períodos, iniciado pelo 

Planejamento Centralizador, depois o Planejamento sem plano (descentralizador) e nesse momento, 

há a necessidade de um Planejamento Re-Singularizante. 

O Planejamento Re-Singularizante busca provocar a singularidade do local a partir, tanto das 

relações de pertencimento coletivas de ocupação, mas também ao aproveitar a “fixidez espacial” e a 
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paisagem emblemática local. Trabalhar a área com um novo olhar, a partir dela mesma, e implantar 

dispositivos que não partam de programas, que não possuam um programa, que sejam abertos, 

passíveis de ocupação, que BAUDRILLARD (1996, p.69) nos alerta: “é necessário que o objeto 

escape ao controle de seu criador para se tornar genial por si mesmo e se supere para atingir o 

usuário. Esse é o preço que a arquitetura deve pagar para se livrar da indiferença funcional”. Essa 

falta de programa é levada em conta ao saber que os espaços coletivos “estão mudando e mudarão, 

amanhã, com maior rapidez” (GUATTARI, 1996, p. 300), da mesma forma que há a 

dinâmica/transformações da cidade, ao vislumbrar uma mudança que não será estagnada agora. 

Mesmo que o projeto parta do estudo da área, que leve sua análise para ser criado, não há uma 

garantia que ele vai funcionar, mesmo com toda concepção realista para sua criação, portanto, serão 

utilizados mecanismos que fazem parte da experimentação.  

Planejar o espaço para que ter pertencimento, vivência e identidade. Não apenas o uso da 

técnica, que o local seja um lugar, diferente do espaço local, do não lugar abordado por Marc Augé 

(1994), para que a partir das potencialidades locais construir uma territorialidade, a qual está 

passível de descoberta. 
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RESUMO 

O crescimento dos impactos ambientais em bacia hidrográfica destaca a relevância de diagnósticos 

e prognósticos que visem a melhoria das condições naturais desses sistemas ambientais, tão 

degradados pelas práticas inadequadas de uso do solo. Nesta perspectiva, objetiva-se diagnosticar, 

avaliar e classificar por meio da aplicação de “Análise Ambiental Simplificada” (AAS) a qualidade 

ambiental do alto da bacia hidrográfica do Limoeiro, locada na Zona Leste de Londrina, Paraná, 

Brasil. Assim, contribui-se para o conhecimento integrado do mosaico paisagístico desta bacia 

hidrográfica, que se apresenta na interface entre o rural e o urbano e possui uma carência de 

informações de caráter ambiental diante do avanço da expansão urbana na área. A aplicação dos 

critérios de avaliação destacam seis variáveis, impactos na vegetação, lixo no entorno, odor, erosão 

no entorno, turbidez aparente e uso e ocupação da terra. A partir destas, pode-se avaliar os três 

cursos hídricos (ribeirão Limoeiro, córrego Barreiro e Córrego Água Cafezal) onde o Água Cafezal 

se destacou com os baixos níveis de impacto, sendo o Barreira o que sofreu maior nível e 

diversidade de impactos.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico Ambiental; Qualidade Ambiental; Uso e Ocupação do Solo; Sistema 

Ambiental; Bacia Hidrográfica. 

ABSTRACT 

The growth of the environmental impacts on watershed highlights the importance of diagnosis and 

prognosis aimed at improving the natural conditions of these environmental systems, so degraded 

by inappropriate practices of land use. In this perspective, the objective is to diagnose, assess and 

sort through the application of "Analysis Environmental Simplified" (AAS) the environmental 

quality of the high watershed of the Limoeiro, located in East Zone of Londrina, Paraná, Brazil. 

Thus contributes to the knowledge integrated landscape, mosaic of this watershed, which appears at 

the interface between rural and urban and has a lack of information of environmental character after 

the  urban sprawl in the area. The application of evaluation criteria highlight six variables, impacts 

on vegetation, trash, odor, erosion in the surrounding, turbidity and use and occupation of the land. 

From these, one can evaluate the three watercourses (stream Limoeiro, stream Barreiro and Stream 

Water Cafezal) where the water Cafezal stood out with low levels of impact, and the Barrier which 

suffered greater level and diversity of impacts. 

 

Keywords: Environmental Assessment, Environmental Quality, Land Use, Environmental System; 

Watershed. 
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1 . INTRODUÇÃO  

  

Através da Constituição de 1988, eleva-se a bacia hidrográfica à escala de unidade de 

análise para o planejamento geográfico regional, onde a Lei 9.433 de 1997 cria o Sistema Nacional 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que se constitui de vários níveis decisórios de ordem 

nacional, estadual e local, que destacam a importância da descentralização das iniciativas entre 

poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Por isso, reafirma-se a necessidade do melhor 

entendimento da bacia hidrográfica enquanto célula básica de análise ambiental, especialmente na 

área urbana, devido ao expressivo impacto das atividades socioeconômicas. 

Os conflitos resultantes das interações e alterações da sociedade sobre os ecossistemas 

urbanos implicam em uma série de impactos que comprometem a qualidade ambiental e, por 

conseguinte a qualidade de vida do homem.  

Esses conflitos são definidos pela CONAMA 357 de 2005 como impactos ambientais. 

Conforme a Resolução nº1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 23 de janeiro de 1986, 

impacto ambiental é definido como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais”.  

Diante disso, o presente estudo objetiva por meio da aplicação da Avaliação Ambiental 

Simplificada (AAS), diagnosticar, avaliar e classificar a qualidade do alto curso da bacia 

hidrográfica do Limoeiro, enquanto complexo ambiental, que está locada na zona leste da cidade de 

Londrina, Paraná – Brasil. 

 

2. ASPECTOS GERAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO DA BACIA DO 

RIBEIRÃO LIMOEIRO 

A área do estudo em questão é a área urbana da bacia hidrográfica do Limoeiro, localizada 

na porção leste do município de Londrina-PR, onde está o ribeirão Limoeiro, o córrego Barreiro e o 

córrego Água Cafezal, este último locado na zona limítrofe entre o rural e o urbano (Figura 1). 
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   Figura 1: Alto da bacia hidrográfica do ribeirão Limoeiro, locado na área urbana, com delimitação dos 

   pontos amostrados - Coordenadas UTM  - Datum SAD69. 

   Fonte: Imagem do Google Earth, 2013. Org: Os autores (2013). 

 

Na área pesquisada o padrão de drenagem é dendrítico em decorrência da movimentação do 

relevo, com sentido de escoamento de noroeste a sudeste, com foz no rio Tibagi. Na unidade 

morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná, sob o Terceiro Planalto do Paraná, situada em um 

conjunto de relevos denominados de sub-unidade morfoescultural de dissecação média com topos 

alongados, vertentes convexas e vales em “V” (MINEROPAR, 2006; MAACK, 2002). 

Os solos são ricos em plagioclásios, piroxênios e anfibólios, devido ao embasamento de 

rochas vulcânicas, classificando-se, de acordo com a classificação realizada por Bognola (2011) 

com destaque ao Latossolo Vermelho eutroférrico típico nas áreas de espigão e vertente e os 

Nitossolo Vermelho eutroférrico latossólico e Nitossolo Vermelho eutroférrico típico nas áreas mais 

próximas ao fundo de vale.  

A área encontra-se sobre o domínio do clima do tipo Cfa (subtropical mesotérmico úmido), 

segundo o sistema de classificação de Köppen, em que as temperaturas médias ocorrem durante o 

mês mais frio inferiores a 18°C e no mês mais quente acima de 22°C; geadas pouco frequentes; 

concentração de chuvas durante o verão; sem estação seca definida (IAPAR, 2013). 
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A vegetação que recobria a região de Londrina era a Floresta Estacional Semidecidual, 

composta por Euterpe edulis Martius (Arecaceae) (palmito nativo), Aspidosperma polyneuron 

(peroba rosa), Cedrela fissilis Vell. (cedro) e leguminosas, como jataí ou jatobá, entre outras 

(MAACK, 2002). A devastação da cobertura natural atribuiu-se em primeiro momento a expansão 

agrícola das lavouras de café e a comercialização da madeira de lei.  

A área urbana da bacia do ribeirão Limoeiro possui 13, 56 Km² de extensão. Apresenta áreas 

de urbanização contínua entre as vertentes do ribeirão Limoeiro e do córrego Água Cafezal e áreas 

agrícolas na vertente esquerda do córrego Água Cafezal, ao sul da bacia. A vertente esquerda 

conforme o zoneamento urbano municipal é classificado como áreas de expansão urbana. 

Observou-se que as áreas agrícolas estão sendo suprimidas pelo expressivo avanço urbanização que 

segue na vertente esquerda do córrego Água Cafezal, próximo à nascente, até a confluência com o 

córrego Barreira, visto que novos loteamentos já estão sendo implantados. 

 

3. METODOLOGIA 

Desenvolveu-se o artigo segundo os procedimentos metodológicos de Sardinha et al. (2007) 

com algumas adaptações à área de estudo (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

           

         Figura 2: Etapas do processo de avaliação ambiental simplificada 

     Fonte: Modificado de Sardinha et al., 2007. 

     Org: Os autores 
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O levantamento bibliográfico se deu a partir da concepção de bacia hidrográfica enquanto 

célula básica de análise e produções científicas a cerca da aplicação da Analise Ambiental 

Simplificada em diferentes ambientes. 

Utiliza-se neste trabalho a perspectiva da bacia hidrográfica enquanto um espaço delimitado 

por características naturais do relevo onde se encontra compreendido um conjunto de matérias e 

fluxos de energia que se desprendem e se interagem através de fatores bióticos e abióticos que 

dinamizam e caracterizam um ecossistema próprio.  

Em campo, analisou-se o curso hídrico principal, ribeirão Limoeiro (23
O
19`42,72``S com 51

O 

07`56,97``O elev. 549 m) e dois de seus afluentes locados na área urbana, o córrego Barreira (23
O
 

19`17,70``S com 51
O
07`48,08``O elev. 561 m) e o Água Cafezal (23

O
18`44,66``S com 51

O 

06`37,71``O elev. 538 m).  

Os materiais utilizados em campo foram a máquina fotográfica Canon SX50 HS e o GPS de 

navegação eTrex da Garmin, para tornar possível a analise e mapeamento da área através do 

software livre Google Earth
®

 e ArcGIS
 
10

®
 viáveis ao desenvolvimento do trabalho. 

Assim, em campo, aplicou-se o procedimento modificado de Avaliação Ambiental 

Simplificada (AAS) para dez pontos no perímetro da bacia (Figura 1) para identificar os impactos 

biofísicos na bacia hidrográfica analisada através de pesos, intervalos e classificação de impactos, 

pois através deste procedimento é possível mensurar os impactos e identificar áreas que mais 

possuem necessidade de mitigação (Tabela 1 e 2). 

Tabela 8 - Ficha de campo com indicadores biofísicos de impactos ambientais e seus respectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: Modificado de Salles et al., 2008 e Spatti Junior et al., 2012. Org: Os autores 
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Tabela 9 - Intervalos de valores e classificação de impactos dos indicadores biofísicos 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de Salles et al., 2008 e Spatti Junior et al., 2012.Org: Os autores 

 

Para a melhor correlação dos dados mensurados, fez-se relação com variáveis limnológicas 

dispostas por Silva (2012) em 5 pontos da bacia do Limoeiro a partir de coleta a 20 cm  de 

profundidade com o medidor multiparâmetros Horiba U-50, sendo elas: temperatura (°C), turbidez 

(NTU); sólidos totais (g/L); condutividade (μS/cm); oxigênio dissolvido (mg/L) e pH. Para a análise 

dos dados utilizou-se as classes de qualidade de água propostos pelo CONAMA 357/05. Assim, 

posteriormente, relacionaram-se os pontos mensurados através da AAS a esses dados de qualidade 

de água. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Avaliação ambiental simplificada 

Este procedimento de AAS é utilizada por Sardinha et al. (2007) para avaliação dos 

impactos ambientais na bacia hidrográfica do Ribeirão do Meio, Leme, São Paulo, onde o índice 

AAS demonstrou que 27,8% dos locais visitados apresentaram impacto ambiental alto ou 

preocupante e 5,6% impacto muito alto. Em área rural é destacado o desmatamento para a 

implantação de culturas de cana-de-açúcar e criação de gado; em área urbana o déficit da cobertura 

vegetal e a grande quantidade de poluentes na água. 

Salles et al. (2008) objetivaram avaliar os impactos ambientais na bacia hidrográfica do Alto 

Sorocaba para definir as áreas mais degradadas, bem como suas causas, propondo soluções e 

estratégias de manejo para o melhor uso e ocupação do solo. Os principais impactos associados à 

bacia possuem relação com o desmatamento, devido à agricultura intensiva e a expansão dos 

empreendimentos imobiliários, além do baixo índice de tratamento de esgoto, dado ao constante 

lançamento de efluentes domésticos na bacia. 
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Nesta perspectiva, Spatti Júnior et al. (2012) também utiliza o procedimento para avaliar os 

impactos ambientais na bacia hidrográfica do ribeirão Monjolo Grande, Ipeúna, São Paulo, obtendo 

resultados satisfatórios aos objetivos desejados, com impactos relacionados, principalmente, à 

retirada da vegetação e ao estabelecimento de processos erosivos e o consequente assoreamento, 

dado ao mau uso da terra e o deficitário planejamento e gestão da localidade.  

No que condiz a aplicação da AAS para a área de estudo, avaliou-se 9 pontos no percurso 

dos três cursos hídricos, sendo os pontos 1, 2 e 3 referente ao ribeirão Limoeiro, os pontos 4, 5 e 6 

referente ao córrego Barreira, os pontos 7, 8 e 9 condizente ao córrego Água Cafezal (Figura 3) e 

por fim a avaliação do ponto 10 na confluência entre o Limoeiro e o Barreiro.  

Figura 3: Imagem dos pontos amostrados para a AAS. 

Org: Os autores 

 

Através da avaliação (AAS) para os dez pontos tiveram-se como resultado os dados 

organizados na Tabela 3.  
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Tabela 3: Ficha de campo preenchida com indicadores biofísicos de impactos ambientais em respectivos pesos 

(do maior para o menor), aplicados ao alto da bacia do limoeiro, segundo parâmetros das Figuras 3 e 4.  

   Org: Os autores 

 

Através da soma dos níveis de impacto, como indicado na metodologia (Tabela 2) destaca-

se o nível (pela soma dos impactos e seus respectivos pesos) e o principal indicador (qual impacto 

possui maior peso) de impacto ambiental de cada ponto, como apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultados dos níveis de impacto ambiental do alto da bacia do Limoeiro obtidos pela soma dos 

impactos. 

 

     Org: Os autores 
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A partir dos resultados dos níveis de impacto ambiental (Tabela 5) observa-se que nenhum 

ponto apresentou condições ambientais preocupantes, embora 6 pontos tenham alto índice de 

impacto e 2 pontos de impacto (PI) moderado.  

Para auxilio dos parâmetros avaliados, utilizou-se  os resultados das coletas realizadas por 

Silva (2012), acerca dos parâmetros temperatura, turbidez, sólidos totais, condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido e pH. 

O primeiro ponto do ribeirão Limoeiro apresentou alto impacto (9 PI) com destaque à 

presença de lixo (3 PI), processos erosivos e turbidez (2 PI, cada). A área é caracterizada por 

ocupações de classe média com presença de comércios e adensamento urbano médio, datado entre 

1970 e 1980. O mesmo apresenta uma paisagem fragmentada com vegetação secundária, plantas 

ornamentais e árvores frutíferas introduzidas e cuidadas por moradores locais. No entanto, a 

deposição de entulhos e a presença de dutos ligados diretamente ao ribeirão comprometem a 

dinâmica natural do mesmo, como evidenciado a partir dos indicadores de impacto – lixo (3 PI), 

processos erosivos e turbidez (2 PI, cada).  

O ponto 2 foi classificado com nível de impacto moderado, sendo o lixo (2 PI) o principal 

indicador. Contudo, o ambiente apresenta-se, de modo geral, conservado com mais de 50% da 

vegetação, ausência de odor e turbidez.  

Já no ponto 3, o principal indicador de impacto ambiental é o processo erosivo, devido a 

topografia do terreno e a presença de um bueiro que recepta a água pluvial direcionando-a a 

vertente do córrego, propiciando a intensificação do escoamento superficial, bem como o aumento 

da energia da água acarretando no desprendimento e transporte de sedimentos. A influência dos 

fatores erosivos mencionados é evidenciado nos dados de sólidos totais (0,112 g/L) referentes ao 

ponto de coleta “LIM003” de Silva (2012), em que esse apresenta os valores mais altos, entre os 

demais pontos da bacia do Limoeiro. Entretanto, os demais parâmetros encontram-se dentro dos 

padrões de qualidade exigidos pela CONAMA 357, pH (6,06), Oxigênio Dissolvido (OD) em 4,29 

mg/L e turbidez (1,68 UNT). A área, de um modo geral, apresentou nos 3 pontos vegetação acima 

de 50%. Contudo, a presença de lixo doméstico destacou-se como ação impactante de alteração da 

qualidade do curso, uma vez que o lixo e vetores a ele associado podem implicar na contaminação 

do solo e do lençol freático e consequentemente do curso hídrico. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1191 

O córrego Barreiro é o único córrego em que o nível de impacto em todos os pontos foi 

identificado como alto, expressando a fragilidade ambiental presenciada em todo o curso hídrico, 

uma vez que os impactos a ele associados não possuem uma única matriz impactante como 

observado nos pontos do Limoeiro.  

Destaca-se como ação impactante no ponto 4 (11 PI) a presença de ocupações irregulares 

junto a vertente direita do alto curso do córrego, bem como o despejo de esgoto doméstico. Na 

mesma área, averiguou-se que, parte da vegetação foi suprimida para o uso agrícola, especialmente, 

e para o plantio de mandioca, implicando no maior escoamento superficial da água. Por este motivo, 

o parâmetro de uso e ocupação apresentou 3 pontos de impacto, embora a vegetação, o odor e os 

processos erosivos também tenham se destacado, somando 6 pontos de impacto.  

O ponto 5 (8 PI) apresentou como condicionante de impacto a presença de lixo, processos 

erosivos e turbidez (2 PI, cada). Em relação ao ponto 4 presenciou-se menor vazão de água, que 

pode estar relacionado as intervenções antrópicas ocorridas no último semestre, onde houve o 

desvio natural do rio, objetivando a interligação de bairros e melhorias no tráfego da região.  

O ponto 6 (10 PI) locado próximo à foz do Barreiro apresentou o maior número de matrizes 

impactantes, sendo elas,  vegetação, lixo, odor e uso e ocupação da terra (2 PI). Destacou-se entre 

os parâmetros a vegetação que apresentou menos de 50%, com árvores espaças e de pequeno porte, 

onde a poaceae gramineae apresenta-se em grande quantidade. As características da vegetação da 

localidade não possuem as propriedades naturais para exercer a função de mata ciliar, ainda mais 

com o constante pisoteio de animais, principalmente cavalos, contribuindo para o desenvolvimento 

de processos erosivos das margens. 

A partir da AAS é possível aferir que o Água Cafezal é o córrego da bacia do Limoeiro que 

apresenta melhores condições ambientais. Diferentemente dos demais corpos hídricos que compõe a 

bacia, este apresentou em um dos seus pontos, nas proximidades de sua nascente (ponto 7), nível de 

impacto baixo.  

No ponto 7 os processos erosivos fluviais (1 PI) e a turbidez (1 PI) se destacaram como as 

matrizes impactantes. Apesar de a área estar nas proximidades de grandes propriedades agrícolas e 

áreas residenciais contatou-se mais de 100% da vegetação que atua na manutenção da dinâmica e 

qualidade da água, reduz a quantidade de materiais em suspensão, bem como a turbidez como se 

evidencia a partir dos estudos de Silva (2012) em que os dados de turbidez (0,00) e sólidos totais 
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(0,043 g/L) estão dentro dos padrões exigidos pela CONAMA 357, no que condiz águas doces de 

classe 3. Outros parâmetros utilizados nos permite afirmar a certa qualidade da água no respectivo 

ponto, com o pH em 6,27 e OD de 7,71 mg/L que confirma a baixa quantidade de materiais 

orgânicos na água.  

Cabe destacar, que ao longo da vertente direita do córrego (pontos 7 e 8) observou-se uma 

expressiva quantidade de resíduos sólidos, lixos domésticos e entulhos. O ponto 8 apresentou nível 

de impacto moderado (7 PI), devido a presença de lixo e ravinas (2 PI, cada). A presença de 

vegetação em mais de 50% e a baixa turbidez somados aos dados obtidos por Silva (2012), sólidos 

totais em 0,067 g/L, 3,56 UNT, OD 8,69 mg/L nos remete a boa qualidade da água no ponto 8. No 

entanto, Silva (2012) identificou que o pH negativo (5,61) da água nas proximidade do ponto esta 

abaixo do permitido pela CONAMA,  denotando o desequilíbrio entre íons H
+ 

e íons  OH, inferindo 

a introdução de resíduos na água. A particularidade do ponto 8 refere-se à presença de dutos de 

água pluvial e à ocupação irregular nas proximidades do córrego. As ocupações irregulares 

evidenciadas no Barreiro e no Água Cafezal apontam para a existência de um problema ambiental 

decorrente de um problema de socioeconômico, uma vez que as ocupações em fundo de vale 

refletem a ausência de infraestruturas e moradias adequadas.   

O ponto 9 é o que apresenta o segundo maior nível de impacto (11 PI) associado aos 

diversos parâmetros estabelecidos na AAS, uma vez que se aferiu 2 pontos de impacto na 

vegetação, odor, turbidez e uso e ocupação da terra. Na área do ponto 9, vertente direita, houve 

remoção de quase 100% da vegetação arbórea e arbustiva em razão da propriedade rural que esta 

instalada desde a década de 1960, período áureo do café em Londrina. Recentemente, devido as leis 

ambientais a propriedade é utilizada apenas para fins residenciais. Próximo ao espigão e parte 

superior da vertente direita há a criação de novos loteamentos e implementação de vias urbanas que 

contribuem para a remoção da vegetação, bem como para a impermeabilização do solo, aumento do 

escoamento superficial e de processos erosivos junto à margem direita do córrego Água Cafezal.   

Neste contexto, permite avaliar que a turbidez (7,89 NTU) e o OD (8,50 mg/L) foram mais elevados 

entre os pontos de amostragem de Silva (2012) junto à bacia do Limoeiro, evidenciando a 

necessidade de mitigação e avaliação rápida na área. 
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5. CONSIDERAÇÕES 

 

 Através da aplicação da AAS foi possível realizar uma avaliação local (pontos) dos cursos, 

bem como de toda a bacia através da soma dos resultados dos pontos. Apesar da proximidade entre 

os pontos avaliados, a condição ambiental denotada no entorno deve ser alvo de ações para evitar 

futuros desequilíbrios socioambientais que possam comprometer o sistema ambiental bacia 

hidrográfica, implicando na qualidade ambiental, saúde e bem estar da sociedade que vive nas 

proximidades.  

A AAS se mostrou eficiente uma fez que permite identificar a atual situação da bacia, 

especialmente do curso hídrico, mas deixa-se claro que esta metodologia utilizada deve ser o ponto 

de partida no diagnóstico e avaliação do curso hídrico, sendo necessário a utilização de outros 

parâmetros para auxiliar na situação ambiental da área de estudo, como visto nos parâmetros de 

temperatura, turbidez, sólidos totais, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e pH, 

correlacionando os dados obtidos em campo com os padrões de qualidade da água regulamentados 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Neste contexto, a bacia hidrográfica se apresenta 

enquanto uma ótima unidade de análise geográfica do estudo do meio ambiente. 
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RESUMO 

A preocupação com o tratamento de efluentes vem aumentando gradativamente com o passar dos 

anos, já que o tratamento é uma ferramenta necessária para minimizar o impacto sobre o meio 

ambiente, sobretudo das águas subterrâneas. O presente estudo visou avaliar a qualidade da água do 

lençol freático próximo às valas sanitárias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Aureny, 

antes e após a dragagem do material pastoso no tanque de sedimentação depositado por caminhões 

limpa-fossa, além de analisar a disposição desse material. A dragagem fez-se necessária para o 

desassoreamento do tanque de sedimentação, uma vez que estava com sua eficiência comprometida 

devido ao grande volume de sólidos. O solo da área onde foram construídas as bacias apresentou 

característica argilo-arenoso segundo a classificação de classes texturais da EMBRAPA. As bacias 

de decantação tiveram estrutura rígida para acomodar aproximadamente os 1502 m³ de material. Os 

níveis de coliformes termotolerantes permaneceram os mesmos, sem alterações significativas em 

relação aos meses anteriores a dragagem comprovando que não houve contaminação do lençol 

freático. Para os consumos humanos, irrigação e recreação, a análise da água do piezômetro 02 

apresentou níveis toleráveis apenas nos meses de Novembro de 2010 e Abril de 2011, estando igual 

ou inferior a 1mg / L. Já no Piezômetro 03, apresentou níveis toleráveis nos meses de Setembro de 

2010, Janeiro e Março de 2011. No entanto, para o uso com a dessedentação de animais, em todos 

os meses, os dois piezômetros apresentaram níveis satisfatórios, estando dentro dos 10 mg / L 

estabelecidos pelo CONAMA. 

Palavras-chave: Dragagem; Tanque de Sedimentação; Lençol freático. 

ABSTRACT 

The principle of effluent treatment has been causing preoccupation and comes increasing gradually 

with the pass of years, since the treatment is necessary to minimize the impact on the environment, 

particularly groundwater. The present study aimed to evaluate the quality of the ground water near 

the sanitary sewers before and after dredging material in the sedimentation tank deposited by trucks 

clean-sump Aureny ETE and analysis of the provision of this material. The dredging were done if 

the sedimentation tank needed for dredging. This tank were already compromised its efficiency due 

to the large volume of solids already present in the same. The soil from the area, where the basins 

were built showed that it is characterized as sandy clay according to the classification of textures 

EMBRAPA. The tailing ponds had rigid structure to accommodate all of the approximate 1502 
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cubic meters were removed for dewatering. The filtration system was good, but not as effective as 

hoped. Levels of fecal coliform remained the same, with no significant changes compared to the 

previous months dredging proving that no contamination of groundwater. For human consumption, 

irrigation and recreation, water analysis of piezometer 02 showed acceptable levels only in the 

months of November 2010 and April 2011, being equal or less than 1mg / L. Piezometer 03, with 

tolerable levels in the months of September 2010, January and March 2011. However, watering 

animals uses, in all the months in both piezometer levels were satisfactory, being within 10 mg / L 

established by CONAMA. 

Keywords: Dredging, Sedimentation Tank, Groundwater. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

As atividades humanas são realizadas visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Para tanto, são utilizados os recursos disponibilizados pela natureza que possibilitam a geração de 

benefícios. Porém, este anseio por desenvolvimento acaba provocando danos ambientais, uma vez 

que os interesses econômicos preponderam sobre a responsabilidade ambiental. São vários os 

impactos negativos causados pelas ações do homem, no entanto, a contaminação das águas merece 

destaque e precisa ser reavaliada (SOUSA, 2008). 

São diversas as fontes causadoras de poluição, porém, na maioria das vezes elas advêm de 

águas de áreas agrícolas, esgotos, fontes naturais e outras.  

Esgotos sanitários são gerados por abastecimento (99,92%) às quais, pelos usos do tipo 

doméstico em unidades residenciais, ou comerciais e industriais, foram acrescentadas substâncias, 

sólidas, semi-sólidas e líquidas (0,08%), muitas das quais consideradas poluentes ou patogênicas, 

alterando suas características físicas, químicas ou biológicas (GONÇALVES E SOUZA, 1997). 

As exigências crescentes da sociedade e dos órgãos ambientais por melhores padrões de 

qualidade ambiental têm se refletido nos gestores públicos e privados do sistema de saneamento. 

Devido aos baixos índices de tratamento de esgotos ainda verificados no País, há uma perspectiva 

de um aumento significativo no número de estações de tratamento de esgotos e, em decorrência, da 

produção de lodo. Os Órgãos ambientais de alguns estados passaram a exigir a definição técnica da 

disposição final do lodo nos processos de licenciamento. Estes aspectos demonstram que a gestão 

de biossólidos é um problema crescente no nosso País, com uma tendência de um rápido aumento 

nos próximos anos (SPERLING, 1996). 

Entretanto, importância secundária tem sido tradicionalmente atribuída ao problema do lodo 

produzido em lagoas de estabilização. Tal fato emerge como a principal constatação da enquete 
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nacional realizada pela UFES em 1997, referente às práticas mais comuns de remoção e disposição 

de lodo de lagoas de estabilização no Brasil. Cerca de 90% das lagoas de um total de 36 estações de 

tratamento de esgotos (ETEs) brasileiras em apenas quatro lagoas foram realizadas remoções de 

lodo, uma por dragagem e as outras através de remoção manual. Nesses casos, o lodo removido foi 

disposto no solo ou em córregos próximos às áreas das ETEs (GONGALVES, 1999). 

A contaminação dos corpos d’água por lodos removidos de lagoas de estabilização se torna a 

cada dia uma preocupação. Diante disso, uma das estratégias mais viáveis para o controle da 

qualidade microbiológica da água é a avaliação da presença dos chamados microrganismos 

indicadores de contaminação fecal (CETESB, 2007). Os coliformes têm sido úteis para medir a 

ocorrência e grau de poluição fecal em águas há, aproximadamente, 70 anos (SOUZA et al., 1983). 

A maior causa da poluição comumente observada em águas subterrâneas está associada às 

práticas de saneamento em áreas que não dispõem de rede de esgoto, ao lançamento de efluentes 

líquidos industriais em corpos de água ou diretamente no solo, às práticas convencionais de cultivo 

agrícola e mais recentemente à presença de cemitérios (MATOS, 2001).  

Neste contexto, o presente estudo visou avaliar a qualidade da água subterrânea próxima às 

valas sanitárias, antes e após a dragagem do material no tanque de sedimentação dos caminhões 

limpa-fossa da ETE Aureny e analisar o comportamento desse material. 

 

2. OBJETIVOS 

Avaliar a possível influência do resíduo dragado nas valas sanitárias, proveniente do tanque 

de sedimentação da ETE Aureny, na qualidade da água subterrânea.  

 

3. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Aureny que fica 

localizada na bacia do Ribeirão Taquarussu Grande (Figura 01). Essa bacia pertence à sub-bacia 22 

do Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica – DNAEE, sendo afluente do Rio Tocantins, 

integrado à Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia (SEPLAN, 2004).  
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Figura 01 – Localização da ETE Aureny. Fonte: Google Earth, 2009. 

 

A ETE Aureny apresenta capacidade de tratamento de 45.000 habitantes para uma vazão de 

95 L/s. Atualmente, atende a população da bacia do Ribeirão Taquarussu Grande, totalizando 4.938 

ligações.  

O processo de tratamento é realizado através do sistema australiano de lagoas de 

estabilização, formado por de três lagoas: anaeróbia, facultativa e de maturação (SANEATINS, 

2010).  

A ETE Aureny recebe também para tratamento, o efluente dos caminhões limpa fossa, que 

coletam esgoto, através de bomba de sucção que sugam o efluente das fossas sépticas instaladas nas 

residências das regiões de Palmas que ainda não possui rede coletora de esgoto, e descarregam no 

Tanque de Sedimentação antes do tratamento preliminar. O princípio deste tanque é de 

sedimentação de uma parte dos sólidos em suspensão, assim o efluente passa para a próxima fase de 

tratamento com uma composição menor de sólidos (SANEATINS, 2010). 

O efluente da ETE passa inicialmente pelo tratamento primário, que é feito pelas grades de 

limpeza manual que remove o material de alta granulometria presente no líquido. Este material 
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sólido removido é disposto em vala sanitária. Da grade, o esgoto é encaminhado ao desarenador 

tipo canal seguido do medidor de vazão Parshall, onde a areia é sedimentada e removida para as 

valas sanitárias. O efluente líquido é distribuído na lagoa anaeróbia por tubos de alimentação, que 

passa por um processo de digestão anaeróbia com produção de gases ocorrendo também uma 

redução de carga orgânica em termos de DBO. O efluente passa para a lagoa facultativa onde ocorre 

a estabilização da matéria orgânica através da ação da luz solar, do processo de fotossíntese e da 

respiração aeróbia. O efluente da lagoa facultativa será lançado na lagoa de maturação que promove 

a desinfecção do mesmo. E o efluente final é lançado em um braço do lago da UHE Lajeado 

(SANEATINS, 2010). 

Para a retirada do material sedimentado no tanque de sedimentação, foi utilizada uma draga 

suspensa com motor de 6cc e capacidade de remoção de aproximadamente 180 m³/h. Nas áreas em 

que o material a ser dragado no tanque de sedimentação apresentou uma maior consistência em 

volume de sólidos, utilizou-se o jateamento do efluente da lagoa anaeróbia para transformar o 

material em líquido ou pastoso da forma que facilitasse o transporte do sólido. Todo o material 

sólido dragado foi depositado na vala sanitária para que ocorresse a desidratação. Foram utilizadas 

para isto, a força gravitacional e a evaporação com incidência de raios solares que aumentaram a 

temperatura interna e contribuíram também para a eliminação de microorganismos patógenos, 

reduzindo assim em parte o potencial poluidor do material.  

Dentre as diversas alternativas para a disposição de lodos provenientes de ETE’s, no 

presente trabalho foi utilizada a disposição no solo compactado recoberto com a Manta de PEAD, 

evitando assim a contaminação do solo e do lençol freático. De acordo Gonçalves (1999), o lodo de 

esgoto pode apresentar quantidades significativas de microrganismos patogênicos, que constitui um 

dos principais entraves na sua utilização como insumo agrícola. A disposição deste material no solo 

sem higienização prévia possibilita a exposição do homem e dos animais à bactérias, vírus, fungos e 

parasitas patogênicos.  

Para monitoramento da qualidade da água foram instalados piezômetros, que são poços 

permanentes de monitoramento que permitem acesso direto para analise da água subterrânea, 

visando o reconhecimento da distribuição dos estratos geológicos em sub-superfície, 

reconhecimento das características e condicionantes hidrogeológicas dos meios saturado e não 

saturado, medição do nível d´água, execução de ensaios de caracterização hidráulica, coleta de 
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amostras de solo representativas para descrição litológica e caracterização dos contaminantes, coleta 

de amostras de água subterrânea isenta de turbidez para análises químicas, e monitoramento 

permanente das condicionantes hidrogeológicas e hidrogeoquímicas locais (BOTTURA, 2008). 

Os poços de monitoramento da ETE Aureny foram construídos em aqüíferos granulares, em 

localização estratégica em relação à direção geológica do local, com o intuito de monitorar e 

observar o comportamento do lençol freático (SANEATINS, 2010). 

Foram realizadas coletas mensais de novembro/2010 a abril/2011, de amostras de água de 4 

piezômetros da ETE Aureny,  totalizando 6 análises para cada poço de monitoramento. Para a 

análise da água subterrânea, foram utilizados os poços de monitoramento P02, localizado na 

coordenada UTM 8861025 N / 792979 E, e no P03, localizado na coordenada UTM 8860937 N / 

793277 E (Figura 02), devido à proximidade da bacia e direção geológica do lençol freático. Os 

parâmetros escolhidos foram nitrato e coliformes termotolerantes como indicação de contaminação.  

 

Figura 02 - Localização dos Piezômetros 02 e 03. Fonte: Google Earth. 

 

Os resultados obtidos nas análises dos poços de monitoramento foram comparados com as 

análises realizadas pela Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins (Saneatins), 

anteriormente a instalação e início das atividades de dragagem.  Para análise de coliformes fecais 
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foram utilizados dados coletados anteriormente pela Saneatins entre os meses de Janeiro/2010 a 

Outubro/2010 e para análise de nitrito foram utilizados dados coletados em Setembro/2010 e 

Outubro/2010. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O início do processo de dragagem no tanque de sedimentação apresentava quantidade 

excessiva de sólidos, tendo em algumas partes a presença de vegetação sobre o sólido. Porém a 

draga se comportou de maneira eficaz, conseguindo remover boa parte do efluente sem muitas 

complicações.  

No segundo dia de utilização da draga e retirada do material foi possível observar o acúmulo 

de sólidos no canto direito do tanque de sedimentação, e com a continuação do processo de 

dragagem diminuindo parte dos bancos de sólidos. Neste dia pode-se avaliar a quantidade de 

resíduos assoreados que estava exposto no tanque de sedimentação e a necessidade de dragagem, 

pois o mesmo já apresentava visivelmente em sua parte mais funda grandes bancos de sólidos. 

Com a quantidade de efluente líquido no tanque menor após a constante dragagem do dia 

anterior, foi necessária a injeção de esgoto da lagoa anaeróbia para uma melhor diluição do material 

presente no tanque de sedimentação, dando consistência liquida necessária ao material para que 

facilitasse o transporte do sólido. 

As bacias de decantação estavam com toda a capacidade utilizada, sendo necessária uma 

pausa na dragagem por 5 dias para a secagem e drenagem do material líquido. 

No oitavo dia de dragagem (5 dias para secagem e filtragem), iniciou novamente a retirada 

do material do tanque de sedimentação. Neste dia, conseguiu-se chegar ao final da remoção dos 

sólidos, podendo então observar as dimensões do tanque, ficando apenas uma pequena camada de 

efluente líquido.  

Os filtros foram edificados com o intuito de filtrar o material grosso nos tubos e o material 

fino retornou a lagoa anaeróbia através dos drenos deixando na vala sanitária o resíduo sólido 

(lodo). 

Após mais 05 dias de secagem e filtragem, no final das atividades de dragagem, as valas 

sanitárias comportaram todo o material retirado do tanque de sedimentação, acomodando grande 

quantidade de material sólido e líquido. 
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Foram analisados os teores de sólidos totais e sólidos fixos do efluente das bacias de 

decantação buscando verificar a funcionalidade dos filtros na remoção dos mesmos, evitando um 

assoreamento mais próximo da lagoa anaeróbia. No parâmetro de sólidos totais houve uma redução 

de 1665mg/l para 1419,5mg/l, totalizando 14,74% a menos em relação ao efluente que entrou na 

Bacia de Decantação. Já na verificação de sólidos fixos, houve um decréscimo de 914mg/l para 

742mg/l, totalizando redução de 18,81% em relação ao efluente de entrada (Gráfico 01), como 

demonstra o gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 01 – Análise de sólidos do afluente e efluente das Bacias de 

Decantação (Séries Sólidos). Fonte: Saneatins, 2011. 

 

A partir da análise de infiltração no solo foi verificada a necessidade de edificar mantas de 

PEAD nas valas sanitárias. O solo da área de construção das bacias de decantação apresenta 

características de argilo arenoso, segundo a classificação de Classes Texturais de solo da 

EMBRAPA (EMBRAPA, 2006), apresentando 37% de argila, 8% de limo e 55% de areia. No teste 

de infiltração, observou-se que o solo possui uma boa capacidade de infiltração, sendo que no início 

do teste, onde o solo ainda não estava saturado, apresentava uma velocidade de infiltração de 

12,71cm/h. Após a saturação a velocidade de infiltração calculada foi de 11,44 cm/h. O coeficiente 

de infiltração antes da saturação do solo foi de 89,09 L/m²/dia e após a saturação o solo foi de 65,33 

L/m²/dia (Gráfico 02). Desta forma, foi verificada a importância de edificar as mantas de PEAD na 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1203 

vala sanitária para garantir maior segurança na área evitando a contaminação do lençol freático e do 

solo.  

 

 

Gráfico 02 - Velocidade de Infiltração do Solo. Fonte: Saneatins, 2011. 

 

Quanto à análise da água dos poços de monitoramento, as tabelas 01 e 02 apresentam os 

resultados dos níveis de nitrito nos meses anteriores à dragagem posterior a dragagem do tanque de 

sedimentação, respectivamente. 

Após a dragagem, a água do piezômetro 02 apresentou níveis que vão de 0,7 a 1,9 mg/L de 

seu valor mínimo ao máximo de nitrito, atingidos respectivamente nos meses de Novembro/2010 e 

Dezembro/2010. Já a água do piezômetro 03 apresentou níveis que vão de 0,6 a 2,2 mg/L de seu 

valor mínimo ao máximo de nitrito, atingidos respectivamente nos meses de Março/2011 e 

Dezembro/2010 (Gráfico 03). 

Comparando com a Resolução CONAMA 396 / 98, que dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas, para o consumo humano, 

irrigação e recreação (BRASIL, 2008), a água do piezômetro 02 apresentou níveis toleráveis de 

Novembro de 2010 e Abril de 2011, estando igual ou inferior a 1mg / L. Já no Piezômetro 03, a 

água apresentou níveis toleráveis nos meses de Setembro de 2010, Janeiro e Março de 2011. Para o 
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uso com a dessedentação de animais, em todos os meses nos dois piezômetros apresentaram níveis 

satisfatórios, estando dentro dos 10 mg / L estabelecidos pelo CONAMA. 

 

Nitrito (mg/L) 

Mês/Ano Piezômetro 02 Piezômetro 03 

Setembro / 2010 1,7 1,0 

Outubro / 2010 1,5 1,3 
Tabela 01. Análises de nitrito na água dos piezômetros da ETE Aureny realizadas pela 

SANEATINS anteriormente a atividade a dragagem. Fonte: Saneatins, 2011. 

 

 

Nitrito (mg/L) 

Mês/Ano Piezômetro 02 Piezômetro 03 

Novembro / 2010 0,7 1,1 

Dezembro / 2010 1,9 2,2 

Janeiro / 2011 1,3 1,0 

Fevereiro / 2011 1,7 1,6 

Março / 2011 1,4 0,6 

Abril / 2011 1,0 1,6 
Tabela 02. Níveis de nitrito nos piezômetros analisados da ETE Aureny após a dragagem. Fonte: 

Saneatins, 2011. 

 

O gráfico a seguir ilustra os níveis de nitrito nos piezômetros 02 e 03 na sequência dos 

meses que se estendem de setembro de 2010 a abril de 2011, consecutivamente. 
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Gráfico 03. Níveis de nitrito nos piezômetros analisados da ETE Aureny de Setembro de 

2010 à abril de 2011. Fonte: Saneatins, 2011. 

 

As tabelas 03 e 04 apresentam os dados dos níveis de coliformes termotolerantes nos 

períodos anteriores e posteriores à dragagem sucessivamente. 

Os níveis de coliformes termotolerantes permaneceram os mesmos, sem alterações 

significativas em relação aos meses anteriores a dragagem, permanecendo sempre abaixo de 20 

NMP / 100mL. 

Comparados com a resolução CONAMA 396/98, a água dos piezômetros se enquadrou nos 

níveis aceitáveis de coliformes no uso de dessedentação animal (200 NMP/100 mL) e recreação 

(1000 NMP / 100 mL). Para o consumo humano, a água dos piezômetros não estiveram no nível da 

Resolução, sendo que a resolução estabelece que a água deve ser ausente de coliformes em 100 mL 

e em uso de irrigação não consta nenhum nível estabelecido na Resolução para Coliformes 

Termotolerantes. 

 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 

Mês/Ano Piezômetro 02 Piezômetro 03 

Janeiro / 2010 <20 <20 

Fevereiro / 2010 <20 <20 

Março / 2010 <20 <20 

Abril / 2010 <20 <20 

Maio / 2010 <20 <20 

Junho / 2010 <20 <20 

Julho / 2010 <20 <20 

Agosto / 2010 <20 <20 

Setembro / 2010 <20 <20 

Outubro / 2010 <20 <20 
 

Tabela 03. Análises de coliformes termotolerantes na água dos piezômetros da ETE Aureny 

realizadas pela SANEATINS anteriormente a atividade a dragagem Fonte: Saneatins, 2011. 
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Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 

Mês/Ano Piezômetro 02 Piezômetro 03 

Novembro / 2010 <20 <20 

Dezembro / 2010 <20 <20 

Janeiro / 2011 <20 <20 

Fevereiro / 2011 <20 <20 

Março / 2011 <20 <20 

Abril / 2011 <20 <20 
 

Tabela 04 - Níveis de coliformes termotolerantes nos piezômetros analisados da ETE Aureny após a dragagem 

Fonte: Saneatins, 2011. 

 

5. CONCLUSÕES 

A dragagem e o armazenamento dos resíduos nas valas sanitárias mostraram serem 

metodologias eficazes no desassoreamento do tanque de sedimentação e seguras ao meio ambiente. 

De forma que, níveis de coliformes termotolerantes permaneceram os mesmos, sem alterações 

significativas em relação aos meses anteriores a dragagem comprovando que não houve 

contaminação do lençol freático. Para o consumo humano, irrigação e recreação, houve variação na 

quantidade de nitrito nos meses amostrados variando de acordo com o período seco e chuvoso. 

Provavelmente, o monitoramento do comportamento dos piezômetros nos meses subseqüentes e a 

edificação de um novo piezômetro poderia ser utilizado para comparações com os presentes 

resultados e verificação de nível de contaminação se houve em relação ao nitrito.  
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RESUMO 

 

Nos últimos anos, estudos relacionados à demanda e qualidade das águas e que levam em conta a 

bacia hidrográfica como unidade de análise, tornaram-se os mais indicados para o planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos. Neste trabalho apresenta-se a avaliação da qualidade da água 

em uma bacia que está sob forte influência urbana. Foram coletadas amostras no curso principal do 

Córrego do Cedro (Presidente Prudente, São Paulo) no período de 2004 a 2011 e foram analisados 

os seguintes parâmetros de qualidade de água: Oxigênio Dissolvido, Temperatura, Turbidez, 

Condutividade Elétrica e pH. As teorias ecológicas serviram para direcionar o modo de observar o 

ecossistema e explicar suas tendências, entretanto demonstraram a necessidade e a importância do 

inter-relacionamento das teorias com as características peculiares da região em estudo e com os 

tipos de uso do solo na bacia. 

Palavras-chave: Qualidade da água.  

 

ABSTRACT 

In recent years, studies related to demand and quality of water that take into account the river basin 

as the unit of analysis became the most suitable for the planning and management of water 

resources. This paper presents the evaluation of water quality in a watershed that is under strong 

urban influence. In addition to the data obtained from field work. Samples were collected at the 

main course of córrego do Cedro (Presidente Prudente, São Paulo) during the period 2004 to 2011 

and analyzed the following water quality parameters: Dissolved Oxygen, Temperature, Turbidity, 

Electrical conductivity and pH. The ecological theories served to direct the way of observing the 

ecosystem and explain their tendencies, but demonstrated the need and importance of the 

interrelationship of theory with the peculiar characteristics of the study area and the types of land 

use in the basin. 

 

Keywords: Water Quality 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a influência das formas de uso da terra sobre o ecossistema aquático 

remete ao estudo minucioso da interação e troca de energia entre os dois sistemas. Nos últimos 

anos, estudos relacionados à demanda e qualidade das águas que levam em conta a bacia 

hidrográfica como unidade de análise tornaram-se os mais indicados para o planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos. Este fato, em grande parte responde ao desequilíbrio que os 

mananciais de água tem sofrido em decorrência do uso inadequado do sistema terrestre (Reis & 

Pereira Filho, 2006). 

Para Pereira Filho (2000) as condições e os tipos de uso da terra podem tornar as vertentes 

mais sujeitas à ação abrasiva da água. A remoção da cobertura vegetal estabelece o rompimento do 

equilíbrio entre infiltração e escoamento superficial do ecossistema terrestre influenciando 

diretamente no ecossistema aquático. 

As florestas ciliares entre outros papéis ecológicos, atuam na contenção de enxurradas, na 

infiltração do escoamento superficial, na absorção do excesso de nutrientes, na retenção de 

sedimentos e agrotóxicos, colaboram na proteção da rede de drenagem e ajudam a reduzir o 

assoreamento da calha do rio, favorecem o aumento da capacidade de vazão durante a seca 

(Attanasio et al., 2006). 

A Lei Federal Nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, vem contemplar a importância da bacia hidrográfica, em seu princípio primeiro: a adoção 

da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, tendo como limites da bacia o perímetro da 

área a ser planejada. 

São quatro estágios necessários para estabelecer o gerenciamento sustentável de uma bacia: 

determinar o estado atual do ambiente, identificar as forças dominantes de mudanças, estabelecer 

um limite específico acima do qual danos ecológicos são prováveis de ocorrer e prognosticar a 

possível extensão temporal e espacial do problema, usando características locais e desenvolver 

planos de gerenciamento apropriados através da utilização de cenários múltiplos de avaliação. Para 

atingir esses estágios, é necessário utilizar ferramentas que permitam agrupar um grande número de 

informações decorrentes de estudos da variação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, 

envolvendo uma função multivariada dos aspectos climatológicos, antrópicos, entre outros, de 
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forma que possibilite pronta interpretação e reconhecimento das tendências ao longo do tempo e do 

espaço (FERRIER et. al. 2001). 

Um programa de monitoramento ecológico pode ser definido como a tentativa de identificar 

mudanças nas variáveis bióticas e abióticas de maneira a gerar propostas de manejo para viabilizar 

o uso futuro dos recursos existentes (Barbosa, 1994). Sendo assim, as teorias ecológicas, acima 

citadas, explicam os resultados do monitoramento. 

O monitoramento de um recurso hídrico pode ter como objetivos gerais o acompanhamento 

das alterações da sua qualidade, a elaboração de previsões de comportamento, o desenvolvimento 

de instrumentos de gestão, bem como a obtenção de subsídios para as medidas saneadoras que se 

fizerem necessárias. O monitoramento da qualidade da água exige que sejam estabelecidas formas 

de acompanhamento da variação de indicadores da qualidade de água. 

Segundo Marotta, Santos e Enrich-Prast (2008), dentre os parâmetros utilizados na avaliação 

da qualidade da água, os quais são diretamente influenciadas pelo uso do solo na bacia de 

drenagem, destacam-se as concentrações de fósforo, nitrogênio, oxigênio dissolvido e clorofila a, 

bem como os valores de pH, turbidez e densidade de coliformes fecais e totais. 

A identificação de padrões espaciais e temporais de variação dos parâmetros de avaliação da 

qualidade da água representa um importante passo para explicar a estrutura e o funcionamento dos 

recursos hídricos. 

O presente trabalho realizou o monitoramento de variáveis ambientais, adotando-se a bacia 

hidrográfica do córrego do Cedro (Presidente Prudente, São Paulo) como unidade territorial de 

estudo. Nesse contexto, o monitoramento dos parâmetros de avaliação da qualidade da água foi 

realizado considerando três escalas, duas espaciais e a escala temporal. Sob o ponto de vista 

espacial, foram consideradas as intervenções e influência de montante/jusante (dimensão 

longitudinal) e as relações transversais entre a calha, o leito maior e os territórios marginais de 

interação ecossistêmica (dimensão lateral). A análise temporal permitiu o entendimento da dinâmica 

dos parâmetros de qualidade em relação às estações do ano. Vale ressaltar que, as relações verticais 

entre o leito visível, lençóis freáticos e camada sub-superficial não foram abordadas neste estudo. 

Segundo Ward (1989) a abordagem da bacia hidrográfica terá de ser efetuada na sua 

globalidade, uma vez que a situação existente num dado local resulta simultaneamente de todos os 

processos ocorridos, quer à montante, quer nas zonas de drenagem mais próximas. Sendo assim, a 
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qualidade das águas foi abordada como reflexo das atividades humanas existentes na bacia. 

Ressalta-se a pretensão de que este monitoramento seja um instrumento aos programas de 

desenvolvimento sustentado da bacia quanto aos usos do solo mais adequados às suas 

características.  

A escolha desta bacia hidrográfica deve-se ao fato de que a mesma encontra-se sob ação de 

fatores perturbadores devido ao intenso processo de urbanização.  

É primordial destacar a importância desta bacia pelo fato do córrego do Cedro ser um dos afluentes 

do rio Santo Anastácio, manancial superficial responsável por 30% do abastecimento da cidade de 

Presidente Prudente/SP. 

Segundo Martin (2000) o Rio Santo Anastácio, se encontra bastante degradado devido a 

processos erosivos na bacia, que fazem com que a carga de sedimentos em suas águas e o 

assoreamento sejam cada vez mais intensos e também devido à poluição causada por efluentes 

industriais e esgotos domésticos. A contribuição de seus afluentes tem papel importante na 

degradação da qualidade de suas águas.  

Ressalta-se também que o córrego do Cedro, enquadrado como Classe 2 pelo Decreto 

Estadual nº 10.755 de 22 de novembro de 1977.  

Segundo Araújo e Rocha (2009), o conhecimento adequado da dinâmica do recurso hídrico permite 

a identificação dos principais impactos decorrentes dos processos de degradação impostos pela ação 

antrópica, que por sua vez, impactam diretamente a sociedade tanto em ambientes urbanos quanto 

rurais. Os custos ambientais e econômicos para a sociedade em virtude da alteração dos ambientes 

fluviais são expressos, por exemplo, na escassez ou disponibilidade dos recursos hídricos, nas 

enchentes e inundações. 

Neste sentido, o monitoramento da qualidade da água do córrego do Cedro é uma importante 

ferramenta que permite investigar, descrever e interpretar dados sobre a real situação da qualidade 

de suas águas. Tal conhecimento pode contribuir no sentido de re-estabelecimento de condições de 

equilíbrio e sustentabilidade deste ecossistema. 

Com uma área de 40,75 km
2
, a bacia do córrego do Cedro está localizada na região sul do 

município de Presidente Prudente – SP entre as latitudes 22º07’58’’ S e 2º13’33’’ S, e longitude 

51º2’15’’ W e 51º28’56’’ W. As altitudes variam entre 350 e 490 metros, possuindo desnível de 

140 metros. É cortada pelas rodovias Assis Chateaubriand (SP 425), Raposo Tavares (SP 270) e 
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Júlio Budiski (SP 501), tendo a rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli situada em seu divisor de 

água no sentido noroeste e oeste. O córrego do Cedro é afluente da margem direita do rio Santo 

Anastácio, tem como principais afluentes o córrego do Botafogo pela sua margem direita e o 

córrego do Cedrinho pela esquerda. Este córrego localiza-se ainda na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHI) 22 do Pontal do Paranapanema. 

A área de estudo caracteriza-se pela ocorrência de solos arenosos com predominância de 

frações finas a muito finas com teor de argila inferior a 30%. Estes solos enquadram-se nas classes 

definidas por: Argissolo Vermelho Escuro Abrúptico Epidistrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo 

Abrúptico Epieutrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Abrúptico Eutrófico, Solos Hidromórficos e 

Solos Aluviais. 

O Oeste Paulista caracteriza-se por clima de transição do sub-tropical para o tropical devido 

à sobreposição de três principais correntes de circulação atmosférica regional (Massa Polar 

Continental, Massa Polar Atlântica e Massa Tropical Continental). O clima da área em estudo é 

caracterizado por um período seco (inverno) e um período chuvoso (verão). A precipitação média 

anual é de 1.280 mm, e a temperatura média anual é superior a 22 ºC. Os meses de janeiro e 

fevereiro costumam apresentar intensas e freqüentes precipitações.  

A expansão urbana de Presidente Prudente vem exercendo forte pressão sobre os cursos 

d’água que atravessam a cidade ou que estão no seu entorno. Uma das áreas afetadas, direta e 

indiretamente, é a bacia do córrego do Cedro. 

Atualmente a região sofre impacto devido a diversas atividades desenvolvidas no seu 

entorno. Como exemplo tem-se os bairros residenciais implantados na bacia como os Residenciais 

Damha I e II e os Conjuntos Habitacionais Ana Jacinta e Mario Amato. Outras atividades também 

podem ser identificadas como pecuária, agricultura, pesqueiro entre outras. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram realizadas amostragens para análise de 

parâmetros de avaliação da qualidade da água no período de novembro de 2004 a julho de 2011 e 

em sete pontos localizados no curso principal do córrego do Cedro (Quadro 1 e (Figura 1), desde a 

nascente do córrego até à sua foz, antes do reservatório de abastecimento de água de Presidente 

Prudente.  
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Quadro 1. Localização e altitude dos pontos de amostragem. 

PTO LATITUDE (E) LONGITUDE (N) ALTITUDE  

1 22º10´0,1´´S 51º22´57´´W 435 m 

2 22º09´42´´S 51º23´48,7´´W 416 m 

3 22º09´26,2´´S 51º24´07´´W 405 m 

4 22º09´31,7´´S 51º25´33,9´W 394 m 

5 22º09´36,1´´S 51º26´09,7´´W 385 m 

6 22º09´46,3´´S 51º26´54,3´´W 377 m 

7 22º09´59,6´´S 51º28´09´´W 365 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1 – Pontos de amostragem ao longo do Córrego do Cedro 

 

Os parâmetros analisados pH, oxigênio dissolvido, temperatura da água, condutividade 

elétrica e turbidez. Para determinação do oxigênio dissolvido utilizou-se o oxímetro Instrutherm 

modelo MO-890. Para medição do pH, o pHmetro Instrutherm modelo pH-1400. A temperatura foi 
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determinada juntamente com o pH, visto que tal aparelho comporta as duas funções. A 

condutividade elétrica foi determinada a partir do condutivímetro Instrutherm CD-830, e, a 

turbidez, a partir do turbidímetro PoliControl AP 2000. 

Foram coletadas 2 amostras por ano, de modo a se contemplar a variação sazonal da vazão 

média do córrego do Cedro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se observar uma variação sazonal das variáveis. Em relação ao padrão de variação da 

temperatura pode-se observar que menores temperaturas foram obtidas entre os meses de maio e 

setembro. Maiores temperaturas foram encontradas nos demais períodos de amostragem. Assim, 

pôde-se perceber uma amplitude registrada entre os meses de verão e inverno. 

Estes resultados corroboram com Freire (2008), que em um estudo realizado com dados de 

temperatura entre o período de 1980 a 2007, observou que as médias mais elevadas da temperatura 

são as dos meses de outubro a abril (em torno de 25ºC), com quedas nos outros meses, com médias 

próximas aos 20ºC. Sendo a média anual verificada é de 23,6 ºC.  

Observando-se os dados médios de precipitação nota-se que as maiores precipitações 

ocorrem no verão e menores precipitações no inverno. 

Em relação ao oxigênio dissolvido, nota-se que os valores maiores aconteceram durante o 

período de menores temperaturas e de menores precipitações (Figura 2). 

Estes resultados podem ser explicados, pois a temperatura é um fator chave no que diz 

respeito às concentrações de oxigênio dissolvido (Esteves, 1998). Constatou-se que as 

concentrações de oxigênio dissolvido foram maiores durante o inverno, o que pode estar associado 

às menores taxas de decomposição e respiração neste período. Durante os períodos de seca, inverno, 

o aporte de material alóctone é menor sugerindo uma menor decomposição e respiração, portanto, 

menor consumo de oxigênio dissolvido. 

Outro aspecto é que o oxigênio é um gás pouco solúvel em água e a sua solubilidade 

depende da pressão (altitude), temperatura e sais dissolvidos. Em temperaturas mais altas os gases 

ficam menos dissolvidos (Esteves, 1998), o que pode explicar valores maiores em temperaturas 

mais baixas.  
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                Figura 2 - Gráfico 1 - Ponto 1- Temperatura x OD. 

 

 

Em relação à condutividade elétrica, esta corresponde à capacidade que a água possui de 

conduzir corrente elétrica. Este parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na 

água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior for a quantidade de íons 

dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água. Em geral, em águas continentais, a 

condutividade elétrica é proporcional à temperatura, ou seja, águas com temperaturas mais altas 

propiciam uma liberdade maior para os íons, havendo, portanto, uma maior condutividade. 

Entretanto, nos resultados obtidos a condutividade é maior em meses com menores temperaturas, 

contrário ao que se espera. Neste sentido, há a necessidade de verificação dos íons responsáveis 

pela condutividade para uma análise conclusiva desta sazonalidade.  

Apesar de se observar uma alta correlação dos parâmetros pH e turbidez não se observou um 

padrão temporal. Estes resultados podem estar relacionados com o uso e ocupação do solo e ações 

antrópicas.  

Através desta análise, também é possível verificar que o ponto 1 encontra-se distinto dos 

outros pontos. Esta diferença está relacionada ao fato de que o ponto 1, uma das nascentes do 

córrego do Cedro, encontra-se em estado ambiental conservado, diferente dos demais pontos.  

Observa-se que no ponto 1 os valores de condutividade elétrica, turbidez, temperatura, são 

mais baixos quando comparados com os demais pontos da bacia. Também podemos observar que os 
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valores de oxigênio dissolvido e pH são mais baixos neste ponto, em comparação com os demais 

pontos de amostragem (Figura 3). 

 

Figura 3 – Gráfico 2 – Ponto 1 – Temperatura x  CE x Turbidez 

 

Neste ponto, cabeceira do córrego, o canal é estreito, raso e sob condições de sombra devido 

à vegetação presente em suas margens. Diante destas características pode-se dizer que a luz é um 

fator limitante à produção primária (autóctones), portanto, baixos valores de oxigênio e de pH são 

explicados. E ainda que, a menor incidência dos raios solares, devido ao sombreamento, explica os 

valores menores da temperatura. Nas cabeceiras os materiais predominantes são detritos alóctones, 

material particulado grosseiro, conferindo numa menor quantidade de material dissolvido, o que 

explica menores valores da condutividade e turbidez.  

No ponto 2 verificam-se valores maiores de condutividade elétrica, de turbidez e de 

temperatura, e valores menores de oxigênio dissolvido (Figura 4).  
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Figura 4 – Gráfico 3 – Ponto 2 – Temperatura x  CE x Turbidez 

 

Neste ponto é importante destacar que há um represamento artificial e um pesqueiro, 

localizados à margem esquerda do córrego, não há mata ciliar e o trecho sofre a ação de atividade 

pecuária. As atividades de pecuária e o lançamento de águas dos tanques do pesqueiro devem 

contribuir com a alteração das variáveis analisadas, principalmente quanto ao aumento da turbidez e 

a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido.  

Os resultados verificados no ponto 3 podem ser explicados pela influência dos impactos 

antrópicos do ponto 2 sob o ponto 3  (Figura 5). 

Vale ressaltar que, as mudanças longitudinais também estão relacionadas aos processos de 

autodepuração e às características do trecho da bacia, conforme já mencionado anteriormente. Isto 

explica as diferenças observadas entre o ponto 2 e o ponto 3 (Figuras 4 e 5). 

 

   Figura 5 – Gráfico 4 – Ponto 3 – Temperatura x  CE x Turbidez 
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Figura 6 – Gráfico 5 – Ponto 4 – Temperatura x  CE x Turbidez 

 

 

Figura 7 – Gráfico 6 – Ponto 5 – Temperatura x  CE x Turbidez 

 

Figura  8 – Gráfico 7 – Ponto 6 – Temperatura x  CE x Turbidez 
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Figura 9 – Gráfico 8 – Ponto 7 – Temperatura x  CE x Turbidez 

Nos pontos 5, 6 e 7 chama a atenção os picos de turbidez em algumas das coletas, o que 

talvez possa ser atribuído à estação chuvosa, considerando-se que ocorreram no período de outubro 

a abril. O ponto 7 apresenta valores de condutividade maiores, chegando a 470 S/cm. O que pode 

dever-se à pressão exercida pelo Conjunto Habitacional Ana Jacinta, que hoje tem cerca de 16 mil 

habitantes, sobre o Córrego Botafogo, que é afluente do Córrego do Cedro. O Córrego Botafogo 

tem sido objeto de campanhas educacionais realizadas pela Prefeitura Municipal, para que a 

população deixe de jogar todo tipo de resíduo em seu fundo de vale e em suas águas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Presidente Prudente encontra-se em uma área de alta suscetibilidade à 

erosão, o que tem influência sobre características físicas e químicas da água dos cursos d’água. 

Toda a calha principal encontra-se em área classificada como de média a alta vulnerabilidade aos 

processos erosivos.  

No caso do córrego do Cedro e com respeito aos parâmetros estudados, pode-se afirmar que 

variáveis como turbidez, condutividade e temperatura seriam os mais alterados também pelas 

atividades de agricultura, pecuária e às relacionadas a bairros urbanos.  

Desta forma, pode-se dizer que as tendências espaciais e temporais das variáveis amostradas 

estão relacionadas com processos altamente dinâmicos, como por exemplo, hidrológicos, 

geomorfológicos e uso e ocupação da bacia. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou realizar um diagnóstico físico da sub-bacia do Rio das Pedras, 

município de Itatinga-SP, levando em consideração a análise  morfométrica para avaliar de maneira 

preliminar o grau de propensão que a área de estudo possui a impactos ambientais como enchentes, 

utilizando-se para isso do ambiente do Sistema de Informações Geográficas. Os resultados 

encontrados foram: para as classes de declive predominam as áreas com 0 a 3 %, 3 a 6 % e 6 a 12 % 

(relevos planos, suavemente ondulados e ondulados). Em relação aos parâmetros morfométricos, os 

principais resultados obtidos foram: declividade média: 22,2%, densidade de drenagem: 2,8 km/km
2
 

e índice de forma: 0,3842 (adimensional). Estes parâmetros morfométricos complementaram as 

análises, reforçando o diagnóstico de que a sub-bacia apresenta baixas propensões a fenômenos de 

enchente. É importante ressaltar que, apesar do baixo risco, é fundamental a tomada de medidas 

preventivas como: minimização de áreas de solos expostos, recuperação de pastos degradados e 

diversificação das culturas com cuidados maiores em relação às anuais que, via de regra fazem com 

que os solos fiquem por mais tempo descobertos nos momentos de plantio e colheita, o que 

promove o aumento da suscetibilidade ao escoamento superficial e, por consequência, à erosão dos 

solos e assoreamento dos rios. 

 

Palavras-chave: geotecnologias, declividade, impactos ambientais. 

ABSTRACT 

The current paper aimed to perform a physic diagnosis in the Rio das Pedras watershed, city of 

Itatinga-SP, taking into account the morphometric analysis, which evaluated preliminary the 

susceptibility degree of the the study area to environmental impacts as floods, using for this purpose 

the Geographic Information System environment. The results were: for slope classes predominate 

areas with 0 to 3 %, 3 to 6 % and 6 to 12 % (plan reliefs, smoothly wavy and wavy). In relation to 

morphometric parameters, the overall results were the follow: middle slope: 22,2 %, drainage 

density: 2,8 km/km
2
 and form index: 0,3842 (non-dimensional). These results supplemented the 

analyzes, reinforcing the diagnosis that the studied watershed shows low sensitiveness to floods. It 

is worth noting that, despite the low risk, its fundamental to take preventive measures like: 
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minimizing the bare soil areas, recovery of degraded pastures and diversification of crops with more 

attention to annual ones that, as a rule, leave the soil bare for longer in planting and harvesting 

periods, which promotes the increasing of the susceptibility to runnof and, consequently, to soil 

erosion and river siltation.  

 

Keywords: geotechnologies, slope, environmental impacts. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Vários parâmetros têm sido utilizados para avaliação e diagnóstico de impactos ambientais 

no âmbito da bacia hidrográfica visando à conservação dos recursos hídricos. Entre eles, pode-se 

destacar a morfometria, que analisa entre outros fatores, a propensão que tem uma região a 

fenômenos de enchente, verificando-se para isso inúmeras variáveis relativas à rede de drenagem, 

área e declividade das bacias hidrográficas.  

Nesse sentido, destacam-se também as inúmeras técnicas que surgiram para aperfeiçoar de 

maneira acurada os cálculos de morfometria em bacias hidrográficas. Entre eles pode-se citar o 

Geoprocessamento, que vem a ser o conjunto de técnicas matemáticas e computacionais que 

auxiliam de maneira efetiva o tratamento de informações geográficas. Dentro do Geoprocessamento 

destacam-se os Sistemas de Informações Geográficas como importante instrumento para o 

armazenamento e combinação dos dados espaciais, que posteriormente transformam-se em valiosas 

informações para o monitoramento e planejamento ambiental. (CÂMARA; MEDEIROS, 1998). 

O SIG (Sistema de Informações Geográficas) pode ser definido como um banco de dados 

indexados espacialmente sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a 

consultas sobre entidades espaciais (SMITH et al. 1987). A integração existente no Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) permite o armazenamento e gerenciamento eficiente dos dados como 

parte do conjunto total das geoinformações disponíveis e registradas (EHLERS, 2002). 

Outra vantagem significativa dos Sistemas de Informações Geográficas vem a ser integração 

de dados coletados em diferentes instantes, escalas e utilizando de diferentes métodos de aquisição, 

o que viabiliza a integração dos mais variados tipos de dados e coletas das mais diferentes formas 

(MONICO, 2000). 

Tendo o ambiente do SIG como ferramenta para as análises ambientais, torna-se possível 

realizar estudos de morfometria em sub-bacias de maneira rápida, eficiente e com maior precisão. 

Um exemplo disso pode ser citado com o trabalho de Santos et al. (2004) os quais, visando à 
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caracterização hidrológica da sub bacia do Córrego Santa Isabel – ES, utilizaram-se de um Sistema 

de Informações Geográficas por meio de análise morfométrica e modelagem hidrológica gerando 

mapas de declividade, hipsometria, hierarquização de cursos de água  e exposição do terreno 

comprovando a eficiência do SIG para manipulação de dados ambientais. 

Nessa mesma direção, Cardoso et al. (2005) caracterizaram a morfometria da bacia 

hidrográfica do Rio Debossan em Nova Friburgo –  RJ utilizando o Sistema de Informação 

Geográfica, para fins de análise dos diferentes comportamentos hidrológicos da área de estudo.     

Alcântara e Amorim (2005) analisaram a morfometria da bacia do Rio Anil, São Luis – MA 

identificando a propensão das diferentes formas de relevo a fenômenos de enchente e fenômenos 

erosivos, dependendo da velocidade do escoamento superficial que apresentam os respectivos rios e 

córregos. Para tal utilizaram-se do ambiente do Sistema de Informações Geográficas como um 

banco de dados de grande capacidade, fundamental para a integração dos dados e a realização de 

análises acuradas. 

O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento de alguns parâmetros morfométricos da 

sub-bacia do Rio das Pedras, Itatinga-SP, visando identificar de maneira preliminar a propensão da 

área de estudo aos impactos ambientais, mais especificamente a fenômenos de enchentes. A análise 

teve duas fases: a primeira consistiu na elaboração do mapa das classes de declive a partir da 

confecção do MDE, o qual também serviu de base para a obtenção dos mapas de amplitudes 

altimétricas da área de estudo. Na segunda fase, foram realizados os cálculos para a obtenção dos 

dados morfométricos a partir dos estudos de Horton (1945).  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A sub-bacia do Rio das Pedras (Figura 1), localizada no município de Itatinga-SP, pertence à 

bacia hidrográfica do médio Paranapanema, que é um dos principais afluentes da margem esquerda 

da bacia do Rio Paraná e de fundamental importância para o abastecimento de água de inúmeros 

municípios da região centro-oeste do Estado de São Paulo.  
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Figura 1. Localização da área de estudo 

Em relação ao uso e ocupação, de acordo com Pisani (2009), predominam as seguintes 

classes: reflorestamento (Eucalipto), pastagem (normais e degradadas), culturas agrícolas (cana-de-

açúcar e milho) e mata nativa (sobretudo próximas à rede de drenagem). É característica na área de 

estudo a presença de pequenas e médias propriedades, sendo que a maior fonte de renda de grande 

parte dos produtores é a pecuária leiteira. A área de estudo compreende uma área de 

aproximadamente 5.235 hectares e está localizada entre as coordenadas UTM: 732000 – 740000 

metros e 7440000 - 7460000 metros, fuso 22 Sul, Datum SAD (South American Datum) 1969.  

Para a elaboração do MDE (Modelo Digital de Elevação do Terreno) foram utilizadas as 

cartas topográficas do IGC (Instituto Geográfico Cartográfico de São Paulo), em escala de 1:10000, 

a partir da vetorização das curvas de nível. Foram utilizadas as seguintes folhas: 78/072, 78/073, 

79/072, 79/073, 80/072 e 80/073. 
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A vetorização das curvas de nível foi feita por meio do Sistema de Informações Geográficas 

ArcGIS 10 (ESRI, 2010), a partir das rotinas de elaboração dos arquivos do tipo feature class em 

um banco de dados geográfico (GDB), no qual cada linha recebe um atributo de altitude com 

equidistância vertical de 5 metros. Posteriormente, foi elaborado o mapa de declividade da sub-

bacia por meio da interpolação, a partir do método TIN (Triangular Irregular Network – Rede 

Irregular Triangular). A partir das informações das cartas topográficas foram extraídas também as 

redes de drenagens, o limite e o mapa hipsométrico da sub-bacia.  

Para fins de análise de suscetibilidade da sub-bacia aos fenômenos de enchentes, foram 

obtidos parâmetros referentes à hidrologia e morfometria a partir das formulações de Horton (1945), 

sendo os principais a declividade média, índice de forma, comprimento e densidade da rede de 

drenagem, descritos a seguir: 

 Declividade média: levou-se em consideração o limite e as curvas de nível vetorizadas da 

sub-bacia. Para o referido cálculo, considerou-se a seguinte expressão: 

   

                                                         
   

 
                                          (1) 

Onde: 

H = declividade média da sub-bacia (porcentagem); D = equidistância vertical das curvas de 

nível (km); L = comprimento total das curvas de nível da sub-bacia (km); A = área da sub-bacia 

(km
2
). 

A categorização das variáveis qualitativas da declividade encontra-se na Tabela 1, a partir 

das considerações de Florenzano (2008). 

Tabela 1 – Declividade média da sub-bacia. 

Índice de declividade média Valores em % 

Muito baixa < 2 

Baixa 2 a 6 

Média  6 a 20 

Alta  20 a 50 

Muito alta        > 50 
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 Índice de Forma: calculada por meio da forma geométrica que mais se assemelha à forma da 

sub-bacia a partir do seu córrego principal e da sua área, conforme a expressão: 

 

                                                                
     

 
                                      (2) 

Onde:  

If = Índice de forma (adimensional); A = área da sub-bacia (km
2
); L = área da figura geométrica 

envolvente, com forma mais próxima possível do formato da sub-bacia (km
2
); A ∩ L   área de 

intersecção entre L e A (km
2
). 

 

  Densidade de Drenagem: calculada a partir do traçado digitalizado da rede de drenagem e 

calculada a partir da seguinte expressão: 

                              

                                                               
  

 
                                                                    (3) 

Onde: 

Dd = Densidade de drenagem (km/km
2
); Cr = comprimento da rede de drenagem (km); A = área da 

sub-bacia (km
2
). 

A densidade de drenagem das bacias hidrográficas foi classificada qualitativamente por 

Florenzano (2008) conforme a Tabela 2: 

Tabela 2 – Densidade de drenagem da sub-bacia. Fonte: Florenzano (2008). 

Grau de densidade de drenagem Valores em km/km
2 

Muito baixa < 0,5 

Baixa 0,5 a 3,0 

Média  3,0 a 7,5 

Alta  7,5 a 20 

Muito alta        > 20 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Por meio dos métodos descritos anteriormente obteve-se inicialmente o mapa de 

declividade com os intervalos de classe recomendados por França (1963) para a conservação dos 

solos. O mapa em questão pode ser conferido na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Classes de declive da Sub-Bacia do Rio das Pedras 

A partir do mapa, foi possível quantificar as classes de declive da área de estudo conforme a 

Tabela 3:  

Tabela 3 – Área das classes de declividade na área de estudo 

Intervalo de classes (%) 
Tipo de relevo (FRANÇA, 

1963) 
Área (hectares) 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1229 

0 – 3 Plano 1.717 

3 – 6 Suave ondulado 1.593 

6 – 12 Ondulado 1.435 

12 – 20 Fortemente ondulado 396 

20 – 40 Montanhoso 89 

> 40 Escarpado 5 

 

Predominam na área de estudo relevos planos, suavemente ondulados e ondulados, 

ocupando respectivamente 32,79 %, 30,42 % e 27,41 %, que juntos ocupam uma área de 

aproximadamente 90,62% do total da sub-bacia. O mapa hipsométrico foi obtido por meio da 

categorização do MDE da sub-bacia em intervalos de classes, conforme ilustra a Figura 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Hipsometria da sub-bacia do Rio das Pedras 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1230 

 

 

Quanto aos parâmetros morfométricos, estes foram obtidos pelo método de Horton (1945). 

Os resultados para a sub-bacia do Rio das Pedras estão ilustrados na Tabela 4: 

Tabela 4 – Parâmetros morfométricos da área de estudo 

Variáveis Valores 

Altitude média 770,5 metros 

Maior altitude 828 metros 

Menor altitude 713 metros 

Amplitude altimétrica 115 metros 

Área da sub-bacia 26 km
2
 

Área da figura geométrica envolvente 16,03 km
2
 

Comprimento da sub-bacia 10,1 km 

Comprimento das curvas de nível 256,12 km 

Comprimento da rede de drenagem 66,53 Km 

Declividade média 4,9 % 

Densidade de drenagem 2,8 km/km
2
 

Equidistância vertical das curvas de nível 5 metros 

Índice de forma da sub-bacia 0,3842 (adimensional) 

Perímetro 34,8 km 

 

Considerando a declividade média da sub-bacia estudada, esta possui o valor de 

aproximadamente 4,9 %, sendo considerada baixa de acordo com a classificação de Florenzano 

(2008) (Tabela 3). 

O índice de forma da sub-bacia do Rio das Pedras, que teve como valor 0,3842 

(adimensional), apresentou uma forma geométrica mais alongada a partir do córrego principal 

propiciando dessa maneira um escoamento superficial gradual na sub-bacia. Segundo a metodologia 

utilizada, quanto mais o índice for próximo ao valor 1, maior a suscetibilidade da área para 

enchentes. Este fator associado à densidade da rede de drenagem de 2,8 km/km
2
, considerada baixa 

de acordo com a Tabela 4, confere uma propensão reduzida da sub-bacia a fenômenos de enchentes.  
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Ressalta-se que a densidade de drenagem baixa está relacionada à baixa dissecação do 

relevo pela drenagem em função da existência de solos e rochas porosos e permeáveis, que facilitam 

a infiltração da água pluvial. A declividade média tida como baixa facilita a infiltração da água 

pluvial, promovendo a redução do escoamento superficial, das enchentes e, por consequência, dos 

processos erosivos. No entanto, os alertas para os cuidados com manejo e conservação do solo 

devem ser mantidos como medidas preventivas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com as etapas realizadas concluiu-se que a sub-bacia estudada possui baixa propensão a 

impactos ambientais ao que se refere às enchentes e ao processo erosivo, levando-se em 

consideração os parâmetros morfométricos analisados e o predomínio de relevos planos a ondulados 

e de córregos bem espaçados, além dos solos que apresentam boa capacidade de infiltração e baixo 

escoamento superficial.  

Entretanto, apesar da sub-bacia não apresentar necessidade de cuidados complexos na sua 

manutenção, há de se considerar que a mesma tome medidas preventivas como a minimização de 

áreas de solos expostos, da recuperação de pastos degradados, construção de curvas de nível e 

terraços além da diversificação das culturas com cuidados maiores em relação às anuais, as quais, 

via de regra, fazem com que os solos fiquem por mais tempo descobertos nos momentos de plantio 

e colheita, o que ocasiona uma maior suscetibilidade aos impactos ambientais, sobretudo a erosão 

dos solos e o assoreamento de rios e córregos. 
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RESUMO 

O Rio Pântano está localizado no município de Selvíria-MS  às margens do Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Ilha Solteira, no estado do Mato Grosso do Sul. Possui uma área de 134973,19 ha no 

qual desempenha o papel importante na disponibilização de água doce. Assim, o objetivo deste 

trabalho consiste a definição dos níveis de degradação das áreas localizadas nas margens da rede de 

drenagem que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Pântano. Foram utilizadas imagens do satélite 

Landsat 5, sensor TM, e do satélite CBERS, Sensor CCD, e do Sensor HRC. Nesta pesquisa foram 

utilizadas as geotecnologias denominadas Sistemas de Informações Geográficas, sistemas de 

posicionamento global e sensoriamento remoto. Através da análise multitemporal concluiu-se que a 

bacia hidrográfica apresentou no período analisado, manejo inadequado do solo, consequentemente 

o que está contribuindo com o agravamento dos processos erosivos e com o assoreamento do 

reservatório da UHE de Ilha Solteira. As geotecnologias mostraram eficiência na geração de 

informações, podendo contribuir para a recuperação e preservação das nascentes, dos fragmentos de 

vegetação natural, especialmente do bioma cerrado e a vida útil da UHE de Ilha Solteira. 

Palavras-chave: sensoriamento remoto, geotecnologias, degradação ambiental.  

ABSTRACT 

The River Swamp is located in the municipality of Selvíria - MS on the banks of the Reservoir 

Hydroelectric Single Island in the state of Mato Grosso do Sul has an area of 134,973.19 ha in 

which plays the major role in the availability of freshwater . The objective of this work is the 

definition of levels of degradation of areas located on the banks of the drainage network comprising 

the River Basin Swamp . Images were used Landsat 5 TM sensor , and satellite CBERS CCD 

Sensor and Sensor HRC . In this research we used the geo called Geographic Information Systems , 

global positioning systems and remote sensing. Through multitemporal analysis concluded that the 

watershed presented in the analyzed period , unsuitable soil , thus what is contributing to the 

worsening of erosion and siltation of the reservoir HPP Island Single. The geo showed efficiency in 

the generation of information and can contribute to the recovery and preservation of the springs , 

the fragments of natural vegetation , especially the cerrado biome and life UHE Single Island . 

Keywords: Remote sensing, geo, environmental degradation 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1235 

1 . INTRODUÇÃO   

 

A água é a base fundamental de todos os processos bioquímicos e fisiológicos que garantem 

a manutenção da vida. Nos reservatórios de usinas hidrelétricas a qualidade da água é vital não só 

para a manutenção da vida mais sim, para as atividades agropecuárias.  

 Devido à supressão de vegetação nos cursos d'água observa-se uma redução do nível de água e da 

sua qualidade. Visto que vegetação é de suma importância, pois a mesma regula os fluxos de água, 

controlando o escoamento superficial e proporcionando a recarga natural dos aquíferos.  

O lançamento da série de satélites Landsat no inicio da década de 1970 e com o constante 

desenvolvimento da tecnologia computacional, ocorreu a difusão dos sistemas de processamento de 

imagens digitais na área de sensoriamento remoto. A partir desta época, diversas pesquisas foram 

desenvolvidas com o objetivo de melhorar a identificação de vegetação antrópicas e naturais, 

associando a tecnologia computacional à característica de multitemporalidade dos satélites.  

Com o surgimento da tecnologia computacional para aplicações gráficas e de geração de 

imagens, foi desenvolvido o sistema de informações geográficas, que tornou possível a 

automatização das tarefas até então efetuadas manualmente, facilitando assim a realização de 

análises complexas como discriminação de formações vegetais naturais e antrópicas, pela 

integração de dados de diversas fontes, multitemporais e da criação de um banco de dados geo-

codificados.  

O objetivo desse trabalho foi a avaliação do nível de degradação da vegetação das áreas de 

preservação permanente (APP´S) pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Pântano localizada na 

margem direita do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. 

 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Bacia Hidrográfica  

 

Para avaliar o possível efeito de qualquer perturbação numa bacia hidrográfica, é necessário 

conhecer, inicialmente, as características do ecossistema em suas condições naturais de equilíbrio, a 

fim de estabelecer comparações entre as condições hidrológicas e de qualidade da água no 

ecossistema natural e os ecossistemas nos quais ocorre ação direta do homem (SANTOS, 2007). O 

uso da água para a agricultura é responsável por 62% da captação total. (GLEICK, 2009).  
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2.2 Mata Ciliar 

As matas ciliares, também conhecidas como matas ripárias ou ribeirinhas, são formações 

florestais que ocupam as margens de cursos de água (AB’SABER, 2004). A expansão das fronteiras 

agrícolas, motivada pela necessidade crescente de produzir alimentos em quantidades cada vez 

maiores, promoveu a derrubada de importantes áreas de florestas para implantação de 

empreendimentos agropecuários (JACOVINE et. al., 2008). 

2.3 Geoprocessamento 

O termo geoprocessamento refere-se a um conjunto de técnicas matemáticas e 

computacionais no tratamento das informações geográficas e que vem influenciando de maneira 

positiva, com ampla aplicação como nas áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, 

Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional (CÂMARA, 2004).  

Destinado ao processamento de dados referenciados geograficamente (ou georeferenciados), 

desde a sua coleta até a geração de saídas na forma de mapas convencionais, relatórios, arquivos 

digitais, etc.; devendo prever recursos para sua estocagem, gerenciamento, manipulação e análise. 

(INPE, 2010).  

2.4 Sensoriamento Remoto 

O Sensoriamento Remoto é um conjunto de atividades que permite a obtenção de 

informações dos objetos que compõem a superfície terrestre sem a necessidade de contato direto 

com os mesmos. Estas atividades envolvem a detecção, aquisição e análise (interpretação e extração 

de informações) da energia eletromagnética emitida ou refletida pelos objetos terrestres e 

registradas por sensores remotos. A energia eletromagnética refletida e emitida pelos objetos 

terrestres é a base de dados para todo o processo de sua identificação, pois ela permite quantificar a 

energia espectral refletida e/ou emitida por estes, e assim avaliar suas principais características 

(MORAIS, 2002). 

2.5 Spring 

O SPRING é um produto desenvolvido, com tecnologia totalmente nacional, pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, em São José dos Campos/SP, cidade que se destaca no 

cenário nacional pelas empresas e institutos ligados a área de tecnologia principalmente do setor 

aeroespacial. Que opera um banco de dados geográfico no qual os dados podem ser manipulados 
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por métodos de processamento de imagens e analise geográfica Administra tanto dados vetoriais 

como dados matriciais ("raster") e realiza a integração de dados de Sensoriamento Remoto num 

Sistema de Informações Geográficas. Aprimora a integração de dados geográficos, com a 

introdução explícita do conceito de objetos geográficos (entidades individuais), de mapas 

cadastrais, mapas de redes e campos (INPE, 2010). 

2.6 Modelo Linear de Mistura Espectral 

O Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) é um processo utilizado para a obtenção de 

informações sobre a proporção de radiância dos diferentes alvos em um pixel. Gerando imagens que 

contêm a proporção de cada alvo no interior de cada pixel (Imagens-fração). No MLME, a mistura 

espectral é considerada como uma relação linear, em que se soma da radiância dos alvos (solo, 

vegetação e sombra) corresponde a radiância total de determinado pixel (ADAMS; 

SMITH;GILLESPIE,1993). 

Através do Modelo Linear de Mistura Espectral utilizado para vários tipos de trabalhos e 

pesquisas, podendo acompanhar áreas ambientais, buscas de mineralização nas superfícies de 

rochas e solos, monitorar área com  queimadas e outras funções ( FERREIRA,2003). 

2.7 Satélite Landsat 

O Landsat foi um satélite amplamente usado, pois foi desenvolvido para atuar em pesquisas 

de recursos naturais. Os primeiros satélites da família Landsat foram equipados com o MSS 

(Multispectral Scanner System) com quatro bandas de 80 m de resolução. Mais tarde o Landsat 4 e 

5 ganharam o sensor TM (Thematic Mapper), projetado para dar suporte às pesquisas nas mais 

diversas áreas temáticas especializado em recursos naturais. O Landsat 5 foi lançado em 1 de março 

de 1984 e continua em orbita, e seu principal objetivo é utilizar sensores multiespectrais para gerar 

imagens da superfície com média resolução espacial. Porém as imagens geradas atualmente 

possuem reduzida qualidade e estão cada vez mais degradadas. E o último satélite lançado adquiriu 

o sensor ETM (Enhanced Thematic Mapper) e possui ainda um sensor pancromático e dois sensores 

de banda termal (VRIELING; LIU, 2006).   

2.8 Satélite CBERS 

O programa CBERS é uma parceria científica e tecnológica entre o Brasil e a China na área 

espacial. Os satélites CBERS possuem órbitas polares sincronizadas com o Sol, na altitude de 778 
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km, inclinação de 98,504
o
 e período de 110,25 min, que permite a passagem completa da Terra a 

cada 26 dias (NOVO, 2008).  

O satélite CBERS possui um conjunto de sensores ou instrumentos – Imageador de amplo 

Campo de Visada (WFI- Wide Field Imager), que permite imagear uma faixa do terreno de 890 km; 

Câmera Imageadora de Alta Resolução (CCD- High Resolution CCD Camera) tem a capacidade de 

atingir um faixa de 113 de largura, com uma resolução espacial de 20 m. em quatro bandas 

espectrais, uma mais pancromática, para observação de objetos ou fenômenos com grande 

detalhamento. Possui um campo de visada de 120 km auxilia nos estudos municipais e regionais, 

numa frequência de 26 dias, serve como suporte na análise de fenômenos que tenham duração 

compatível com esta resolução temporal. Com essa capacidade temporal suas bandas estão situadas 

na faixa espectral do visível e do infravermelho próximo, que permite uma boa interpretação, ou 

seja, contraste entre a vegetação e os outros tipos de objetos. 

 

3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área estudada está circunscrita pelas coordenada Longitude 51º56’56” Oeste,  Latitude   

20º21’36” Sul e 50º59’52”50 Oeste, 19º32’0” Sul (Figura 1), localizada nas margens do 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira no município de Selvíria, Estado do Mato 

Grosso do Sul. 

O relevo da região é caracterizado como moderadamente plano e ondulado. Clima da região 

é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, com temperatura e precipitação pluvial média 

anual de 23,5ºC e 1370 mm, respectivamente. O solo classificado como LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico típico argiloso, A moderado. (HERNANDEZ et. al., 1995 citado por 

FERNANDES, 2005),  

A vegetação predominante é o Cerrado (gramíneo-lenhosa, arbórea densa e arbórea aberta). 

O Rio Paraná é, junto com seus afluentes, o principal rio da região. Há também faixas de Mata 

Atlântica, que se alternam perpendicularmente às margens do Rio Paraná com a vegetação do 

Cerrado (TRÊS LAGOAS, 2012). 
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Figura1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Pântano no município de Selvíria-MS. 

 

3.1 Material Utilizado e Metodologia 

A Metodologia para a realização deste consiste a partir de levantamentos de dados foram 

feitos processamentos digitais de imagen, vetorização da rede de drenagem e delimitação das áreas 

de preservação permanente as quais foram classificadas automáticamente e foram medidas suas 

classes e importadas para Scarta/SPRING em seguida para o Power Point para geração de mapas 

temáticos. 

3.2 Levantamento de Dados 

O estudo foi conduzido na Faculdade de Engenharia, campus de Ilha Solteira, Laboratório 

de Geoprocessamento. Os processos gerados da microbacia do Rio Pântano ocorreram utilizando o 

Sistema de Processa de Informações Georeferenciadas- SPRING/INPE versão 4.3.3 desenvolvido 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

As imagens de satélite Landsat TM 5, Landsat ortoretificada e imagens do satélite CBERS 2B, 

foram adquiridas gratuitamente pelo catálogo de imagens de Divisão de Geração de imagens no site 

do INPE.  

As imagens CBERS do sensor CCD utilizadas foram da órbita: 160 e ponto: 122 do dia 30 

de e abril de 2009, e da órbita: 160 e ponto: 123.  Estas imagens foram convertidas da extensão 

TIFF para GRB utilizando o módulo Impima versão 4.3.3/INPE, e mosaicadas. As seis imagens 

HRC utilizadas que cobrem toda a bacia hidrográfica do Rio Pântano foram da órbita: 160 ponto: 
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122 sendo duas imagem do dia 30 de abril de 2009, uma imagem do dia e agosto de 2008; 30 de 

abril de 2009; e 21 de dezembro de 2009. Além da imagem do sensor TM/Landsat 5 órbita/ponto 

223/074 de 12 de maio de 2000. 

3.3 Processamento digital de Imagens 

Primeiramente foi criado um Banco de Dados denominado H_Pantano no sistema de 

Projeção Universal Transverse Mercator (UTM) datum de referência South American Datum 

(SAD69). Para uma melhor resolução das imagens realizou o registros das imagens CCD/CBERS, e 

HRC e Landsat 5/TM, com base na imagem ortorretificada Landsat 5/TM. 

Para melhor visualização das imagens realizou-se a operação mosaico das imagens e posteriormente 

realizou a equalização dos níveis de cinza, com os resultados de ganho e offset, no qual constitui em 

igualar as médias e variância das imagens.    

Na fusão é feita primeiramente a transformação das imagens em RGB para IHS - 

Intensidade (I), Matiz (H) e Saturação (S) e posteriormente o procedimento inverso substituindo a 

imagem de Intensidade pela imagem de resolução espacial maior, a imagem do sensor HRC. Com 

auxilio dos pontos de controle conhecidos e localizados na imagem do sensor HRC e, 

posteriormente, no sensor CCD para garantir uma maior precisão.  Essa técnica permite uma melhor 

resolução espacial da banda pancromática com a melhor resolução espectral das demais bandas. 

Assim produz uma imagem colorida no qual permite uma melhor observação com ambas as 

características.  

Como a imagem HRC apresenta uma resolução espacial de 2,5 metros ela cobre 1/25 da 

imagem CCD, primeiramente realizou-se a etapa denominada Reamostragem. No procedimento as 

bandas (imagens) do sensor CCD foram recortadas para o mesmo retângulo envolventes das 

imagens do sensor HRC. Neste procedimento, no início criaram-se novos planos de informação 

com resolução espectral de 2,5 metros e retângulo envolvente igual ao da imagem HRC para cada 

banda do sensor CCD. Posteriormente através da operação Mosaico as imagens foram importadas 

as bandas da imagem do sensor CCD para os planos de informação que foram criados. Repetindo 

esse processo para as seis imagens do sensor HRC. 

3.4 Vetorização da rede de drenagem            

Através das imagens fusionadas do satélite CBERS e com os subsídios para a digitalização da rede 

de drenagem e do divisor de água da bacia hidrográfica foram utilizadas as curvas de nível das 
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cartas topográficas SF-22-V-B e SE-22-Y-D disponibilizadas no site da Embrapa denominado 

Brasil em Relevo, nesta etapa também foram utilizadas as imagens de alta resolução espacial 

QuickBird. 

Inicialmente foram delimitados os canais de drenagem, através da ferramenta Edição Vetorial 

posteriormente traçadas as linhas que representam leito seco e leito perene.  Depois foram 

identificadas e marcadas as nascentes através de interpretação visual das imagens sendo observado 

o comportamento espectral das áreas úmidas e a forma sinuosa dos rios e represas. 

3.5 Áreas de Preservação Permanente (APP´s) 

Após a finalização da digitalização da rede de drenagem, foi utilizado a função Mapa de 

Distâncias foi criado o buffer da faixa de 50 metros ao redor da rede de drenagem de toda a bacia 

hidrográfica do Rio Pântano.   

Em seguida através da técnica de processamento digital de imagens denominada Modelo Linear de 

Mistura foi obtido o mapa dos níveis de degradação da faixa de 50 metros ao redor da rede de 

drenagem desta bacia hidrográfica. As três classes temáticas criadas foram: área conservada (área 

contendo vegetação ciliar conservada), área parcialmente degradada (área contendo baixa 

porcentagem de vegetação, como por exemplo, pasto degradado, vegetação ciliar degradada, onde 

se observou a alta contribuição espectral de solo) e área degradada (área contendo apenas solo 

exposto). 

Posteriormente utilizando a função Recortar Plano de Informação, foi criado o plano de 

informação contendo apenas o mapa da área da faixa de 50 metros ao redor da rede de drenagem. 

Na etapa seguinte foram calculadas as três classes temáticas na faixa de 50 metros utilizando-se a 

opção do menu temático Medidas de Classes. O Trabalho teve como objetivo a definição dos níveis 

de degradação das áreas localizadas nas margens da rede de drenagem que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Pântano e que são as fontes de eutrofização e assoreamento desta bacia 

hidrográfica e do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. Finalmente por meio do 

módulo SCARTA e edição no software Microsoft Office Power Point, foi gerada a Carta Imagem 

mostrando os níveis de conservação das APP´s, no Rio Pantano. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados referentes a este trabalho têm como as imagens equalizadas, pois as imagens HRC 

foram obtidas em datas diferentes, sendo que a estavam com tom de cinza mais escuro. A 

equalização faz-se necessária para minimização das diferenças de contraste e brilho em diferentes 

imagens. Como nos resultados obtidos por (Souza, 2012) para a uniformidade de coloração. 

A fusão de imagens com diferentes resoluções busca a melhoria da resolução espacial e a 

manutenção da qualidade espectral. Deste modo, como afirma (SCHNEIDER. et. al., 2003) a 

resolução espectral é preservada, e a resolução espacial mais alta é incorporada de maneira 

representativa o conteúdo de informação das imagens com muito mais detalhe. E os resultados 

obtidos da técnica de processamento digital de imagens CBERS CCD e HRC coincidiram-se com 

Cézar (2011), no qual se gerou uma imagem com resolução espacial e espectral com características 

favoráveis para fotointerpretação e identificação do espaço geográfico estudado 

Com bases nesses dados obtidos anteriormente, facilitou a identificação da rede de 

drenagem da Bacia hidrográfica do rio Pântano com maior precisão, como caracterizado na (Figura 

6),para posteriormente realizar a delimitação e interpretação do nível de degradação das Áreas de 

preservação permanente baseados no Código Florestal Brasileiro. Lei nº. 4.771/65 e nas resoluções 

CONAMA nº, 302 de 20/03/2002. 

Neste espaço estudado, utilizando a imagem fusionada e a técnica modelo linear de mistura 

espectral (MLME), classificou-se os níveis de degradação, conforme mostrado na (Figura 7).Para 

monitoramento da área de mata ciliar. 
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Figura 2 - Níveis de degradação das áreas localizadas nas margens da rede de drenagem (Rio do Pântano).  

 

 
Figura 3 - Níveis de degradação das áreas localizadas nas margens da rede de drenagem (Rio do Pântano). 

 

Comparando as classes e avaliando o nível de degradação na Bacia hidrográfica do Rio 

Pântano apresentadas na (Tabela 1) e as ( Figuras 2 e 3),referentes a uso e ocupação do solo no 

período de 2009 foi possível constatar os impactos causados pelas atividades agropecuárias. 
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Medidas de Classe  ha %  

Solo Exposto 502,16 5,04  

Vegetação Conservada 4372,48 43,90  

Vegetação Degrada 5086,08 51,06  

TOTAL 9960,72 100,00  

 

Tabela 1 - Medidas de Classe e Ocupação do solo da Microbacia Pântano no Ano de 2009. 

 

Os resultados das medidas de classe e de ocupação do solo do mostra que 51,06% da área é 

composta por Vegetação Degradada na Bacia hidrográfica do rio Pântano. No qual podemos 

ressaltar que 43,90% da vegetação da mata ciliar está conservada e 5,04% de solo exposto.  Os 

níveis de conservação adotados foram: Solo Exposto: sendo representado por área degradada; 

Vegetação conservada, sendo representada por vegetação arbórea e/ou arbustiva densa; Vegetação 

degradada, sendo representada por pastagem e vegetação herbácea. 

 

 

5.  CONCLUSÕES   

 

 As técnicas de geoprocessamento utilizadas foram eficientes para a avaliação dos níveis de 

degradação que poderão contribuir para a recuperação e preservação ambiental. Através da análise 

multitemporal concluiu-se que na bacia hidrográfica do Rio Pântano pode está ocorrendo um 

processo erosivo que pode contribuir para o assoreamento do reservatório da UHE de Ilha Solteira. 

Com as geotecnologias constatou- se 56,1 % das áreas de Mata Ciliar da Bacia hidrográfica do Rio 

Pântano apresentam problemas ambientais, sendo favoráveis a assoreamentos e erosões. 

 

6.  REFERÊNCIAS   

AB’SABER, A.N. O suporte geoecológico das florestas beiradeiras (ciliares). In: RODRIGUES, 

R.R. e LEITÃO-FILHO, H.F. (Ed.). Matas Ciliares: conservação e recuperação. 2ª ed. São Paulo: 

Edusp/Fapesp, 2004. 320p. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1245 

ADAMS, J.B:SMITH, M.O.;GILLESPIE, A.R. Remote Geochemical Analysis:Elemental and 

Mineralogical Composition. Cambrige: Cambridge University Press,1993.p.145-166. 

CÉZAR, F. R. G. Avaliação da mata ciliar no município de Ilha Solteira-SP. 2011. 50f. (Trabalho 

de graduação) Universidade Estadual Paulista UNESP-Sorocaba, 2011. 

CÂMARA G; MONTEIRO, A. M.; FUCKS, S. D; CARVALHO, M. S. Análise Espacial e 

Geoprocessamento.INPE,2004. Disponível m<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/cap1-

intro.pdf>. Acesso em 13 de set. 2012. 

FERNANDES, A. R. Estudos de modos de aplicação de adubação potássica para os cultivares de 

algodoeiro IAC 24 e Deltaopal na região de Selvíria-MS. V Congresso Brasileiro de Algodão, 2005. 

FERREIRA, M.E. Ánalise de modelo linear de mistura espectral na discriminação de 

fitofisionomias do Parque Nacional de Brasilia (bioma Cerrado).2003.96p.Dissertação (Mestrado 

em Geologia)- Universidade de Brasilia(UnB), Brasília, 2003. Disponível 

em:http://www.unb.br/ig;posg/mest/Mesr172/.Acesso em 25 out. 2012 

GLEICK, Peter H. (Org.) The world’s water 2008-2009: the biennial report on freshwater 

resources.Washington: Islandpress, 2009.  Disponíveis em<http://www.worldwater.org.> Acesso 

em 19 set. 2012. 

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apostila de Fundamentos de Geoprocessamento. 

São José dos Campos: INPE, jun.2010. Disponível em: <www.cesp.com.br>. Acesso em: 10  out. 

2012 

JACOVINE, L. A. G.; CORRÊA, J. B. L.; SILVA, M. L. D.; ET AL. Quantificação das áreas de 

preservação permanente e de reserva legal em propriedades da bacia do Rio Pomba-MG. Revista 

Árvore, v.32, p.269-278,2008. 

MORAIS, E.C. Fundamentos de Sensoriamento Remoto. São José dos Campos: INPE,2002. 

Disponível em:<http://mtc-

m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2005/06.14.12.18/doc/CAP1_ECMoraes.pdf>.Acesso em: 1 

out. 2012. 

NOVO, E. M. L. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. – 3ª Edição - São Paulo: Edgar 

Blücher, 2008. 

SANTOS, Genice Vieira et al. Análise hidrológica e socioambiental da bacia hidrográfica do 

córrego Romão dos Reis, Viçosa-MG. Revista Árvore, v. 31, n. 5, p. 931-940, 2007. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1246 

SOUZA, H.B., Avaliação Multitemporal do uso e ocupação do solo da Microbacia Hidrográfica 

dois Corregos (Selvíria-MS),2012. 39 f. Trabalho de graduação) Universidade Estadual Paulista 

UNESP-Ilha Solteira, 2012. 

SCHNEIDER, M.J;BELLON, O.R.P.;ARAKI,H. Experimento em fusão de imagens de alta 

resolução.BOl. Ciênc.Geod.sec.Artigos, Curitiba, v.9,n. 1, p. 75-88,2003.Disponível em:http:// 

ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/bcg/article/download/1428/1182.Acesso em 29 nov.2012. 

TRÊS LAGOAS. Informações gerais de Três Lagoas-MS: dados geopolíticos. Disponível em: 

<http://www.3lagoas.com.br/?canal=info-geral>. Acessoem: 04 jul. 2012. 

VRIELING, A. Satellite remote sensing for water erosion assessment: a review.Catena, V. 65, (1), 

31 January 2006, p. 2-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1247 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESPEJO DE 

RESÍDUOS ORGÂNICOS PROVENIENTES DA ESCOLA AGRÍCOLA ENG. RUBENS 

FOOT GUIMARÃES NA BACIA DO CÓRREGO CACHOEIRINHA – RIO CLARO (SP) 

 

RIBEIRO, D. F. 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” UNESP campus Rio Claro 

E-mail: danifebeiro@gmail.com 

LEME, A. M 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” UNESP campus Rio Claro 

E-mail: danifebeiro@gmail.com 

 

RESUMO 

A poluição em rios ocasionada por despejos de matéria orgânica e dejetos químicos pode gerar 

sérios danos ao meio ambiente, bem como, acarretar riscos à saúde da população. A ingestão de 

água contaminada pode gerar diversas doenças como cólera, disenteria amebiana, hepatite, 

poliomielite, helmintíases, entre outros. O córrego Cachoeirinha é um dos principais tributários do 

ribeirão Claro e abastece cerca de 40% da população do município de Rio Claro. Próxima a 

nascente do córrego localiza-se a Escola Agrícola Engenheiro Foot Guimarães, e, apesar desta 

instituição de ensino ter como objetivos a valorização do homem do campo, da terra como solo, 

fonte de alimento e trabalho, despeja resíduos provenientes da criação de suínos no córrego. Assim, 

o principal objetivo deste artigo é analisar os problemas relativos à poluição existente na bacia do 

córrego Cachoeirinha, focando-se especialmente em sua nascente, a fim de propor a elaboração de 

projetos de conscientização ambiental, tanto com os alunos quanto com os professores e 

funcionários da escola, além de encontrar um local adequado para o descarte desses resíduos. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, bacia hidrográfica, recursos naturais, 

conscientização ambiental. 

 

ABSTRACT 

The pollution in rivers caused by discharges of organic matter and chemical waste can cause serious 

damage to the environment, as well as cause health risks to the population. Ingestion of 

contaminated water can cause various diseases such as cholera, amoebic dysentery, hepatitis, 

poliomyelitis, helminthiasis, among others. The Cachoeirinha stream is a major tributary of 

Ribeirão Claro, including supplies, about 40% of Rio Claro. Near the source of the stream is located 

the School Agricultural Engineer Foot Guimarães, and although that have as objective the 

enhancement of the rural, land and soil, source of food and labor, farming pig evictions occur 

school in stream. Thus, the main objective of this paper is to analyze the problems of existing 

pollution Basin Stream Cachoeirinha, focusing especially on its headwaters, and propose the 

drafting of environmental awareness, both with students and with teachers and school staff, in 

addition to finding a suitable location for disposal of such waste. 

 

Keywords: sustainable development, watershed, natural resources, environmental awareness 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos recursos essenciais para a manutenção das funções vitais dos seres vivos. 

Além do abastecimento público dos municípios, a água é utilizada também para a geração de 

energia, irrigação, navegação, agropecuária, preservação da vida aquática e terrestre, sem contar no 

aspecto paisagístico, se tornando, por vezes, patrimônio turístico utilizado para recreação e lazer. 

 Atualmente, a contaminação das águas constitui-se em uma das grandes preocupações do 

homem, uma vez que, se contaminadas, oferecem riscos no que diz respeito ao seu consumo direto 

ou indireto, pois podem ocasionar sérios danos ao organismo. Pela ingestão de água contaminada o 

homem pode adquirir cólera, disenteria amebiana, hepatite, poliomielite, helmintíases, entre outras 

doenças (VALILLO, 2002). 

A água pode atuar como disseminador de inúmeras doenças, agindo como transportadora de 

agentes infecciosos eliminados pelo homem e animais em seus dejetos ou de contaminantes 

químicos presentes nos despejos industriais.  

A poluição da água tem origem em diversas fontes, dentre as quais se destacam os efluentes 

domésticos, industriais, deflúvio superficial urbano e agrícola (VALILLO, 2002). 

De acordo com Sperling (2007) o principal destino dos esgotos, sejam eles brutos ou 

tratados, são os rios. Segundo o autor a qualidade da água depende tanto dos fatores naturais quanto 

da atuação do ser humano, este último quesito ligado principalmente ao uso e ocupação do solo na 

bacia hidrográfica. 

 Segundo Hoshina (2002) o crescimento da poluição das águas é cada vez maior, destacando 

que:  

“Atualmente, vem sendo observado um crescente comprometimento da qualidade 

da água, devido à poluição de muitos mananciais e até de bacias hidrográficas 

inteiras, seja por resíduos industriais, esgoto doméstico ou ainda por substâncias 

utilizadas na agropecuária, tais como pesticidas, herbicidas e fertilizantes” 

(HOSHINA, 2002, p. 3). 

 

 O córrego Cachoeirinha é um dos principais tributários do ribeirão Claro e é fonte de 

abastecimento de cerca de 40% da população do município de Rio Claro. Hoshina (op. cit.) ainda 

enfatiza que as pesquisas acerca do ribeirão Claro vêm sendo desenvolvidas desde 1993, 
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destacando-se os estudos de Pinto (1993), e de Lima (1994), cuja bacia vem apresentando processos 

degradativos, não só na água, mas nas áreas circunvizinhas, desde a nascente até a confluência com 

o rio Corumbataí. 

 Nas proximidades da nascente do córrego localiza-se a escola agrícola de Rio Claro (SP) 

“Engenheiro Rubens Foot Guimarães”. Fundada em 1987, na parte rural da cidade, próximo ao 

Distrito de Ajapi, a Escola Agrícola, de acordo com Melo e Ferreira (2011), abriga cerca de 50 

professores e funcionários e 300 alunos matriculados, os quais permanecem 9 horas por dia na 

escola, de segunda à sexta-feira. A escola apresenta diferenças significativas quando comparada às 

outras escolas agrícolas. Os autores destacam “o fato de ser uma instituição de ensino municipal, 

contrastando com as demais que normalmente são federais ou estaduais. Outra diferença está 

relacionada ao fato de ser uma escola de ensino fundamental, com alunos numa faixa etária que 

varia de seis a quinze anos” (2011, p. 16). 

 Na escola existem vários projetos de conscientização ambiental e outras propostas 

relacionadas à questão ambiental, muito provavelmente devido ao fato de a maioria dos alunos 

pertencerem ao campo. A instituição apresenta uma qualidade elevada, sendo a maioria dos projetos 

bem desenvolvidos, tendo como objetivo principal à conscientização dos alunos e o 

desenvolvimento de um senso de responsabilidade ambiental, baseada na preservação dos recursos 

naturais, já que os alunos, como moradores do campo, estão mais próximos dessa realidade.  

 Entretanto foi constatado que a escola despeja no córrego Cachoeirinha, muito próximo a 

sua nascente, os dejetos provenientes dos suínos da escola, já que o córrego passa logo atrás do 

local escolhido para a acomodação da criação dos suínos. 
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  Fig. 1 - Disposição da Nascente e da localização da escola agrícola. 

 

 Neste contexto, buscou-se com este trabalho, apresentar uma análise sobre os problemas 

relativos à poluição existente na bacia do córrego Cachoeirinha, focando-se na área da nascente, 

local em que ocorrem os despejos de dejetos provenientes da Escola. Também, futuramente há 

interesse em realizar projetos de conscientização na escola a respeito da problemática. 

   

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O referencial bibliográfico abrangeu livros, teses, periódicos e revistas disponíveis na 

biblioteca da UNESP/Rio Claro e em pesquisas em bases virtuais a respeito do tema.  

Para a elaboração da base cartográfica da bacia do córrego Cachoeirinha – SP foi utilizada a 

folha Rio Claro (SF-23-M-I-4), na escala 1:50.000, datada de 1969, obtida através do site do 

Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). A referida folha foi georreferenciada no software ArcGIS 

9.3, servindo de base para o georreferenciamento da imagem, a qual permitiu a digitalização das 

feições de drenagem, lagos e mites da bacia. 
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Também, foram realizadas visitas ao local, possibilitando a realização de uma análise geral 

do ambiente. As visitas a campo se concentraram na área da nascente do córrego Cahoeirinha, mas 

também foi realizada a investigação de pontos ao longo do curso do rio. 

Pretende-se realizar coleta de água no local, nos pontos já estabelecidos, próximos a 

nascente, e ao despejo de resíduos pela escola agrícola e ao longo do curso do rio, utilizando do 

método de análise de água, baseando-se nas publicações da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB). 

A fim de esclarecimento, cabe citar outros órgãos que também trabalham com exames e 

análises da água, os mais conhecidos são: o IPT, o Instituto Adolfo Lutz (SP), a Feema (RJ), o 

Cetec (BH), utilizaremos o CETESB por questões de facilidade, e competência. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 A bacia do córrego Cachoeirinha localiza-se no município de Rio Claro (SP), posicionada na 

região centro-oriental do Estado de São Paulo, entre as coordenadas 22º 17’ 30’’ e 22º 17’ 39” de 

latitude sul e 47º 33’ e 47º 31’ de longitude oeste. Possui uma extensão de 18,67 km² (SILVA, 

2010). No alto curso, o uso da terra é rural e, no baixo curso, apresenta processos de expansão 

urbana. 

 O córrego Cachoerinha apresenta-se como principal tributário do ribeirão Claro, com uma 

extensão de aproximadamente 15 km (BEGA, 2010). A nascente do córrego localiza-se em um lago 

no Horto Municipal de Ajapi, a 660 metros de altitude, e sua foz se encontra numa área de expansão 

urbana, situando-se a 580 metros de altitude, apresentando um desnível de 80 metros em toda 

extensão (BEGA, 2010). Próxima a nascente do córrego localiza-se a Escola Agrícola Engenheiro 

Rubens Foot Guimarães. 

Segundo Valillo (2002) o córrego Cachoeirinha é quase totalmente desprovido de mata 

ciliar, apresentando pequenas porções de vegetação em seu alto curso e nas nascentes; o médio 

curso apresenta a cultura de cana, pastagem e uma área de capoeira, atravessando o Distrito 

Industrial de Rio Claro, área que sofre degradações e eliminação de sua mata ciliar.  

 A bacia do córrego Cachoeirinha localiza-se na borda nordeste da bacia sedimentar do 

Paraná. Nesta região há presença das seguintes litologias: Formação Tatuí e Itararé (Grupo Tubarão, 
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datados do Paleozóico); Formação Irati e Corumbataí (Grupo Passa Dois; datados do Paleozóico); 

Formação Pirambóia (Grupo São Bento, datado do Mesozóico); e Formação Rio Claro (datado do 

Cenozóico) (BEGA, 2010). 

 

 

 

 

Fig 2. Localização da Bacia do Córrego Cachoeirinha 
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No córrego Cachoeirinha a formação predominante é a Rio Claro, caracterizada por 

apresentar na parte inferior arenitos inconsolidados na cor amarela e intercalações de argilitos, 

isolados, de espessura variada. As estratificações são plano-paralelas e cruzadas com predominância 

da estrutura maciça. Na parte superior encontra-se material areno-argiloso, sem estruturas e com 

cores marrom-clara ou marrom-avermelhada com alto grau de laterização (COTTAS, 1983, apud 

SILVA, 2010). 

 A bacia do córrego Cachoeirinha faz parte da bacia do rio Corumbataí, que tem grande parte 

de suas terras localizadas na Depressão Periférica Paulista. De acordo com Ab’Sáber (1954 apud 

BEGA, 2010, p.27), a Depressão Periférica Paulista localiza-se entre “os rebordos pré-cambrianos 

do Planalto Cristalino e as escarpas das zonas das cuestas dos derrames basálticos do Planalto 

Ocidental Paulista”.  

 A bacia do alto curso do córrego Cachoeirinha localiza-se na Zona do Médio Tietê, 

delimitada pelos divisores de água desse rio. Nessa Zona há presença de dois afluentes importantes 

do rio Tietê: os rios Sorocaba e Piracicaba. Com base em Almeida (1964, apud SILVA, 2010) esta 

região possui um relevo muito diversificado e mais erodido que as áreas vizinhas, com estruturas 

resistentes em ressaltos topográficos.  

 Em relação à pedologia local, há ocorrência dos tipos Argissolos Vermelho-Amarelo e 

Latossolos Vermelho-Amarelo, ambos caracterizados por apresentar textura arenosa, bem drenada, 

com processos de lixiviação e infiltração, com baixa presença de matéria orgânica e alta acidez 

(BEGA, 2010). 

 O clima da região pode ser caracterizado como tipo Tropical, sendo do tipo Cwa, na 

classificação de Koeppen. Esta classificação corresponde a climas temperados chuvosos e 

moderadamente quentes, com o mês mais frio com temperaturas médias entre -3ºC e 18ºCn e o mês 

mais quente com temperaturas médias maiores que 22ºC. A distribuição sazonal desta classificação 

apresenta chuvas de verão e um inverno seco (AYOADE, 2010).  Segundo Troppmair (2004, apud 

BEGA, 2010) este tipo de clima caracteriza-se pela ação das massas tropicais com temperatura 

média anual de 21º C, sendo que a média das máximas é de 30º C e das mínimas 12º C. 
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4. RESULTADOS 

 

O córrego Cachoeirinha apresenta diversos problemas em seu curso advindos de ação 

antrópica. Além da contaminação das águas, os processos erosivos são intensos e em diversos 

pontos do córrego as taxas de erosão por ação antrópica são consideráveis. Segundo Silva “as altas 

perdas de solo associadas à horticultura encontrada nessa região é condizente com a realidade, pois 

nesse tipo de uso o solo fica exposto por não se tratar de um tipo de cobertura densa” (2010, p.41). 

Bega (2010) aponta que, “a incapacidade de conservar o solo, associado a práticas agrícolas 

impróprias, desmatamentos e incêndios frequentes, e ao próprio processo desordenado da 

urbanização tendem a agravar cada vez mais estes processos” (2010, p.50). 

 Além destes problemas, acrescenta-se ainda a poluição das águas do córrego. Estudos já 

realizados, datados de 2002, mostram que a qualidade da água do córrego era alta, embora, 

apresentando alguns pontos com indício de toxidade. Entretanto, esses dados se encontram 

defasados, com uma diferença de mais de 10 anos do contexto atual, por este motivo é necessário 

reavaliar a qualidade da água, com novas coletas, uma vez que os estudos realizados não 

consideraram a escola como poluidora. 

 

 

                                   Foto: LEME, 2013..Fig.3 Nascente do córrego Cachoeirinha 

 

Em trabalho de campo realizado na escola agrícola Engenheiro Rubens Foot Guimarães, 

foram realizadas entrevistas tanto com os funcionários e com alguns alunos acerca do descarte dos 
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dejetos decorrentes da criação dos suínos. Foi possível observar que nunca houve uma preocupação 

com o destino correto dos dejetos provenientes da criação. Muitos dos alunos não compreendiam o 

problema que isso poderia gerar e a direção e a coordenação sabiam dos riscos, entretanto não 

tinham outra saída viável para estes dejetos, pois nunca houve nenhuma obra ou estudo para mudar 

essa realidade. Cabe lembrar que a poluição destas águas traz riscos inclusive para as crianças da 

escola, relacionados à higiene e à saúde. Richter e Netto (1991) colocam como principais doenças 

de transmissão hídrica a febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar, disenteria amebiana, 

cólera, diarréia, hepatite infecciosa e giardíase, além de várias outras doenças específicas para o tipo 

de contaminação da água, apontando que “cerca de 80% de todas as doenças que se alastram nos 

países em desenvolvimento são provenientes da água de má qualidade” (RICHTER E NETTO, 

1991, p. 4). Os riscos também se focam na possibilidade de alteração de toda a fauna e a flora do 

local através da contaminação, ainda mais por ser próximo à nascente. 

 

Fig 4. Local de represamento abandonado do córrego Cachoeirinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Nascente do córrego Cachoeirinha 

 

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento e pretende-se realizar uma análise da qualidade 

da água, para verificar em que nível o descarte inadequado dos dejetos polui as águas do córrego 

Cachoeirinha e posteriormente elaborar projetos de conscientização ambiental, tanto com os alunos 
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quanto com os professores e funcionários da escola, além de propor um local adequado para o 

descarte desses resíduos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 O despejo de resíduos provenientes da criação de suínos da Escola Agrícola Engenheiro 

Rubens Foot Guimarães no córrego Cachoeirinha compõe um cenário problemático, devido a 

proximidade da escola com a nascente do córrego. Todo o curso do córrego pode ser afetado por 

este tipo de poluição, podendo prejudicar toda a bacia, bem como, atingir sua foz no ribeirão Claro. 

A bacia do ribeirão Claro classifica-se como sub-bacia do rio Corumbataí, portanto a poluição no 

córrego Cachoeirinha pode afetar inúmeros cursos d’água importantes para o abastecimento das 

cidades próximas.  

A poluição da área próxima a nascente afeta a fauna, a flora, as populações próximas do 

local, pois a contaminação proveniente de dejetos suínos pode ocasionar diversas doenças e 

prejudicar os ecossistemas presentes. Portanto desenvolver uma análise sobre a qualidade da água e 

os danos causados pela poluição no local torna-se fundamental. 

Assim, torna-se imprescindível desenvolver uma solução para o descarte destes resíduos, 

bem como, auxiliar a criação de um senso maior de responsabilidade ambiental nos alunos e 

funcionários da escola. Também, se torna necessário auxiliar a compreensão dos alunos em relação 

aos danos causados por suas ações ao meio ambiente e a necessidade de um maior cuidado com os 

recursos naturais. Desta forma, os objetivos da escola, que são “a valorização do homem do campo, 

da terra como solo fonte de alimento e trabalho, e Terra – nosso precioso meio ambiente” poderão 

ser efetivamente desenvolvidos.  
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RESUMO 

O uso e ocupação dos solos devem seguir práticas sustentáveis, garantindo a manutenção da saúde 

de uma bacia hidrográfica. A degradação dos solos por práticas agrícolas tem ocasionado a 

diminuição do potencial produtivo do solo e a degradação dos recursos hídricos, dessa forma, a 

avaliação da qualidade do solo é um indicador essencial de conservação dos recursos hídricos e do 

equilíbrio ecológico de uma bacia hidrográfica. O objetivo do presente trabalho busca avaliar a 

densidade do solo, porosidade total e estabilidade estrutural dos horizontes superficiais (Ap) do 

Latossolo Vermelho textura média e Argissolo Vermelho-amarelo textura arenosa/média, formados 

a partir da alteração do arenito em cultivo de cana e pastagem na bacia hidrográfica do 

Paranapanema IV.  A descrição morfológica foi realizada de acordo com Lemos e Santos (1996) e 

os ensaios laboratoriais seguiu o manual de métodos de análise do solo (EMBRAPA 1997). Pode 

ser concluir que a maioria dos sistemas de uso e manejo dos solos avaliados na bacia hidrográfica 

do Paranapanema IV encontra-se degradado ou em processo de degradação, sendo necessário 

buscar um correto manejo dos solos e gerenciamento dos recursos hídricos, de modo a garantir a 

sustentabilidade da bacia hidrográfica.   

Palavras-chave: Latossolo, Argissolo, uso, bacia hidrográfica do Paranapanema IV, gestão dos 

recursos hídricos. 

 

ABSTRACT 

The use and occupation of the soil should follow sustainable practices in order to safeguard the 

health of a watershed. The soil degradation caused by agricultural practices have reduced the 

productive potential of the soil and water resource degradation, therefore, the evaluation of soil 

quality is an essential indicator of water resource conservation and ecological balance of a 

watershed. The objective of this study is to evaluate the soil density, total porosity and structural 

stability of the surface horizons of the Red Oxisol medium texture and Red-yellow Ultisol sandy 

texture/medium in the Paranapanema IV basin. The morphological description was performed 

according to Lemos and Santos (1996) and the laboratory tests followed the methods manual of soil 

analysis (EMBRAPA 1997). It can be concluded that a significant part of the Paranapanema IV 

basin has been used by sugar cane and pasture, and the results showed that most of the evaluated 

systems are degraded or in degradation process, it is necessary to seek the correct handling of the 

soil and water resource management, to ensure the sustainability of the watershed. 

Keywords: Oxisol, Ultisol, use, Paranapanema IV basin, water resources management. 
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1 . INTRODUÇÃO   

 

A intervenção humana no uso e manejo dos solos tem sido fonte causadora de degradação 

dos recursos naturais. A degradação dos solos por práticas agrícolas tem ocasionado diversos danos, 

entre eles a diminuição do potencial produtivo do solo e a degradação de recursos hídricos. 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1985), conhecer as propriedades físicas do solo 

permitem o manejo correto e o controle contra a erosão. Os corpos d’água são os receptores dos 

processos erosivos ocorridos no solo e sofrem diretamente com os impactos negativos dá má 

utilização desse recurso. 

A bacia hidrográfica como unidade de observação e intervenção, tem sofrido com o aumento 

da produção agrícola e a intensificação dos processos erosivos ocasionando um aumento na 

produção de sedimentos recebidos pelos corpos d’água. Os sedimentos na bacia hidrográfica é 

função da desagregação dos solos pela precipitação e escoamento concentrado que carregam os 

sedimentos da vertente para a calha do rio em maior ou menor escala de acordo com o clima, as 

características fisiográficas e o uso e manejo dos solos (MINELLA, 2007). 

Para Leonardo (2003), a manutenção da saúde de uma bacia hidrográfica está diretamente 

ligada a qualidade do solo, tendo em vista que há uma íntima relação entre as propriedades físicas 

do solo e os processos hidrológicos que ocorrem em uma bacia, como a infiltração, o escoamento 

superficial e subsuperficial e a erosão. 

Araujo et al. (2007) afirma que as práticas de manejo e conservação do solo e da água 

devem ser planejadas de forma a manter ou mesmo melhorar seus atributos, tornando o solo um 

recurso capaz de sustentar uma produtividade e ao mesmo tempo garantir a qualidade da água. 

O planejamento de recursos hídricos, de acordo com Leal (2012) constitui-se em um 

instrumento fundamental para o gerenciamento das águas e da bacia hidrográfica, tendo em vista 

que pode reduzir ou restringir o uso e ocupação do solo, bem como implantar planos de 

desenvolvimento econômico em sua área de abrangência. O autor afirma ainda que o gerenciamento 

de bacias hidrográficas necessita considerar os processos naturais e sociais interligados, com 

abordagem sistêmica e holística, com intuito de tornar sustentável o uso e ocupação do solo 

garantindo a disponibilidade de água. 

Diante da necessidade de conservação dos recursos hídricos como bem essencial a 

sobrevivência humana, a avaliação da qualidade do solo insere-se como um indicador essencial para 
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a manutenção da qualidade dos recursos hídricos e do equilíbrio ecológico de uma bacia 

hidrográfica. Dessa forma, o presente trabalho busca avaliar a densidade do solo, porosidade total e 

estabilidade estrutural dos horizontes superficiais (Ap) do Latossolo Vermelho textura média e 

Argissolo Vermelho-amarelo textura arenosa/média, formados a partir da alteração do arenito em 

cultivo de cana e pastagem na bacia hidrográfica do Paranapanema IV. Essas classes de solos e usos 

apresentam grande representatividade espacial dentro da bacia em estudo e podem ser responsáveis 

pela qualidade das águas que fluem no interior da bacia. 

 

2. METODOLOGIA  

 

 A bacia do Paranapanema IV está localizada no Terceiro Planalto Paranaense, ocupando a 

região noroeste do Estado do Paraná. Encontra-se especificamente entre as coordenadas de 

22°34’3” e 23°10’44” de latitude sul e 52°55’43” e 52°13’7” de longitude oeste (Figura 1). Possui 

área total 4.134,90 Km², contando com quinze afluentes que deságuam no rio Paranapanema. 

 

 

Figura 1- Localização da Bacia hidrografia do Paranapanema IV. 
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A litologia correspondente a área da bacia é composta em grande parte por arenitos finos a médios 

da Formação Caiuá, do período Cretáceo, pertencentes ao Grupo Bauru. Possui ainda, em menor 

escala, sedimentos inconsolidados de deposição fluvial e basaltos da Formação Serra Geral 

pertencentes ao Grupo São Bento, formados no Jurássico-Triássico (MINEROPAR, 2001). 

As características geológicas condiciona à formação de solos de textura média a arenosa, 

com baixa fertilidade natural e alta suscetibilidade a erosão em condições de manejo inadequado. 

Os solos que predominam na bacia hidrográfica do Paranapanema IV são os Latossolos Vermelhos 

de textura média e Argissolos Vermelhos-amarelos de textura arenosa/média, conforme mostra a 

Figura 2 (EMBRAPA, 2008). 

Para realização desse trabalho foi necessário um levantamento exploratório onde foram 

selecionados os usos e os solos que apresentavam maior extensão espacial na bacia do 

Paranapanema IV. A coleta de solos foi realizada nos horizontes superficiais (Ap) do Latossolo 

Vermelho e do Argissolo Vermelho-amarelo, sob os uso com cana-de-açúcar e pastagem. A 

descrição morfológica foi realizada de acordo com os critérios do manual de método de trabalho de 

campo, segundo Lemos e Santos (1996). 

 Foram determinados a densidade dos solos, densidade de partículas, porosidade total, 

estabilidade de agregados e matéria orgânica de acordo com os critérios estabelecidos no manual de 

métodos de análise do solo (EMBRAPA 1997). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A descrição morfológica dos horizontes superficiais foram realizadas em Latossolos 

Vermelhos e Argissolos Vermelhos-amarelos de textura arenosa/média sob pastagem e cana-de-

açúcar, que representam a maior extensão espacial da bacia hidrográfica do Paranapanema IV 

(Figura 2). 
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Figura 2- Mapa de solos da Bacia do Paranapanema IV. 

 

O horizonte superficial do Latossolo Vermelho sob pastagem apresentou textura areia 

franca, estrutura fraca, pequena e granular passando a bloco subangular; o Latossolo Vermelho sob 

cana-de-açúcar possui horizonte superficial com textura areia, estrutura maciça que se desfaz em 

grãos simples; o Argissolo Vermelho-amarelo sob pastagem apresenta horizonte superficial com 

textura arenosa, estrutura maciça que se desfaz em grãos simples; e o Argissolo Vermelho-amarelo 

sob cana-de-açúcar, tem textura arenosa, estrutura maciça que se desfaz em grãos simples. 

Nos ensaios realizados em laboratório, pode-se verificar que os valores médios de densidade 

do solo para o Latossolo Vermelho sob pastagem foi de 1,32 g.cm³, valor muito inferior comparado 

ao Argissolo Vermelho-amarelo sob o mesmo uso, que apresentou densidade de 1,79 g.cm³ (Tabela 

1). 

O elevado valor de densidade do Argissolo Vermelho-amarelo sob pastagem é atribuído ao 

manejo inadequado, onde o número elevado de animais por hectare provoca a compactação 

excessiva dos horizontes superficiais, aliado a falta de controle dos processos erosivos, tornando 

essas áreas marcadas pela ocorrência de processos erosivos intensos, como foi observado em 

campo. Diversos estudos abordam a problemática de pastagens degradadas, visando analisar a 
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fragilidade do meio físico diante do manejo inadequado (MULLER et al., 2001; PORTES et al., 

2000; FILHO et al., 2010). 

No Latossolo Vermelho sob cana-de-açúcar a média de densidade do solo foi 1,78 g.cm³ e 

no Argissolo Vermelho-amarelo sob o mesmo uso a média de densidade foi de 1,71 g.cm³ (Tabela 

1).  De acordo com Bowen (1981 apud CAMARGO E ALLEONI 1997) são considerados críticos 

os valores de densidade do solo superiores a 1,85 Kg. dm³ para solos de textura arenosa, podendo 

haver uma restrição ao desenvolvimento de raízes. Os valores de densidade do Latossolo Vermelho 

cultivado com cana-de-açúcar e Argissolo Vermelho-amarelo em pastagem foram muito próximos 

aos valores considerados críticos, com 1,78 e 1,79 g.cm³ respectivamente. 

Quanto a densidade de partículas, os valores foram muito próximos de um solo para outro, 

independentemente do tipo de uso. O Latossolo Vermelho tanto sob cana-de-açúcar quanto sob 

pastagem apresentaram média de densidade de partículas de 2,59 g.cm³. O mesmo ocorreu para o 

Argissolo Vermelho-amarelo, com média de 2,62g.cm³ de densidade partículas para os dois usos 

(Tabela 1). Essa semelhança nos valores se deve aos solos serem provenientes do mesmo material 

de origem. 

 

SOLOS¹ DENSIDADE POROSIDADE 

TOTAL 

DMP MÁTERIA 

ORGÂNICA 

 Solo Partículas    

 g.cm³ (%) (mm) (%) 

LV1 1,78 2,59 31,27 0,949136344 1,71 

LV2 1,32 2,59 49,03 1,994274357 3,51 

PV1 1,71 2,62 34,73 0,838324215 1,52 

PV2 1,79 2,62 31,68 1,300899117 1,80 

Tabela 1- Densidade do solo e de partículas, porosidade total, diâmetro médio ponderado dos agregados e 

matéria orgânica, em Latossolo e Argissolo sob pastagem e cana-de-açúcar na bacia hidrográfica do 

Paranapanema IV. 

¹ -LV1- Latossolo Vermelho sob cana-de-açúcar, LV2 – Latossolo Vermelho sob pastagem, PV1- Argissolo 

Vermelho-amarelo sob cana-de-açúcar, PV2- Argissolo Vermelho-amarelo sob pastagem. 

 

Em relação a porosidade total, de acordo com Leonardo (2003) as práticas de cultivo do solo 

que favorecem a aproximação das partículas minerais dos solos provocam um aumento da 

densidade do solo e diminuição do espaço poroso. Dessa forma, os solos com maior densidade 
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foram consequentemente os que apresentaram a menor porosidade. Brady (1989) afirma que solos 

arenosos devem apresentar porosidade na faixa de 35 a 50%, podendo ultrapassar esse valor quando 

o teor de matéria orgânica for mais elevado. O Argissolo Vermelho-amarelo sob cana-de-açúcar 

apresentou média de 34,78% de porosidade total e o Latossolo Vermelho sob o mesmo uso obteve 

média de 31,27%, conforme pode ser visto na Figura 3. 

O Argissolo Vermelho-amarelo e Latossolo Vermelho sob pastagem apresentaram 

diferenças significativas quanto à porosidade total, com 31,68 e 49,03% respectivamente (Figura 3). 

Isso se deve ao evidente processo de degradação presente no Argissolo, que favoreceu a 

compactação dos horizontes superficiais e a ausência de práticas de controle dos processos erosivos. 

O mesmo foi observado no estudo realizado por Araujo et. al (2007), quando avaliou a qualidade de 

um Latossolo vermelho-amarelo sob pastagem natural, pastagem plantada, cerrado nativo e cultivo 

convencional, observou valores de porosidade total menores na pastagem plantada, devido ao 

pisoteio do gado. 

A diminuição do espaço poroso dos solos tem consequência direta para os recursos hídricos, 

haja vista que a água infiltra no solo e abastece o lençol freático, mantendo a vazão dos córregos. 

Além disso, um solo com baixa porosidade dificulta a infiltração das águas acarretando o 

escoamento superficial, que causa a deposição de sedimentos nos corpos d’água, podendo ocasionar 

assoreamentos. Os poros presentes no solo possuem ainda, relação direta com o crescimento de 

raízes, movimento do ar, água e nutrientes no solo (BERTOL et al. 2004; RODRIGUES, 2009). 

 

 
Figura 3- Porosidade total em Latossolo Vermelho e Argissolo Vermelho-amarelo sob pastagem e cana-de-

açúcar na bacia do Paranapanema IV. 

 

P
o
ro

si
d

a
d

e 
T

o
ta

l 
(%

) 

Argissolo 

Latossolo 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1265 

Os agregados apresentaram maior estabilidade estrutural em solos com pastagem em relação 

a cana-de-açúcar (Figura 4), evidenciado principalmente pelos maiores teores de matéria orgânica 

presente, pois as gramíneas possuem sistema radicular mais abundante, melhor recobrimento da 

superfície possibilitando maior eficiência em aumentar ou manter a estabilidade dos agregados. 

Assim, no Latossolo Vermelho com pastagem o diâmetro médio ponderado dos agregados (DMP) 

foi de 1,994 mm e 3,51% de matéria orgânica. Esse maior DMP dos agregados é confirmado pela 

descrição morfológica feita em campo, onde a estrutura foi avaliada como granular, passando a 

bloco subangular. No Argissolo Vermelho-amarelo sob o mesmo uso, o DMP foi 1,300 mm com 

1,8% de matéria orgânica (Figura 4). Resultados semelhantes foram obtidos por Salton et al. (2008) 

em estudo da estabilidade de agregados em Latossolos Vermelhos no Mato Grosso do Sul, onde o 

maior DMP de agregados foram observados em solos com pastagens, atribuindo esses valores ao 

sistema radicular das gramíneas. 

No Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar obteve-se diâmetro médio ponderado 

de agregados de 0,949 mm e 1,71% de matéria orgânica, mas o menor DMP foi encontrado no 

Argissolo Vermelho-amarelo em cana-de-açúcar e consequentemente o menor teor de matéria 

orgânica, 1,52% (Figura 4). Assim, a matéria orgânica demonstrou ser um fator primordial na 

estabilidade de agregados em horizontes arenosos, havendo uma estreita relação com o maior DMP 

dos agregados (Figura 4). Dessa forma, a descrição morfológica comprovou os resultados obtidos 

em laboratório quanto ao diâmetro médio ponderado dos agregados, o qual o Latossolo e Argissolo 

sob cana de açúcar com agregados menores, possuem estrutura maciça que se desfaz em grãos 

simples. Resultados semelhantes foram obtidos por Corrêa (2002), que avaliou a estabilidade de 

agregados de um Latossolo Vermelho-amarelo no Município de Querência - MT, obtendo DMP 

maior em solos com maior incremento de matéria orgânica. 
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Figura 4 - Diâmetro médio ponderado (DMP) dos agregados e matéria orgânica em Latossolo Vermelho e 

Argissolo Vermelho-amarelo sob pastagem e cana-de-açúcar na bacia do Paranapanema IV-PR. 

 

 

Com base nos resultados de densidade do solo, porosidade total, estabilidade de agregados e 

matéria orgânica, foi possível observar que o solo com melhor qualidade, em comparação aos 

outros sistemas de cultivo, foi o Latossolo Vermelho sob pastagem, com baixa densidade 

(1,32g.cm³), elevada porosidade (49,03%), maior DMP dos agregados (1,994 mm) e maior teor de 

matéria orgânica (3,51%). 

Os piores resultados avaliados, foram obtidos para o Argissolo Vermelho-amarelo sob 

pastagem, com altos valores de densidade do solo (1,79 g.cm³) e baixa porosidade (31,68%), 

constatando graves problemas de compactação. No entanto, esse sistema de cultivo apresentou 

DMP dos agregados de 1,300 mm e 1,80% de matéria orgânica, o que demonstra que a boa 

estabilidade de agregados por si só não se traduz necessariamente em um ambiente físico favorável, 

como observado por Portugal et al. (2010). 

O Latossolo Vermelho sob cana-de-açúcar, mostrou também elevada densidade (1,78g.cm³) 

aliado a uma baixa porosidade (31,27%), baixo diâmetro médio ponderado dos agregados (0,949 

mm) e teor de matéria orgânica (1,71%). No Argissolo Vermelho-amarelo sob cana-de-açúcar, a 

densidade do solo foi elevada, com 1,71g.cm³, porosidade de 34,73%, diâmetro médio ponderado 

dos agregados de 0,838 mm e matéria orgânica de 1,52%, resultados semelhantes aos observados no 

Latossolo sob mesmo uso. 

O baixo teor de matéria orgânica presente nos solos sob cultivo de cana-de-açúcar estão 

associados ao manejo adotado na colheita da cana, com a queima de material vegetal superficial. 
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Diversos estudos abordam essa problemática, visando avaliar o manejo com menores prejuízos a 

qualidade do solo (CEDIA et al., 1999; SOUZA et al., 2005). 

 

4.  CONCLUSÃO   

 

Considerando a importância da qualidade do solo como fator determinante na saúde de uma 

bacia hidrográfica, foi possível concluir que há a necessidade de se buscar um manejo mais 

adequado para o Latossolo Vermelho sob cana-de-açúcar e Argissolo Vermelho-amarelo sob 

pastagem e cana-de-açúcar. 

Considerando que boa parte da bacia hidrográfica do Paranapanema IV tem como uso a 

cana-de-açúcar e a pastagem, e os resultados evidenciaram que a maioria dos sistemas avaliados 

encontra-se degradado ou em processo de degradação, é necessário buscar um correto manejo dos 

solos e gerenciamento dos recursos hídricos, de modo a garantir a sustentabilidade da bacia 

hidrográfica. 
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RESUMO 

O planejamento conservacionista do uso agrícola das terras leva em consideração, entre outros 

fatores, as limitações naturais do recurso natural solo. O sistema de capacidade de uso da terra, 

proposto por Lepsch et al. (1991), analisa os solos a partir do seu risco de degradação com vistas à 

indicação do uso agrícola mais apropriado. O objetivo deste trabalho foi classificar as terras da sub-

bacia do Ribeirão das Perobas no sistema de capacidade de uso, bem como elaborar o mapa de 

capacidade de uso da terra por meio de técnicas de Geoprocessamento de forma a subsidiar o 

planejamento do seu uso agrícola. A partir da tabulação cruzada entre os mapas de solos e de 

declividade e do auxílio da tabela de julgamento dos fatores limitantes ao uso da terra, realizou-se a 

reclassificação das unidades resultantes em classes e subclasses de capacidade de uso da terra. As 

classes VIs, cuja limitação ao uso é a fertilidade aparente do solo muito baixa, e IIIe, cujo uso é 

limitado pela permeabilidade e drenagem pobres e pelo relevo ondulado, são as de maior ocorrência 

na sub-bacia do Ribeirão das Perobas, ocupando 44,15 % e 21,60 % de sua área, respectivamente.  

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; conservação do solo; bacias hidrográficas. 

 

ABSTRACT 

The conservation planning of land use takes into account, among other factors, the natural 

limitations of the natural resource soil. The land use capacity system, proposed by Lepsch et al. 

(1991), analyses the soils from their degradation risk in order to indicate their most appropriate 

agricultural use. This paper aimed to classify the lands of Ribeirão das Perobas sub-basin into the 

land use capacity system, as well as producing the land use capacity map by means of 

Geoprocessing techniques, in an effort to support the planning of their agricultural use. From the 

cross-tabulation between soil and slope maps and the aid of the table of judgment of the limiting 

factors to land use, the reclassification of the resulting unities into land use capacity classes and 

subclasses was performed. The classes VIs, whose limitation to use is the very low soil apparent 

fertility, and IIIe, whose use is limited by the poor permeability and drainage and medium slopes, 

are the most frequent classes in the Ribeirão das Perobas sub-basin, occupying 44.15% and 21.60% 

of its area, respectively.  
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Keywords: Geoprocessing; soil conservation; watersheds. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração agrícola dos solos segundo os preceitos conservacionistas requer, além do 

manejo adequado do solo, a escolha dos solos mais aptos para as culturas agrícolas que se deseja 

implantar. Todo solo possui um limite máximo de uso, acima do qual não poderá ser explorado sem 

o risco de degradação pela erosão. Nesse sentido, a capacidade de uso das terras agrícolas é um 

fator de extrema importância a ser considerado no planejamento conservacionista do uso da terra. 

O sistema de capacidade de uso das terras é uma classificação técnico-interpretativa que 

representa um grupamento qualitativo dos tipos de solo sem considerar a localização ou as 

características econômicas da terra, e tem como propósito definir sua máxima capacidade de uso 

sem o risco de degradação do solo, especialmente no que diz respeito à erosão acelerada (LEPSCH 

et al., 1991).  

De acordo com Cavalieri (1998), a determinação da capacidade de uso das terras é realizada 

a partir do inventário dos fatores de maior influência sobre seu uso, destacando-se a natureza do 

solo, a declividade, a erosão, a drenagem e o clima, os quais devem ser devidamente interpretados e 

analisados em conjunto. As interpretações para fins agrícolas devem ser executadas segundo 

critérios que reflitam a maior ou menor adaptabilidade dos solos e do ambiente em que ocorrem 

para determinado cultivo ou para um grupo de cultivos. Consideradas as condições ideais para o 

desenvolvimento da maioria das culturas, todo o desvio ou afastamento delas representa uma 

limitação à utilização agrícola, constituindo risco de degradação do solo. 

O sistema de capacidade de uso das terras desenvolvido por Lepsch et al. (1991) está 

hierarquizado em grupos, classes, subclasses e unidades de capacidade de uso. Os grupos são 

estabelecidos com base nos tipos de intensidade de uso das terras; as classes, baseadas no grau de 

limitação de uso; as subclasses, a partir da natureza da limitação de uso e as unidades de capacidade 

de uso, a partir das condições específicas que afetam o uso ou manejo da terra. 

 As classes de capacidade de uso da terra são divididas em oito (I a VIII, em algarismos 

romanos) e são reunidas em três grupos: a) Terras próprias para todos os usos, inclusive cultivos 

intensivos, compreendendo as classes I, II e III; b) Terras impróprias para cultivos intensivos, mas 

aptas para pastagens e reflorestamento ou manutenção da vegetação natural, compreendendo as 
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classes IV, V, VI e VII; c) Terras impróprias para cultivo, recomendadas para proteção da flora, da 

fauna ou para ecoturismo em função de suas condições físicas (LEPSCH, 2011). 

As subclasses de capacidade de uso e os fatores limitantes ao uso da terra que as definem 

seguem as indicações de Lepsch et al. (1991), sendo elas: 

- Limitações pela erosão presente e/ou risco de erosão (e): declive acentuado, declive longo, 

mudança textural abrupta do solo, erosão laminar, em sulcos, voçorocas e/ou eólica, depósitos de 

erosão, permeabilidade baixa e horizonte A arenoso; 

- Limitações relativas ao solo (s): pouca profundidade, textura arenosa em todo o perfil, 

pedregosidade, argilas expansivas, baixa saturação por bases, toxidade por alumínio, baixa 

capacidade de troca catiônica (CTC), presença de ácidos sulfatados ou sulfetos, alta saturação por 

sódio, excesso de sais solúveis e/ou de carbonatos; 

- Limitações por excesso de água (a): lençol freático elevado, risco de inundação, 

subsidência em solos orgânicos e deficiência de oxigênio no solo; 

- Limitações climáticas (c): ocorrência de seca prolongada, geadas, ventos frios, granizo 

e/ou neve. 

O objetivo deste trabalho foi classificar as terras da sub-bacia do Ribeirão das Perobas de 

acordo com o sistema de capacidade de uso proposto por Lepsch et al. (1991), bem como elaborar o 

mapa de capacidade de uso da terra através de técnicas de Geoprocessamento, como subsídio ao 

planejamento do uso agrícola da terra da referida sub-bacia hidrográfica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A sub-bacia do Ribeirão das Perobas está localizada na porção Oeste do município de Santa 

Cruz do Rio Pardo, que se localiza na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo. É limitada pelas 

coordenadas geográficas: latitude 22º47’15.04”S a 22º50’44.29”S; longitude 49º38’55.13”W a 

49º43’46.42”W, e sua área é de 3.061 hectares. A Figura 1 mostra a localização da referida sub-

bacia. 
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Figura 1.  Mapa de localização da sub-bacia do Ribeirão das Perobas. 

Organização: Demarchi (2012). 

 

A base cartográfica da área de estudo foi extraída da carta topográfica do IBGE, folha Santa 

Cruz do Rio Pardo (IBGE, 1973), na escala 1:50.000, a partir da qual foram vetorizados o limite da 

sub-bacia, as curvas de nível e os pontos cotados. A rede de drenagem foi vetorizada sobre a 

imagem do satélite ALOS, fusão PRISM/ANVIR-2 (bandas 1, 2 e 3) de 11/03/2007, de resolução 

espacial 2,5 metros, pois houve alterações nos cursos dos rios mapeados na carta topográfica. 

Foram utilizados os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Idrisi Selva (EASTMAN, 

2012) e ArcGIS/ArcMap 9.3.1 (ESRI, 2009) para a elaboração e álgebra entre os mapas. 

A classificação e o mapeamento de capacidade de uso da terra da Sub-Bacia do Ribeirão das 

Perobas foram conduzidos conforme os critérios definidos pelo Manual para levantamento utilitário 

do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de uso (LEPSCH et al., 1991) e 

dos critérios de julgamento de enquadramento elaborados por França (1963), adaptados por 

Zimback e Rodrigues (1993) e Ribeiro e Campos (1999), os quais são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Critérios de julgamento das classes de capacidade de uso da terra 
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Fonte: França (1963); Zimback e Rodrigues (1993); Ribeiro e Campos (1999). 

 

O mapa detalhado de solos da sub-bacia do Ribeirão das Perobas utilizado na classificação 

das terras no sistema de capacidade de uso foi elaborado por Demarchi (2012) a partir da técnica da 

fotopedologia (fotografias aéreas verticais de 2005 de escala 1:30.000), utilizada no planejamento 

da amostragem de solo e traçado dos no limites das unidades de mapeamento; da análise dos 

atributos químicos e físicos das amostras de terra coletadas nas tradagens e da análise morfológica 

dos perfis de solos em trincheiras. A área mínima mapeável adotada foi de 2 hectares. 

O mapa de declividade foi elaborado no SIG – Idrisi Selva pela ferramenta “Slope”, a partir 

do modelo digital de elevação do terreno (MDE), o qual foi gerado no SIG – ArcMap 9.3.1 por 

meio do interpolador “Topo to Raster”, que produz MDEs hidrologicamente corretos. 

Os fatores limitantes utilizados no enquadramento dos solos em classes de capacidade de 

uso foram determinados a partir da atribuição de notas para seus atributos físicos e químicos, 

atributos do meio físico ou a partir das observações de campo e descrição morfológica dos perfis de 

solo. Esses critérios foram sistematizados por Demarchi (2012) a partir dos trabalhos de França 

(1963), Lepsch (1991), Zimback e Rodrigues (1993) e Ribeiro e Campos (1999). 
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A classificação das terras e o mapeamento da capacidade de uso foram executados por meio 

da tabulação cruzada entre as unidades de mapeamento (itens da legenda do mapa de solos) e as 

classes de declividade definidas na Tabela 1, por meio do módulo “Crosstab” do SIG - Idrisi Selva, 

considerando que a declividade exerce influência na constituição de diversos fatores limitantes. As 

61 combinações de classes de solo e declividade do mapa resultante foram julgadas a partir dos 

fatores limitantes em uma tabela de julgamento, e reclassificadas segundo o fator limitante de maior 

valor para a definição das classes e subclasses de capacidade de uso. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O mapa detalhado de solos da sub-bacia do Ribeirão das Perobas, a partir do qual foram 

classificados diversos fatores limitantes ao uso da terra como a fertilidade aparente, a profundidade 

efetiva, a permeabilidade e drenagem, a contribuição para o deflúvio e a pedregosidade, é 

apresentado na Figura 2. 

 
 

Figura 2. Mapa detalhado de solos da Sub-Bacia do Ribeirão das Perobas 

Fonte: Demarchi (2012). 
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 A classe de solo de maior área (34,85 % da área total) é o Latossolo Vermelho Distrófico 

(LVd) de textura média, localizado sobre relevos plano e suave ondulado nas proximidades dos 

divisores de água da sub-bacia. Os Latossolos e Nitossolos Vermelhos Eutroférricos (LVef e NVef), 

de textura argilosa ou muito argilosa, representam juntos 38,83 % da área da sub-bacia e localizam-

se em terrenos de declividade entre 6 e 20 %. As quatro classes de Argissolo, caracterizadas pelo 

acúmulo de argila iluvial no horizonte B textural e pelo gradiente textural entre os horizontes 

superficial e subsuperficial, representam 13,6 % da sub-bacia e foram formados em terrenos de 

relevo suave ondulado a forte ondulado (declividade de 3 a 20 %). As classes de solo restantes 

possuem pouca representatividade na área de estudo. 

Na Figura 3, observam-se as classes de declividade da sub-bacia do Ribeirão das Perobas. 

 
 

Figura 3. Classes de declividade da sub-bacia do Ribeirão das Perobas 

 

O relevo predominante na sub-bacia é o ondulado (declividade de 6 – 12 %), que ocupa 38,3 

% da sua área, seguido do relevo suave ondulado (declividade de 3 – 6 %), representando 24,38 % 
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da área, e do relevo forte ondulado (declividade de 12 – 20 %), que ocupa 20,98 % da área da sub-

bacia. O escoamento superficial é médio nas classes de relevo ondulado, e rápido a muito rápido nas 

classes de declividade maiores, a partir de forte ondulado, exigindo desde práticas simples de 

controle da erosão, como terraceamento e faixas de retenção do fluxo da água, até práticas 

conservacionistas mais complexas e/ou restrição do uso agrícola, sobretudo nas rampas de 

comprimento muito longo (LEPSCH et al., 1991). As áreas de relevo plano (declividade de 0 – 3 

%), que demandam nenhuma ou práticas simples de controle da erosão, ocupam apenas 12,04 % da 

área da sub-bacia. 

A Figura 4 apresenta o mapa de capacidade de uso da terra da sub-bacia do Ribeirão das 

Perobas. Na Tabela 2, observa-se a área ocupada pelas classes e subclasses de uso da terra. 

 

 
 

Figura 4. Mapa de capacidade de uso da terra da sub-bacia do Ribeirão das Perobas. 
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Tabela 2. Classes de capacidade de uso da terra da sub-bacia do Ribeirão das Perobas e respectivas 

áreas 

Classe de capacidade 

de uso 
Área (ha) Área (%) 

Classe de capacidade 

de uso 
Área (ha) Área (%) 

II e,s 219,32 7,16 IV s 99,95 3,27 

III e 661,18 21,6 V a 69,68 2,28 

III e,s 39,76 1,30 VI e 107,32 3,51 

III s 15,97 0,52 VI e,s 19,67 0,64 

IV e 396,04 12,94 VI s 1.351,40 44,15 

IV e,s 76,42 2,50 VII e 4,37 0,14 

 

A classe II de capacidade de uso consiste de terras com limitações moderadas para seu uso 

por estarem sujeitas a riscos moderados de depauperamento, mas são adequadas para o cultivo 

desde que aplicadas práticas especiais de conservação do solo de fácil execução (LEPSCH et al., 

1991). A subclasse IIe,s ocupa 7,16 % da área de estudo e encontra-se sobre manchas de Nitossolo 

Vermelho Eutroférrico e Latossolo Vermelho Eutroférrico. Suas principais limitações decorrem da 

fertilidade aparente média, do deflúvio moderado e muito lento, do relevo suave ondulado e da 

presença de erosão laminar e em sulcos superficiais. 

A classe III reúne terras aptas para lavouras em geral, mas que ficam sujeitas a sérios riscos 

de depauperamento quando cultivadas sem cuidados especiais, sobretudo com culturas anuais. 

Requerem medidas intensas e complexas de conservação do solo para que possam ser cultivadas 

com culturas anuais adaptadas de forma segura e permanente (LEPSCH et al., 1991). A subclasse 

IIIe ocupa 21,6 % da sub-bacia e suas limitações ao uso agrícola são: permeabilidade e drenagem 

pobre em manchas de Argissolo Vermelho Eutroférrico e declividade (relevo ondulado) em 

manchas de Latossolos e Nitossolos Vermelhos Eutroférricos (LVef e NVef). A subclasse IIIs está 

situada sobre terreno plano a suave ondulado, e sua principal limitação é a fertilidade aparente do 

solo, considerada baixa. Além da limitação de fertilidade, a subclasse IIIe,s apresenta relevo 

ondulado. Juntas, ambas representam 1,82 % da área da sub-bacia. 

As terras da classe IV de capacidade de uso têm riscos ou limitações permanentes muito 

severas quando usadas para culturas anuais. Seus solos têm fertilidade natural boa ou razoável, mas 

não são adequados para cultivos intensivos e contínuos. Devem ser mantidas com pastagens, mas 

podem ser suficientemente boas para cultivos ocasionais na proporção de um ano de cultivo para 
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cada quatro a seis anos de pastagem, ou para algumas culturas anuais com cuidados muito especiais 

para o controle da erosão (LEPSCH et al., 1991).  

A subclasse IVe ocupa 12,94 % da sub-bacia sobre os solos PVef, LVef, LVAe e NVef. Seu 

principal fator limitante é a declividade moderada (relevo ondulado), que exige a adoção de práticas 

mecânicas de controle da erosão do solo para serem cultivados com culturas anuais, como o preparo 

e plantio em nível e o terraceamento. As classes IVs e IVe,s assentam-se sobre os Neossolos 

Litólicos Eutróficos, e suas principais limitações são a profundidade efetiva (solos rasos com 

profundidade de 25 a 50 cm até o contato lítico) e a pedregosidade entre 10 e 30 %, embora sua 

fertilidade aparente seja muito alta. Acrescenta-se à classe IVe,s a limitação ao uso agrícola pelo 

relevo ondulado. A área ocupada pelas duas classes representa 5,77 % da sub-bacia. 

A classe de capacidade de uso V compreende terras planas ou com declives muito suaves e 

praticamente livres de erosão, mas impróprias para a exploração com culturas anuais em razão de 

impedimentos frequentes, tais como baixa capacidade de armazenamento de água, encharcamento 

sem possibilidade de correção, adversidade climática, frequente risco de inundação, pedregosidade 

ou afloramento de rochas. São apropriadas para pastagens, florestas e algumas culturas permanentes 

sem a utilização de técnicas especiais de manejo (LEPSCH et al., 1991). A classe Va ocupa 2,28 % 

da área de estudo, em declividade de 0 a 20 %, sobre Gleissolos Háplicos Tb Eutróficos, sobretudo 

nos fundos de vale e baixas vertentes de drenagem muito pobre.  

As terras da classe VI são impróprias para culturas anuais, mas podem ser usadas para a 

produção de certos cultivos permanentes como pastagens, florestas artificiais e, em alguns casos, 

culturas permanentes protetoras do solo, desde que adequadamente manejadas. O uso com 

pastagens ou culturas permanentes protetoras deve ser feito com restrições moderadas, com práticas 

especiais de conservação do solo, pois mesmo nestas condições, são medianamente suscetíveis à 

erosão (LEPSCH et al., 1991). A classe VIe, que ocupa 3,51 % da sub-bacia, tem como fator 

limitante a declividade de 20 a 40 %, que aumenta sua suscetibilidade à erosão.  

A classe VIs ocupa 44,15 % da área da sub-bacia sobre relevo plano a forte ondulado nos 

divisores de água, nos solos PVdf, PVd, PVAd, LVdf e LVd, e sua limitação ao uso reside na 

fertilidade aparente muito baixa. No entanto, os solos são intensivamente cultivados e apresentam 

nível elevado de manejo com adubação e calagem na maioria das lavouras, o que eleva a fertilidade 

do horizonte superficial e aumenta sua produtividade a despeito da fertilidade natural muito baixa 
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dos horizontes subsuperficiais. As principais culturas agrícolas comumente cultivadas nestas terras 

são: pastagens com e sem manejo, cana-de-açúcar, soja, milho, mandioca, banana e eucalipto. 

Acrescenta-se à classe VIe,s a limitação pela declividade do terreno (20 a 40 %).  

A classe VII constitui-se de terras com limitações severas e permanentes de uso, até mesmo 

para culturas permanentes protetoras do solo, sendo seu uso restrito para pastagem e 

reflorestamento com cuidados especiais. Geralmente são muito íngremes, erodidas, pedregosas ou 

com solos muito rasos, ou apresentam deficiência de água muito grande e exigem severas restrições 

de uso (LEPSCH et al., 1991). A sub-bacia do Ribeirão das Perobas apresenta manchas isoladas de 

terra na classe VIIe, de declividade superior a 40 % (relevo escarpado), caracterizadas pelo deflúvio 

muito rápido, impedimento à motomecanização e elevado risco de erosão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A subclasse de capacidade de uso VIs merece destaque por ocupar 44,15 % da área da sub-

bacia do Ribeirão das Perobas e apresentar limitação ao cultivo de culturas anuais e pastoreio 

intensivo em razão da fertilidade aparente muito baixa, mas por constituírem terrenos de 

declividades baixas historicamente ocupados pela agropecuária de alto e médio níveis de manejo. 

Nesse contexto, ressalta-se a necessidade de que as limitações ao uso agrícola da terra da área de 

estudo apontadas neste trabalho sejam respeitadas, de forma a manter ou melhorar a qualidade dos 

solos com os usos agrícolas a eles compatíveis. 

A disponibilidade de mapas detalhados ou semidetalhados de solos, de mapas acurados de 

declividade e de dados observados em campo e obtidos em laboratório sobre as propriedades 

físicas, químicas e morfológicas dos solos, somada ao uso das ferramentas de Geoprocessamento, é 

fundamental para o correto enquadramento das terras neste sistema técnico-interpretativo. 
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CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO DO ALTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO SÃO PEDRO, EM FAXINAL, PARANÁ, E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL. 

 

Cláudia Maria JUSTUS 

André CELLIGOI 

Universidade Estadual de Londrina - UEL cmjustus@yahoo.com.br 

Universidade Estadual de Londrina - UEL celligoi@uel.br 

 
RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar e discutir o uso do solo do alto da bacia 

hidrográfica do rio São Pedro, no município de Faxinal, Paraná, a fim de contribuir para a o 

planejamento ambiental adequado destes recursos hídricos. Para tanto, a classificação dos tipos de 

cobertura vegetal que ocorrem nesta região foi feita através de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), dando possibilidade de se fazer análises espaciais complexas dos problemas de 

contaminação ambiental ocorridos na área de estudo. Esta classificação possibilitou as correlações 

entre os teores de alguns elementos químicos nas águas superficiais e subterrâneas, encontrados 

acima dos valores de referência estabelecidos pela legislação que controla a qualidade da água para 

o consumo humano, e as possíveis fontes de contaminação decorrentes do uso inadequado destas 

terras. Dessa forma, este estudo permitiu a avaliação do impacto ambiental causado pela poluição 

hídrica de forma pontual, constituindo-se como ferramenta de auxílio fundamental, principalmente 

na área do planejamento do uso do solo desta bacia hidrográfica.  

   

Palavras-chaves: Uso do Solo. Bacia Hidrográfica. Planejamento Ambiental. Qualidade da Água. 

SIG.  

 

ABSTRACT 

The present study aims to characterize and discuss the use of the soil from the high of the São Pedro 

river basin, in municipality of Faxinal, Paraná, to contribute with the appropriate environmental 

planning of these water resources. For this, the classification of the vegetation in this region was 

elaborated in a Geographic Information System (GIS), giving the possibility to do complex spatial 

analysis of the environmental problems of contamination that was occurred in this study area. This 

classification enabled the correlations between the levels of chemicals elements in surface and 

groundwater found above the reference levels established in the legislation that controls the water 

quality for the human consumption and the possible sources of contamination arising from the 

inadequate use of the soil. Thus, this study allowed the punctual evaluation from the environmental 

impact caused by water pollution, constituting as an essential tool to aid, especially in use of the soil 

planning of this basin.  

 

Keywords: Use of the soil. Basin. Environmental Planning. Water quality. GIS.  

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
mailto:cmjustus@yahoo.com.br


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1284 

 
1. INTRODUÇÃO 

  Devido à importância dos recursos hídricos para as atividades humanas, as bacias 

hidrográficas têm emergido como unidade geográfica ideal para o planejamento sistêmico dos 

recursos naturais, visto que nesta unidade é possível se avaliar de forma integrada a ação do homem 

sobre o ambiente e suas consequências para o equilíbrio biológico do sistema, representado pela 

bacia de drenagem.  

A lei 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), define a bacia 

hidrográfica como sendo a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A articulação da 

gestão de recursos hídricos com a do uso do solo constitui-se como uma das diretrizes gerais de 

ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).  

Segundo Crhistofoletti (1979), a ação antrópica tem causado degradação da qualidade da 

água em função da alteração do regime de produção. Essa alteração pode ser influenciada por 

condições climáticas, pela cobertura vegetal e pela formação geológica da região que constituem o 

ambiente da bacia. Para o autor, a bacia hidrográfica classifica-se como um sistema aberto, 

controlado pela atuação do homem.  

Neste contexto, a complexidade da degradação ambiental é aumentada pela intervenção do 

homem sobre estes sistemas e com isto, existe a necessidade de se compreender a organização 

social e sua interferência nos processos naturais, provocando sua degradação. Se houver 

modificação na intensidade dos processos, consequentemente haverá modificações nos aspectos das 

formas.   

A água, recurso natural formador da bacia hidrográfica, desempenha um papel crítico na 

determinação da produção agrícola. Os rios, lagos, tanques e represas artificiais são os principais 

componentes de água superficial das unidades morfológicas da bacia hidrográfica e interagem 

diretamente com o seu entorno. Portanto, o seu regime e qualidade podem ser diretamente afetados 

pelas atividades humanas, como a agricultura.  

A parte alta da bacia hidrográfica do rio São Pedro, no município de Faxinal (PR), é 

constituída por propriedades rurais, em que se encontram diversos tipos de cultivos agrícolas. O 

plantio é realizado de acordo com a sazonalidade das culturas, cultivando-se trigo durante o 
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inverno, e soja e milho durante o verão. Além do cultivo de grãos, também são realizados cultivos 

de tomate em ambientes protegidos (estufas), cultivando-se duas safras anuais.   

Entretanto, o uso indiscriminado de produtos químicos em cultivos comerciais promovido 

pela atividade agrícola, nesta região, pode causar contaminação de águas subterrâneas e superficiais 

oferecendo risco a saúde humana, ocasionando sérios problemas ambientais, como por exemplo, a 

diminuição ou eliminação das espécies mais sensíveis, disfunção na capacidade reprodutiva e 

algumas espécies ou mesmo causando a morte de peixes, pássaros, abelhas entre outros, podendo 

atingir a população através dos alimentos, da água de consumo ou pela exposição ocupacional, 

ocasionando desde disfunções orgânicas até intoxicações, podendo levar a morte. 

Segundo enquadramento dos cursos d'água da bacia do rio Ivaí, o rio São Pedro se encontra 

relacionado entre os cursos d’água utilizados para abastecimento público e seus afluentes, desde 

suas nascentes até a seção de captação para abastecimento público, se enquadrando às águas de 

classe 1, como manancial responsável pelo abastecimento público do município de Faxinal (Portaria 

SUREHMA nº 19/92).  

A qualidade destas águas depende das condições geológicas e geomorfológicas e da 

cobertura vegetal nesta bacia de drenagem, bem como do comportamento dos ecossistemas 

terrestres e das ações do homem. A existência de altas concentrações de alguns elementos químicos 

na água para consumo humano é controlada por meio da Portaria do Ministério da Saúde n° 2914 de 

2011, legislação que permite avaliar a qualidade das águas (BRASIL, 2011).  

Em virtude da preocupação com manutenção da qualidade da água para o consumo humano 

de Faxinal, este trabalho tem como objetivo caracterizar e discutir o uso do solo do alto da bacia 

hidrográfica do rio São Pedro, no município de Faxinal, Paraná, através de correlações das possíveis 

fontes de contaminação das águas superficiais e subterrâneas com a dinâmica de uso e ocupação do 

solo desta bacia, visando contribuir para o planejamento ambiental destes recursos hídricos.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende a parte alta da bacia hidrográfica do rio São Pedro, cujo 

sistema de drenagem nasce no município de Faxinal (PR), e deságua no rio Alonzo, localizado no 

município de Grandes Rios. Esta bacia é uma área relativamente homogênea, tendo o rio São Pedro 
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como seu curso d’água principal, para onde convergem as águas das propriedades agrícolas, da 

cidade e do município.  

O município de Faxinal possui uma área total de 715,945 km² e população de 16.314 

habitantes (IBGE, 2010). O abastecimento de água para consumo humano do município em questão 

é realizado por captação de fontes superficiais do rio São Pedro e por fontes subterrâneas 

provenientes de dois poços do Sistema Aquífero Guarani (SAG), começados a operar em 2013. 

A bacia hidrográfica do rio São Pedro, é componente da bacia hidrográfica do rio Ivaí, o 

qual pertence, no contexto nacional, à bacia hidrográfica do rio Paraná. A área de estudo se localiza 

à montante da bacia do rio São Pedro, no limite das coordenadas UTM 7346277/7351365 de 

latitude sul, e 465897/471654 de longitude oeste (Figura 1).  
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Figura 1- Mapa de localização da área de estudo. Org. da autora (2013). 

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 O desenvolvimento deste trabalho teve início a partir do resultado analítico do teor de 

alguns elementos químicos nas águas superficiais e subterrâneas do alto da bacia hidrográfica do rio 

São Pedro, em Faxinal, em que foram identificados teores de manganês (Mn) e mercúrio (Hg) 

acima dos valores máximos de referência estabelecidos pela Portaria nº 2914 de 2011, a qual dispõe 

sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade (BRASIL, 2011).  
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De 38 amostras de água analisadas pelo Laboratório de Apoio a Pesquisas Agropecuárias – 

LAPA, da Universidade Estadual de Londrina, 10 amostras apresentaram teores de manganês que 

ultrapassaram o limite de 0,1 mg/L permitido pela legislação, apresentados pelos pontos 11, 13, 18, 

20, 21, 22, 27, 28, 29 e 31 na Tabela 1. Conforme Portaria do Ministério da Saúde, o manganês 

caracteriza o padrão organoléptico de potabilidade da água, não apresentando risco à saúde humana.  

No que diz respeito ao mercúrio, foram encontradas concentrações deste elemento químico 

acima do valor máximo permitido nos pontos 1 e 2, apresentando teores de 0,002 e 0,001 mg/L, 

respectivamente (Tabela 1). A concentração máxima recomendada pela Portaria 2914 do Ministério 

da Saúde, é de 0,001 mg/L, além disso, o mercúrio é caracterizado como substância química que 

representa risco à saúde humana. 

 

Tabela 1 - Resultados analíticos dos elementos químicos Manganês e Mercúrio, em pontos amostrados nas águas 

superficiais e subterrâneas do alto da bacia hidrográfica do rio São Pedro, em Faxinal (PR).  

VMP (1) 
 

0,1 0,001 

Pontos 

amostr. 

Coord. UTM 

X            Y 
Mn (mg/L) Hg (mg/L) 

1 471654 7351365 0,0395 0,0020 

2 470867 7350688 0,0203 0,0010 

13 469289 7348184 0,1790 0,0007 

17 469083 7350271 0,0198 0,0007 

18 467519 7347326 0,1520 0,0007 

20 467701 7347251 0,3860 0,0006 

21 468222 7347641 0,1990 0,0007 

22 468571 7348485 0,1030 0,0007 

27 467272 7347694 0,1140 0,0007 

28 469579 7347339 0,1750 0,0006 

29 467821 7346395 0,1590 0,0007 

31 466716 7346471 0,2050 0,0007 
NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido pela Portaria n° 2914 de 2011. Org. da Autora (2013).  

 

A fim de correlacionar as possíveis fontes de contaminação existentes no entorno dos pontos 

de amostragem das águas superficiais e subterrâneas do alto da bacia hidrográfica do rio São Pedro, 

foi realizada a caracterização do uso do solo utilizando-se o Sistema de Informação Geográfica 

ArcGIS 9.0. Esta ferramenta possibilitou classificar os tipos de cobertura vegetal distribuídos na 

área de estudo, auxiliando nas análises espaciais das concentrações dos elementos químicos 

encontrados acima dos valores de referência estabelecidos pela legislação.  

Na elaboração do mapa de caracterização do uso do solo, foram utilizadas imagem de radar 

SRTM para extração do limite da bacia hidrográfica e da rede de drenagem, bem como imagem de 
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satélite do Google Earth atualizada para vetorização das diferentes classes de uso. A representação 

dos pontos de amostragem de água foi feita a partir de trabalho de campo para verificação das 

coordenadas UTM nos mesmos, com GPS de navegação da marca Garmin (GPSmap 60CSx).  

Segundo Santos (2008), o potencial de aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica na 

análise dos problemas ambientais decorrentes de alterações nas bacias hidrográficas bem como no 

ordenamento do território são bastante promissores, visto que com o emprego do SIG é possível 

acompanhar as evoluções do processo de urbanização e da sustentabilidade agrícola de uma região. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No mapa de uso do solo do alto da bacia hidrográfica do rio São Pedro, representado na 

Figura 2, verificou-se que houve um aumento da concentração de manganês nas proximidades da 

área urbana do município de Faxinal, o qual pode estar associado à presença de áreas urbanizadas 

bem próximas aos cursos d’água. Segundo Guilherme et al. (2005), as maiores adições de manganês 

a ecossistemas aquáticos são provenientes de efluentes domésticos urbanos.  

No que se refere ao mercúrio, notou-se que a área de ocupação agrícola é predominante no 

entorno dos pontos com contaminação desta substância, havendo a necessidade de se averiguar se a 

forma de ocupação e uso dessas terras pelas atividades agrícolas pode estar interferindo nos níveis 

de mercúrio detectados nestes ambientes. As fontes de contaminação antrópicas mais relevantes são 

os combustíveis fósseis e a disposição do lixo, podendo ser encontrado também, na composição de 

fungicidas (FETTER, 1993; AZEVEDO e CHASIN, 2003).  
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Figura 2 - Mapa de uso e ocupação do solo do alto da área de estudo e pontos com contaminação de manganês e 

mercúrio. Org. da autora (2013).  
 

Conforme figura 2, a vegetação próxima aos cursos d’água foi preservada ao longo de quase 

toda área da bacia, incluindo o curso d’água representado pelo ponto 1, em que foi encontrado teor 

de mercúrio acima do recomendado pela Portaria do Ministério da Saúde. Porém, no ponto 2, com 

resultado no limite do valor máximo permitido, observou-se a influência de área coberta com 

pastagem e agricultura, e a ausência de mata ciliar como forma de proteção na margem deste rio. 

Visto que a presença das matas ciliares reduz a contaminação do curso d’água por 

sedimentos, resíduos, adubos e defensivos agrícolas conduzidos pelo escoamento superficial e 

subsuperficial das águas no terreno, e que o uso do solo exerce influência direta nos recursos 

hídricos, principalmente nas áreas onde existe a captação de água para o consumo humano (JESUS, 

2000, apud SILVA e JÓIA, 2003), recomenda-se a recuperação das matas ciliares neste local. 
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A Política Nacional de Recursos Hídricos prevê como um de seus instrumentos o 

enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo usos predominantes, com objetivo de 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, e 

também diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas.  

Neste contexto, vale ressaltar que o uso principal das águas superficiais do rio São Pedro e 

seus afluentes, é o abastecimento público de Faxinal. Daí a importância de um planejamento 

ambiental visando à compatibilização do uso e ocupação dos solos com a qualidade da água.  

Ao se avaliar os teores dos elementos químicos na área estudada e identificar as áreas 

críticas que podem estar causando contaminação ambiental destas águas tais como: agricultura, 

estufas de tomate, granja, pastagem, solo nu, área industrial e área urbana, pode se inferir que a 

maior parte da área do alto da bacia está coberta pelas atividades agrícolas, com predomínio de 

áreas antropizadas neste espaço geográfico.  

Além disso, a deterioração da qualidade das águas pela agricultura, nesta região, pode estar 

associada ao uso intensivo do solo, e às práticas agrícolas inadequadas, que despejam substâncias 

tóxicas nos corpos d’água podendo causar danos à saúde humana e animal.  Esse processo resulta 

da forma de plantio, do tratamento do solo, da precipitação sobre o solo desprotegido, das estradas 

vicinais e das divisas de propriedades. 

Diante disso, percebe se a necessidade da tomada de decisões a fim de promover o uso e 

conservação destes recursos naturais. De acordo com Stipp e Oliveira (2004), o planejamento 

ambiental é um instrumento da política ambiental usado para traçar as pautas da gestão ambiental. 

Este deve ser analisado como uma categoria operativa (onde é tratada a condução, direção, controle 

e administração do uso dos recursos) e como uma categoria política (através de um processo de 

mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que atuam sobre o meio ambiente). 

Neste sentido, esta pesquisa procurou evidenciar as fontes potenciais de contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas do alto da bacia do rio São Pedro a partir da caracterização do uso 

e ocupação do solo, identificando os principais fatores antrópicos na bacia, visando fornecer 

subsídios para o planejamento ambiental adequado e o manejo sustentável destes recursos hídricos.  
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5. CONCLUSÕES 

A caracterização dos diferentes usos de solo do alto da bacia hidrográfica do rio São Pedro, 

foi utilizada no diagnóstico ambiental desta bacia, para analisar as possíveis fontes de contaminação 

ambiental das águas superficiais e subterrâneas decorrentes da dinâmica de uso e ocupação do solo 

pelas atividades agrícolas. 

Devido à importância dos recursos hídricos para as atividades humanas como a agricultura, 

a bacia hidrográfica se constitui como unidade geográfica ideal para o planejamento integrado e 

sistêmico dos recursos naturais que nela atuam.  

O estudo das alterações do uso do solo da bacia hidrográfica do rio São Pedro, por meio de 

Sistema de Informação Geográfica, utilizado para elaboração do mapa de uso do solo, nesta 

pesquisa, constitui-se numa ferramenta metodológica imprescindível na área do planejamento do 

uso do solo nesta bacia hidrográfica.  

A análise da composição química da água se constitui como etapa fundamental para 

estabelecer uma possível correlação de contaminação da água com o uso indiscriminado de 

produtos químicos no meio ambiente sobre a saúde humana.  

A classificação dos diferentes tipos de uso do solo pelas atividades econômicas permitiu a 

identificação de possíveis fontes de contaminação ambiental de maneira pontual, contribuindo para 

um diagnóstico rápido e confiável, permitindo assim, a proposição de medidas de planejamento 

ambiental.   

Com foco nos estudos relacionados às bacias hidrográficas como unidade fundamental de 

análise sistêmica do espaço geográfico, o presente estudo leva em conta as características e aspectos 

físicos que transformam este espaço, utilizando métodos e técnicas que proporcionam a visão 

integrada dos elementos do meio ambiente. 

Dentro de um conjunto de aplicações para o planejamento ambiental adequado de bacias 

hidrográficas, esta pesquisa facilitou a interpretação de dados geoambientais no contexto da bacia 

hidrográfica em estudo e a classificação dos tipos de cobertura vegetal que ocorrem neste local, 

disponibilizando informações imprescindíveis para o gerenciamento do uso e manejo destes 

recursos naturais.  

Considerando a diversidade da paisagem, a manutenção do meio ambiente, o uso sustentável 

dos recursos naturais, bem como a conservação dos recursos hídricos, solo, atmosfera e qualidade 
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de vida das pessoas, a bacia hidrográfica é utilizada como área de diagnóstico, planejamento, 

execução, avaliação e monitoramento de ações ambientais, permitindo ações de planejamento e 

gestão interdisciplinares. 
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RESUMO 

O presente artigo, intitulado – “Contaminação dos recursos hídricos na bacia do córrego Amargoso, 

pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos de Taciba - SP” – Considerando que os 

lixões são grandes fontes poluidoras e contaminadoras do solo, do ar e dos recursos hídricos, 

justificou-se a necessidade deste estudo devido a relevância da problemática levantada frente à 

importante discussão que se faz na comunidade acadêmica voltada para o meio ambiente e áreas 

afins. Este artigo contemplou análises laboratoriais de água em determinados pontos do córrego do 

Amargoso, com o intuito de verificar seus níveis de contaminação. Os resultados obtidos 

evidenciam a contaminação por Coliformes totais e Escherichia coli no córrego em estudo, 

alcançando concentrações de 72.700 NMP/100ml em 2010. O antigo lixão de Taciba localizado 

sobre área de nascente do freático, em meio a lençóis suspensos, em condições totalmente 

inadequadas, propiciou a dispersão de contaminantes pelas águas da bacia do córrego Amargoso. 

Os resultados levam a considerar que as águas da bacia do córrego do Amargoso estão 

contaminadas, uma vez que a E.coli presente nas águas é patogênica e pode causar sérios danos à 

saúde. 

Palavras-chave: Lixão. Contaminação. Resíduos sólidos. Taciba. Recursos hídricos. 

 

ABSTRACT 

This article, entitled - "Contamination of Water Resources in the watershed stream Amargoso by 

improper disposal of municipal solid waste Taciba - SP" – Considering that the dumps are large 

sources of pollution and contaminating soil, air and water resources, justified the need for this study 

because of the relevance of the issues raised against the important discussion becomes necessary in 

the academic community is facing the environment and related fields. This article included 

laboratory testing of water at certain points of the stream Amargoso, in order to check their levels of 

contamination. The results show contamination Total coliforms and Escherichia coli in the stream 

under study, reaching concentrations of 72,700 NMP/100ml in 2010. The former landfill located on 

the Taciba area east of the table, amid sheets suspended in totally unsuitable conditions, led to the 

dispersion of contaminants by the waters of the stream basin Amargoso. The results lead to the 

conclusion that the waters of the stream's watershed Amargoso are contaminated, since the water 

present in E.coli are pathogenic and can cause serious damage to health. 

Keywords: Dump. Contamination. Solid waste. Taciba. Water resources. 
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1 . INTRODUÇÃO   

 

Consoante à Rocha et al. 2000 (apud CONCEIÇÃO, F. T. et al., 2012), após a percepção de 

que os ecossistemas aquáticos são essencialmente sistemas abertos e consequentemente trocam 

matéria e energia entre si, bem como com os ecossistemas terrestres adjacentes, é que se passou a 

considerar o uso da bacia hidrográfica como unidade de planejamento nas investigações e no 

gerenciamento dos recursos hídricos.  

Em virtude disso, os ecossistemas aquáticos sofrem diferentes tipos de impactos decorrente 

dos usos do solo e das atividades nele desenvolvidas, por exemplo, a perda das funções: bióticas, 

edáficas, estabilidade geológica, climática, sanitárias e estéticas que protegem os corpos d´água e 

consequentemente sofrem com a contaminação dos recursos hídricos por disposição ou despejo de 

resíduos sólidos urbanos e/ou efluentes sem tratamento; excesso de impermeabilização; processos 

de urbanização e eliminação ou modificação da cobertura vegetal do local ou da região, 

consequentemente fragmentando ambientes frágeis, interrompendo os corredores genéticos, 

dificultando a reprodução de animais e vegetais, algumas vezes ocasionando a eliminação do 

ecossistema encontrado na área (HAMMIRR; COLE, 1998; SARDINHA et al., 2007).  

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2011) devido às diversas alterações causadas nos 

ecossistemas aquáticos do Brasil no decorrer dos últimos anos, ocorreu uma crescente preocupação 

da população e de autoridades ambientais, de modo que, o governo federal adotasse a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, cujo objetivo é manter os ecossistemas aquáticos sustentáveis e 

preservar a diversidade genética. 

A Resolução Conama nº 001 de 23 de janeiro de 1986, em seu artigo 1º, define Impacto 

Ambiental como a “alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria e energia, resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente afetem: (I) a saúde, a segurança e o bem estar da população; (II) as atividades sociais 

e econômicas: (III) a biota; (IV) as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; (V) a 

qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA, 1986). 

Entre todos os impactos causados aos recursos hídricos citados anteriormente, a 

contaminação das águas subterrâneas e superficiais provenientes da disposição inadequada de 

resíduos sólidos no solo é uma das mais importantes, especialmente em unidades federativas do 
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Brasil mais populosas a exemplo do Estado de São Paulo (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 

2011). 

O município de Taciba, assim como os pequenos municípios do Estado de São Paulo, 

originalmente dispunham seus resíduos sólidos de forma inadequada e em locais impróprios, tais 

como: erosões, fundos de vales secos ou com corpos d´água, contaminando o solo e as águas 

subterrâneas e superficiais. 

Na bacia do córrego Amargoso, os recursos hídricos destacam-se de duas formas muito 

claras, aqueles representados pelos corpos d´água que fluem superficialmente e aqueles 

subterrâneos que afloram em diferentes níveis das encostas, desde o fundo de vale, até em porções 

mais alçadas na vertente.  

Neste caso, a conformação dos recursos hídricos deve-se às características da Formação 

Adamantina (SOARES et al, 1980), onde a alternância de bancos de arenito de granulação fina a 

muito fina, com bancos bancos de lamitos, siltitos e arenitos lamíticos, condiciona a percolação 

vertical das águas pluviais para o aquífero freático, comportando-se como aquitarde (elevada 

porosidade e baixa condutividade hidráulica) e acumulando a água em diferentes níveis. Estes 

níveis, ora em fundos de vales formando córregos ou rios efluentes, ora em meia encosta sob a 

forma de aquíferos suspensos, afloram saturando os solos sob a forma de superfícies helocrenicas, 

segundo a classificação de Kleerekoper (1944).  

No interior da bacia os aquíferos suspensos distribuem-se pelos fundos dos vales, em meia 

encosta e nas cabeceiras de drenagens, formando vários compartimentos de armazenamento dos 

recursos hídricos subterrâneos, de importância vital para os períodos de estiagem na região, pois são 

eles que propiciam a continuidade dos fluxos d´água superficiais nos períodos de ausência das 

chuvas. 

Os fundos de vale apresentam os aquíferos regionais, juntamente com as áreas sujeitas a 

inundações periódicas, encontradas na foz e no médio curso da bacia do córrego do Amargoso.  

No médio e alto curso da bacia do córrego Amargoso, os lençóis suspensos afloram 

ocupando espaços significativos e comumente relacionados à ruptura do relevo, indicando as 

mudanças de fácies litológicas entre os bancos lamíticos e os bancos psamíticos da Formação 

Adamantina.     
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É sobre um destes lençóis suspensos que na década de 1990, foi instalado o antigo lixão do 

município de Taciba. O contato dos resíduos sólidos com a água seja ela, proveniente das chuvas, 

ou dos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos é sempre indesejável, pois além de contribuir 

na formação do chorume, ela serve como meio de transporte deste contaminante (Leite e Zuquette, 

1995).  

Assim, com a disposição final dos resíduos sólidos do município de Taciba, sobre área de 

afloramento dos aquíferos suspensos, no interior da bacia do córrego Amargoso, houve a 

contaminação dos recursos hídricos superficiais, estudado no presente trabalho.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Para o reconhecimento da área em estudo, realizou-se por meio de técnicas de sensoriamento 

remoto, utilizando software do INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) Spring versão 5.0.6, sobre 

imagem de satélite do Google Earth, o mapeamento da bacia do córrego Amargoso, levantando as 

seguintes informações: Delimitação da bacia; Rede de drenagem; Áreas úmidas (nascentes); 

Vegetação; Erosão; Antigo lixão; Vias de circulação; Limite de propriedades rurais; e Malha urbana 

de Taciba. Tais informações podem ser melhores observadas na Figura 1.  

 
FIGURA 1 – Identificação das informações da bacia do córrego do Amargoso, dos pontos de coleta de Oliveira 

(2002) e do antigo lixão. 

Fonte - OLIVEIRA, 2013 
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Os pontos identificados na Figura 1 (P1, P2, P3 e P4), referem-se inicialmente às análises 

realizadas na tese de doutorado de Oliveira (2002), que avaliava a interferência do antigo lixão nas 

águas superficiais do córrego do Amargoso, cujas respectivas distâncias são apresentadas na Tabela 

1. O período de coleta das amostras de Oliveira (2002) foi entre os anos 1999 e 2000.   

 

Pontos de Coleta Distância da nascente (m) Corpo d’água 

P1 65 Córrego do Amargoso 

P2 415 Córrego do Amargoso 

P3 765 Córrego do Amargoso 

P4 2573 Córrego do Amargoso 

                           TABELA 1 – Pontos de coleta de Oliveira (2002) e distância da nascente 

Fonte - OLIVEIRA, 2002 

Nota - Adaptado por OLIVEIRA, 2013. 

 

Após conhecer os pontos de coleta de Oliveira (2002) e a localização do antigo lixão, 

realizou-se o trabalho de campo para reconhecer o local e, posterior coleta de amostras de água. 

Observa-se na Figura 2.  

 

 

FIGURA 2 – Visão lateral da área do antigo lixão, hoje desativado e recuperado com 

espécies exóticas e nativas, com o intuito de remediar a degradação e a contaminação. 

Fonte: OLIVEIRA, 2012. 

 

No ano de 2010, realizou-se no córrego do Amargoso nova coleta nos mesmos pontos 

definidos por Oliveira (2002), para fins de comprovação da contaminação de suas águas. As 
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amostras foram coletadas e analisadas pelo laboratório da SABESP de Presidente Prudente. Estas 

análises integram os resultados deste trabalho. 

De posse das informações obtidas, foi possível verificar o grau de contaminação do referido 

córrego devido a antiga disposição de resíduos sólidos urbanos em forma de lixão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Vislumbrando uma melhor discussão da poluição das águas superficiais, optou-se por 

apresentar os valores das análises físico-químico e principalmente bacteriológica do Córrego do 

Amargoso, já estudado por Oliveira (2002), quando a mesma comprovou a forte presença da 

bactéria E. coli, bactéria patogênica e que pode causar sérios prejuízos a saúde de quem fizer uso 

das águas  provenientes desse afluente, ou seja, do referido córrego cujas águas foram 

cientificamente comprovadas a inadequação de seu uso, seja para dessedentação de animais ou para 

a balneabilidade. 

Os resultados obtidos pela pesquisadora entre 1999 e 2002, ainda são reais, pois em 

análise realizada pela SABESP em 2010 nos mesmos pontos, seguindo os mesmos critérios, 

comprovaram, depois de quase 13 anos, que a contaminação bacteriológica permanece presente nas 

águas. Observar o local do antigo lixão nas Figuras 3 e 4. 

 

 

FIGURA 3 – Nascente do córrego do Amargoso contaminada. 

Fonte - Oliveira, 2012. 
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FIGURA 4 – Visão da nascente do córrego do Amargoso em cima do dique de contenção do 

antigo lixão. 

Fonte: Oliveira, 2012. 

 

No item a seguir, será discutido detalhadamente e ilustrado por meio dos resultados 

obtidos tanto por Oliveira (2002), quanto por Oliveira (2010) em continuação aos trabalhos de 

pesquisa no córrego Amargoso, por esse se tratar de interesse público, tanto da população quanto da 

gestão municipal, visto que a população outrora fazia uso de suas águas em balneário construído 

inadequadamente em desacordo com a legislação vigente, colocando em risco a saúde da população 

visitante. Dando sequência à discussão anterior, as Tabelas 2 e 3 evidenciam o que foi dito. 

Parâmetros 31/08/1999 13/03/2000 28/06/2000 0707/11/2000 Limites Máximos 

 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 
Portaria 
MS Nº 

2914/11* 

Res.Conama 

nº  357/05 ** 

Temp amostra (ºC) 23 21 23 22 21 22 22 21 22 22 21 22 23   

pH 6.54 7.25 7.93 6.8 7.7 8.2 6,7 7.7 7.8 6,62 7,61 7,79 7,02 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

Cor aparente (UC) - - - - - - 19 15 16 13 17 16 55 ≤ 5 *** 

Turbidez (NTU) 32.30 1.46 1.30 - - - 0,250 0,880 0,752 0,559 0,882 0,771 3.040,0 1 a 5  40 

(1) Res. Sed. (ml/l) - - - 0 0 10 0 0 0 - - - -  - 

(2) DQO (mg/L) 17 8 3 10 8 10 12 7 6 4 3 1 7  - 

(3) DBO (mg/L) - - - 7 6 7 6 1 1 2 2 3 1   3 

(4) OD (mg/L) 4.2 7.0 8.4 4.6 8.0 8.2 4.4 8.0 8,0 0 7,4 10,6 1,1 > 2  6 

 

TABELA 2 – Resultado Físico-Químico das águas superficiais do córrego do amargoso em Taciba-SP 
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(1)-Resíduos sedimentáveis; (2)- Demanda química de oxigênio; (3)- Demanda bioquímica de Oxigênio; (4)- 

Oxigênio dissolvido. *Portaria n º MS nº 2914/11 (Potabilidade); ** Resolução CONAMA nº 357/05 – 

números limites correspondentes a rios de classe 1-;  

Fonte - OLIVEIRA, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 3 - Resultados Bacteriológicos das águas superficiais do córrego do amargoso em Taciba-SP. 

Fonte: OLIVEIRA, 2002 

Nota: Adaptado por OLIVEIRA, 2013. 

 

Observa-se na Tabela 3 que a presença de E-coli é bastante expressiva nas águas do córrego 

Amargoso para a época pesquisada. Além da principal causa de poluição (lixão), as diferenças nos 

níveis de contaminação eventualmente estão relacionadas ao índice pluviométrico durante os 

períodos de coleta das amostras, às fossas negras e ao pastoreio de gado às margens do córrego do 

amargoso. 

Segundo Luiz Rachid Trabulsi (apud OLIVEIRA, 2002), uma das maiores dificuldades para 

o combate a Escherichia coli é o fato de ser muito diversificada. Alguns tipos já foram estudados 

com profundidade, enquanto outros – justamente os “emergentes” – apenas começam a ser 

compreendidos. 

Segundo Oliveira (2002): 

a quantidade de Coliformes totais variou nas épocas analisadas, para os pontos de 7.660 a 

>242.000,0 e a de Escherichia coli de 26.9 a 68.670. Esses valores fazem com que a água 

do Córrego do Amargoso seja imprópria para o abastecimento doméstico, recreação, 

irrigação, aquicultura e dessedentação de animais. Embora o limite máximo de coliformes 

totais permissíveis para os usos mencionados, somente com prévio tratamento 

convencional, segundo a Resolução CONAMA nº 20/1986 ser em NPM/100 mL de 20.000 

para coliformes totais e 4.000 para Escherichia coli, alguns pontos apresentam valores 

inferiores; mas a interpretação da contaminação da água, normalmente, leva em 

consideração o maior resultado, para avaliação do rio como um todo. 
Assim, a água do Córrego do Amargoso se enquadra na classe 4 da Resolução CONAMA 

nº 20/1986, devido a grande quantidade de Coliformes totais, uma vez que a quantidade de 

Pontos de Coleta Coliformes Totais Escherichia coli 

 13/03/2000  

1 7.660,0 3.090,0 

2 15.650,0 26,9 

3 104.620,0 68.670,0 

 28/06/2000  

1 173.290,0 9.900,0 

2 >242.000,0 850,0 

3 120.330,0 410,0 

 07/11/2000  

1 52.470,0 1.340,0 

2 >24.200,0 183,0 

3 >24.200,0 2.419,6 

4 >24.200,0 240,0 
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metais pesados presentes na água estão dentro dos limites aceitáveis. Todavia, assim 

classificada é destinada apenas aos usos menos exigentes que os das classes 1, 2 e 3. 
A quantidade de Coliformes totais e Escherichia coli encontrada em 07/11/2000 no ponto 

4, próximo a confluência do Córrego Amargoso com o Rio Água da Formiga em NPM/100 

mL foi de >24.200 e 240, respectivamente, comprometendo a qualidade das águas desse 

rio, à jusante da confluência com o Córrego do Amargoso. 

Diante dos resultados apresentados na referida pesquisa, observa-se que a bactéria citada 

ainda oferece perigo quando presentes na água se essa for usada inadequadamente e em desacordo 

com a legislação vigente, ou seja, da portaria que determina a potabilidade. 

Importante ressaltar o que diz Trabulsi (apud OLIVEIRA 2002, p. 30) a esse respeito: 

banhar-se em águas impróprias, ou seja, com presença de Escherichia coli em número 

superior a 2.000NMP/100 mL, é um grande risco uma vez que os microorganismos 

patogênicos podem acarretar doenças ao homem tais como: febre tifóide, febre paratifóide, 

cólera, disenteria bacilar, amebíase, otite infecciosa, poliomielite e hepatite infecciosa.  

A contaminação do córrego do Amargoso está confirmada na Tabela 4, onde podem ser 

observados os resultados de coliformes totais e Escherichia coli encontrados nas suas águas, 

coletadas no ano de 2010. 

 

Pontos de Coleta Coliformes Totais Escherichia coli 

 28/10/2010  

1 26.130,0 172,5 

2 72.700,0 1.303,3 

3 29.080,0 119,8 

4 24.196,0 109,5 

TABELA 4 – Comprovação da contaminação do córrego do amargoso em Taciba - SP 

Fonte - OLIVEIRA et al., 2011 

Nota - Adaptado por OLIVEIRA, 2013. 

 

As bactérias presentes na água inviabilizam seu uso para quaisquer finalidades, em especial 

consumo humano, para dessedentação de animais e balneabilidade. Uma vez que na prática do lazer 

o banhista consome água involuntariamente o que pode lhe trazer sérios danos a saúde como já foi 

apresentado no trabalho realizado por Trabulsi e comprovado nos resultados obtidos em análise das 

águas do referido córrego em outubro de 2010. 

Vale ressaltar que esses resultados reforçam a contaminação detectada há quase 13 anos, 

desde a pesquisa realizada entre 1999 e 2000 por Oliveira (2002). 

Mesmo havendo a desativação do antigo lixão, no ano de 1996, o tempo ainda não foi 

suficiente para que as águas desse córrego possam ser utilizadas novamente, nem para 

dessedentação de animais, nem para o lazer - como mencionado anteriormente. 
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4.  CONCLUSÕES   

 

A grande quantidade de áreas brejosas na bacia do córrego Amargoso, sejam elas, em meia 

encosta ou nos fundos de vales, demonstram existir sobre a Formação Adamantina, forte retenção 

do fluxo vertical das águas que drenam a bacia hidrográfica, formando diferentes níveis de 

armazenamento das águas subterrâneas.  

Se por um lado esta retenção minimiza a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos 

profundos, concentra a contaminação em níveis de menor profundidade e de maior acesso a 

população rural, onde o abastecimento é preferencialmente por poços de pouca profundidade. 

A contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos com o lixão instalado no 

córrego Amargoso é fonte potencial de problemas diversos nas atividades humanas relacionadas aos 

usos múltiplos das águas no município de Taciba. 

As características do conjunto de fáceis litológicas da Formação Adamantina, permite 

concluir que esta unidade geológica assume um caráter específico, de média a alta vulnerabilidade 

natural do aquífero, devido a retenção do fluxo da água a baixa profundidade, sempre próximas das 

áreas de recarga. Deste modo, na Formação Adamantina, os riscos de contaminação do aquífero são 

maiores nos níveis superficiais dos aquíferos freáticos, auxiliando no agravamento do impacto 

ambiental, resultante dos métodos inadequados de disposição de resíduos líquidos ou sólidos sobre 

o solo e em especial pela disposição dos resíduos sólidos urbanos, como aqueles dispostos no antigo 

lixão de Taciba. 

O antigo lixão de Taciba, de forma ainda mais impactante, foi instalado diretamente sobre o 

aquífero freático suspenso e desta maneira a lixiviação dos contaminantes tornou-se intensa.  

As análises bacteriológicas realizadas na bacia do córrego do Amargoso comprovam a 

contaminação por coliformes fecais em seu recurso hídrico, inviabilizando completamente as 

formas de consumo e balneabilidade, visto que se trata de um corpo d’água à qual sua utilização 

antrópica ocasionalmente apresentará riscos a saúde pública. 

Portanto, é imprescindível de que se faça uma melhor análise em relação à escolha de área 

para disposição dos resíduos sobre os solos da Formação Adamantina, bem como os métodos de 

disposição que, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010 em seu Art. 15, 

prevê a extinção dos lixões e aterros controlados até 2014. 
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RESUMO 

O reservatório de Jupiá está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraná entre as cidades de 

Andradina, Castilho (SP) e Três Lagoas - MS. Com 330 Km² de extensão, este reservatório em 

conjunto com a Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, compõe o sexto maior complexo hidrelétrico do 

mundo. Face a sua extensão este reservatório possui um potencial para a exploração de atividades 

relacionadas a pesca em tanques rede. O objetivo principal deste trabalho foi a definição dos níveis 

de degradação das áreas localizadas nas margens da rede de drenagem que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Sucuriu e que provavelmente são as fontes de eutrofização e assoreamento 

desta bacia hidrográfica e do reservatório da Usina Hidrelétrica de Jupiá. 

 

Palavras Chave: Sistemas de Informações Geográficas, Sensoriamento Remoto, Uso e Ocupação 

da Terra, Áreas Degradadas. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Atualmente, o ser humano tem se preocupado cada vez com o desenvolvimento sustentável. De 

acordo com a WWF Brasil, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade 

de atender as necessidades das futuras gerações. De acordo com o Secretário-Geral da ONU, Ban 

Ki-moon, nos próximos 20 anos, o mundo precisará de no mínimo 50% a mais de comida, 45% a 

mais de energia e 30% a mais de água. Assim, para que não haja degradação das fontes de água, são 

necessárias áreas de preservação permanente das margens e nascentes, protegendo o solo e a 
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vegetação. Ao todo, o Brasil tem 537 milhões de hectares (Mha) de remanescentes de vegetação 

natural. Desse total, porém, apenas 11%, ou 59 milhões de hectares, estão em áreas de preservação 

permanente quando, na verdade, o número deveria chegar à casa dos 103 Mha (WWF Brasil 2010). 

A formação de reservatórios afeta as características físicas, químicas e biológicas dos rios, que 

também são alterados por ocupação das bacias, práticas agrícolas inadequadas, perda das matas 

ciliares e poluição das águas. Através do uso dessas ferramentas tecnológicas, é possível se fazer 

um estudo mais complexo e detalhado de fatores que influem o ambiente. Com isso, os SIG têm 

sido uma importante ferramenta para fiscalização das áreas de vegetação natural áreas de 

degradação e de Áreas de Preservação Permanente (APP). A preservação da vegetação natural nas 

margens dos rios e ao redor das nascentes e reservatórios são regulamentados pela lei desde 1965 

(lei n° 4.771), quando foi instituído o Código Florestal (DURIGAN et al., 2001). 

O presente projeto teve como objetivo fornecer subsídios para o monitoramento do reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Jupiá, através da definição dos níveis de degradação das áreas localizadas nas 

margens da rede de drenagem que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Sucuriú. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas 

Os SIG (Sistemas de Informações Geográficas) são ferramentas computacionais que permitem o 

estudo e a observação de diversas aplicações, podendo estes serem empregados na criação de 

bancos de dados geográficos. Para (Burrough, 1986) SIG são um “Conjunto poderoso de 

ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real”.  

 

2.2. Parques Aquicolas 

Segundo o Decreto Nº 4.895, 25/11/2003, define como Parques Aqüícolas o espaço físico contínuo 

em meio aquático, delimitado, que compreende um conjunto de áreas aqüícolas afins, em cujos 

espaços físicos intermediários podem ser desenvolvidas outras atividades compatíveis com a prática 

da aqüicultura. 

2.3. Piscicultura 

A piscicultura em tanques-redes é uma técnica relativamente barata e simples, se comparada à 

piscicultura tradicional em viveiros de terra, porque utiliza uma grande variedade de ambientes 

aquáticos, dispensando o alagamento de novas áreas e reduzindo os gastos com a construção de 

viveiros. Nesse sentido, logrando-se a implantação e o desenvolvimento dessa tecnologia poderá 

haver um grande incremento na produção brasileira de pescado, criando condições para a 
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implantação da fase de industrialização, o que poderá tornar o Brasil um dos maiores produtores 

mundiais de peixes de água doce. 

2.4. Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias  

Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá) foi construída com tecnologia inteiramente 

brasileira e concluída em 1974. Está localizada no Rio Paraná, entre as cidades de Andradina e 

Castilho (SP) e Três Lagoas (MS). Essa usina possui 14 unidades geradoras com turbinas Kaplan 

com potência instalada de 1.551,2 MW e dois grupos turbina-geradora, para serviço auxiliar, com 

potência instalada de 4.750 kW em cada grupo. 

2.5. Três Lagoas 

O Município de Três Lagoas (52
o
 33' 44'' W, 19

o
 36' 56'' S) situa-se no extremo leste do Estado de 

Mato Grosso do Sul, Região Centro-Oeste do Brasil. A altitude média no núcleo urbano é de 319 m 

acima do nível do mar. Possui clima tropical quente e úmido, precipitação média anual de 1.500 

mm e duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. Seu território localiza-se na bacia 

do rio Paraná e apresenta biomas naturais importantes, como o cerrado (vegetação predominante) e 

faixas de mata ciliar, que se alternam perpendicularmente às margens do rio Paraná e do 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Jupiá; as paisagens são diferenciadas, com ampla diversidade 

de espécies da flora e fauna.  

3. METODOLOGIA 

3.1. Área de Estudo 

O Rio Sucuriú nasce no município de Costa Rica-MS, próximo da divisa com o município de 

Chapadão do Céu-GO e tem sua foz no Município de Três Lagoas–MS (margem direita do Rio 

Paraná, divisa com o município de Castilho–SP), com uma extensão total de 446 km, que acolhe 74 

afluentes. Drena terras dos municípios de Costa Rica, Chapadão do Sul, Água Clara, Inocência, 

Selvíria e Três Lagoas; todos localizados no Estado de Mato Grosso do Sul. 

3.2. Levantamento de dados 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Geoprocessamento, da Faculdade de Engenharia – 

FE, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Campus de Ilha 

Solteira, SP. A área a ser estudada compreende todo o rio Sucuriu no município de Três Lagoas, no 

Estado de Mato Grosso do Sul. As imagens foram obtidas gratuitamente no catálogo do INPE, 

utilizando o satélite Landsat – 5, sensor TM, tendo uma resolução espacial de 30 m x 30 m, para as 

bandas aplicadas. Na classificação destas o programa utilizou-se o Sistema de Informações 

Geográficas - SPRING versão 5.2.1 de acesso gratuito em 

(http://www.dpi.inpe.br/Spring/portugues/index.html), para as entradas, manipulações e análises de 

dados. Este foi escolhido, pois é um software livre, sem custo e de fácil uso. Para as interpretações 
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foi necessário o conhecimento do comportamento espectral dos alvos na área de estudo e a 

influencia do relevo neste comportamento. Com isso, para o mapeamento das áreas também se 

utilizou o Google Earth no uso e dados auxiliares. Foram obtidas imagens do satélite LANDSAT 7, 

sensor ETM+, órbita/ponto 223/74 e 223/73 do dia 17 de abril de 2011, e órbita/ponto 224/73 e 

224/74 do dia 08 de abril de 2011, disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE (http://www.inpe.br) acessado no dia 19 de julho de 2012. Estas imagens 

necessitam serem registradas sobre imagens ortorretificadas, as imagens utilizadas para este 

processo foram obtidas pelo satélite do LANDSAT 7, sensor ETM+, órbita/ponto 224/74 do dia 23 

de abril de 2012, órbita/ponto 224/73 do dia 13 de maio de 1989, órbita/ponto 223/74 do dia 23 de 

abril de 1990 e órbita/ponto 223/73 03 de maio de 1988 disponibilizadas no site do Global Land 

Cover Facility (http://glcf.umiacs.umd.edu/data/landsat/), acessado no dia 19 de julho de 2012. 

 

3.3. Desenvolvimento do Banco de Dados 

 Utilizando o software SPRING/INPE versão 5.2.1, inicialmente foi criado o Banco de Dados 

denominado “Sucuriu”, dentro deste Banco de Dados foi formado o projeto também denominado 

“Sucuriu”. Nesta etapa foi adotada a projeção Universal Transverse Mercator (UTM) e datum de 

referência WGS84. Após a escolha do sistema de coordenadas geográficas foi determinado o 

retângulo envolvente que cobria todo o Rio Sucuriú, compreendido pelas seguintes coordenadas 

geográficas: ponto 1 – Latitude S 21º 20’ 49,98’’ e Longitude O 55º 33’ 37,19’’; ponto 2 - Latitude 

S 18º 11’ 31,10’’ e Longitude O 50º 46’ 44,68’’, na Zona 22. 

 

3.4. Importação das Imagens 

 O passo seguinte foi a importação da imagem ortorretificada e das não-ortorretificadas do 

satélite Landsat para o projeto Sucuriu. Foi-se em “Modelo de Dados” e criou uma categoria de 

imagem com o nome de “Landsat_Orto”.  Na barra de ferramentas, foi clicado em “Arquivo” > 

“Importar” > “Importar Dados Vetoriais e Matriciais...”. Na opção “Dados” foi-se em “Arquivos...” 

e selecionou a imagem obtida,nas bandas de 1 a 7, na opção “Saída”, em “Categoria” selecionou a 

opção “Landsat_Orto”. Na opção “PI” foi colocado o nome de B1 para a banda 1, e assim se repetiu 

até a B7 e clicou em “Executar”.  

3.5. Registro das Imagens 

 No Spring, foi carregada na tela principal a imagem com composição colorida 

ortorretificada do satélite LANDSAT 7/ETM+, que serviu de referência para o registro da imagem 

não ortorretificada do INPE. Em seguida foi-se em “Arquivo” > “Registro...”; na janela “Registro 

de Imagem”, no campo “Seleção de Dados de Ajuste”, clicou-se em “Imagem”. Na janela “Seleção 
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de Imagens”, no campo “Diretório”, selecionou a pasta onde estavam as imagens não 

ortorretificadas e depois foram selecionadas todas as bandas. No painel de controle associou-se a 

banda 1 com a cor B, a banda 2 com a cor G e a banda 3 com a cor R, depois foi clicado o botão 

“Contraste”, onde foi realizado o contraste linear. Na janela “Registro de Imagem”, foram criados 

21 pontos de controle bem distribuídos entre si, com as feições coincidentes nas duas imagens 

LANDSAT 7/ETM+ ortorretificadas e não - ortorretificadas, obtendo -se o valor do erro de pontos 

teste e controle menor que 0,05 pixel, depois selecionou em “Grau de Polinômio” a opção 1 e 

clicou-se em “Salvar”. Após o registro é necessário converter as imagens do formato .tiff para .spg.  

Essa conversão é feita no software “IMPIMA 5. 2. 1.”, que é obtido juntamente com o “SPRING” 

ao se fazer o download do site do INPE.e salvas no formato .spg. No “IMPIMA” foram 

selecionadas cada uma das bandas espectrais no formato .tiff citadas anteriormente. Na entrada para 

“x” e para “y” foram usados “30 m”, devido ao fato desta ser a resolução do satélite utilizado. Em 

seguida selecionou a banda em parâmetros da imagem de entrada e da imagem de saída e desenhou. 

Foi em “Arquivo”, e selecionou “salvar como”... “Salvar as imagens no formato SPG”, e foi 

mantido o mesmo nome. No “SPRING” foram criados novos “PIs” nomeados de 

“Registro_223/73”, “Registro_223/74”, “Registro_224/73”, “Registro_224/74”, nestes foram 

importadas as imagens registradas banda a banda, de acordo com suas órbitas/ponto. 

 

3.6. Equalização das Imagens 

 Neste passo, foi feito o método de equalização de imagens registradas, pois as mesmas 

foram obtidas em datas diferentes, sendo que a imagem do dia 17/04/2011 estava com um tom de 

cinza mais escuro que a do dia 08/04/2011. Com isso, foi selecionado o plano de informação de 

banda à banda que serviram como uma imagem de referência. Na barra de ferramentas foi clicado 

na opção “Imagem” e em seguida “Estatística”. Na janela “Análise Estatística de Amostras”, 

selecionou a imagem de referência e deu-se o nome para o arquivo de “AM1”, feito isso, foi aberta 

a janela “Aquisição de Amostras”, no campo “Nome de Amostra” colocou-se “A1”, no campo 

“Fator Amostragem” selecionou “1” e no campo “Aquisição” selecionou a opção “Cursor”; 

posteriormente na tela principal foi selecionada uma área com o cursor próximo da área da imagem 

a ser equalizada e depois clicou em “Adquirir” e depois no botão “Calcular Amostras”, onde se fez 

o desvio padrão e a média da amostra. Os resultados a seguir foram obtidos para a “B2” da 

órbita/ponto 224/73, da Categoria de Imagem “Registro 224/73”. 

Amostra da Imagem de Referência Amostra da Imagem a ser Equalizada 

Desvio Padrão = 3,90456 Desvio Padrão = 3,72495 

Média = 29,0395 Média = 24,4097 
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 Depois que foram anotados os resultados, foram feitos os cálculos de ganho e offset, onde:  

 Ganho = DP(r) / DP (e);     Ganho = 1,048218097 

 Offset = Média (r) – [Ganho x Média (e)];  Offset = 1,788279764 

 Sendo:  

 DP(r) = Desvio Padrão da Imagem de Referência;  

 DP (e) = Desvio Padrão da Imagem a ser Equalizada;  

 Feito os cálculos, em seguida foi a vez de aplicar a equalização da imagem que apresentava 

tom de cinza escuro, selecionando a imagem “B2” na tela principal e na barra de ferramentas na 

opção “Imagem” > “Operações Aritméticas”. No campo “Operação”, selecionou a opção “C   

Ganho   A   Offset”. No campo “Planos de Informação” selecionou a imagem a ser equalizada e 

ela automaticamente abriu no campo A. Nos campos “Ganho” e “Offset” foram colocados os 

valores calculados e em “Saída C” colocou o nome da nova imagem equalizada de “B2_equ”, em 

seguida clicou em “Executar”. Esta operação também foi executada banda a banda. 

 

3.7. Restauração das Imagens 

A técnica de restauração das imagens é usada para reduzir o efeito de borramento, e, assim obter 

uma imagem realçada. Foi em “Imagem” > “Restauração” > selecionou o “sensor” ETM – X e 

banda por banda a imagem original com pixel de 30 metros foi restaurada para uma imagem com 

resolução espacial melhor com pixel de 10 metros. Depois, clicou em “Executar” e logo após 

“Fechar”. 

 

3.8. Realização do Mosaico das Imagens 

Devido ao fato do projeto possuir muitas imagens, foi feito o mosaico destas para uma melhor 

utilização e visualização da área a ser trabalhada. Selecionou – se banda a banda das imagens 

registradas, e clicou – se em “Imagem” > “Mosaico”, na categoria selecionou a “Categoria 

Imagem” e no plano de informação foram selecionadas as bandas individualmente, após isto clicou 

– se em “Mosaico” e “Executar”. 

 

3.9. Importação das curvas de nível para a digitalização da rede de drenagem 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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 O processo de digitalização da rede de drenagem é feito através da análise das imagens com 

o auxílio das crênulas. As curvas de níveis utilizadas para esta etapa foram obtidas por meio da 

geração de isolinhas da grade SRTM – Shuttle Radar Topography Mission da EMBRAPA situada 

no endereço (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/). Na opção “Dados para Downloads” e na 

figura do “Estado de Mato Grosso do Sul” localizado no mapa do Brasil, foram realizados os 

downloads de arquivos SRTM das quadrículas “SF-21-X-D”, “SF-21-X-B”, “SF-21-Z-D”,     “SF-

22-V-B” e “SF-22-V-A”, “SF-22-V-C”, “SF-22-V-D”, “SF-22-Y-C”, “SF-22-Y-D. A fim de uma 

maior praticidade no manuseio das curvas, foi feito o mosaico das mesmas, da mesma forma em 

que se fez o mosaico das imagens. Com isto, as curvas de nível foram geradas. Na janela 

“Importação”, no campo “Entidade” selecionou a opção “Grade” e no campo “Saída”, clicou em 

“Categoria”, e foi selecionada a opção 

Para a criação de isolinhas, foi-se em MNT e depois “Geração de Isolinhas...”, na janela de 

“Geração de Isolinhas” selecionamos nas opções os seguintes itens: “Gerar” > Arquivo, “Entrada” 

> Grade, “Passo” > Fixo, e no campo “Passo” é digitado o valor 10, e depois se clicou em 

“Executar”. 

 

3.10. Vetorização da rede de drenagem 

 Primeiramente foram desenhadas na mesa de trabalho do “Spring” as imagens mosaicadas 

na composição colorida e contrastada B2(B), B3(R) e B4(G) e as crênulas. Posteriormente, foi-se 

em “Modelo de Dados” e criou uma categoria temática com o nome de “CAT_Tematico”. Feito 

isso, na barra de ferramentas, clicou no ícone “Plano de Informação” e foi criado um plano com o 

nome de “rede_drenagem”. Foi ativado o plano de informação “rede_drenagem” e na barra de 

ferramentas foi-se em “Temático” > “Edição Vetorial”. No ícone “Características”, foram 

selecionadas nos seguintes campos, as opções: “Modo” > Passo; “Topologia” > Manual; “Fator de 

Digitalização” > 0,25; e “Tolerância” > 0,25. Em seguida, foi feito a identificação dos canais de 

drenagem. Após salvar e fechar voltou - se, na barra de ferramentas, clicou no ícone “Plano de 

Informação” e foi criado um plano com o nome de “divisor”. Feito isso foi repetido o mesmo 

processo utilizado para a formação da rede de drenagem, e na mesa de trabalho foi digitalizado o 

divisor de águas da bacia do Rio Sucuriu, sendo esta feita através da análise das isolinhas. 

 

3.11. Vetorização das Áreas Úmidas  

 “Áreas úmidas são locais ao redor da rede de drenagem que apresentam vegetação e 

umidade diferenciadas das áreas secas, sendo identificadas por meio de Sensoriamento Remoto” 

(PALLA, 2011). Para a identificação das áreas úmidas, foi criado um novo plano de informação 

com o nome de “area_umida” dentro da categoria “rede_drenagem”. Em seguida carregou-se as 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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imagens registradas na composição B2(B), B3(R) e B4(G) e com a ferramenta “Edição Vetorial...” 

foi feita a delimitação e classificação das áreas úmidas por meio de técnicas de fotointerpretação 

das imagens.  

3.12. Vetorização das Nascentes  

 Para a identificação das nascentes da rede de drenagem, foi carregada as imagens registradas 

na composição B2(B), B3(R) e B4(G) e ativado o plano de informação da rede de drenagem. Em 

seguida, com a ferramenta “Edição Vetorial...”, foi criado um ponto na porção mais a montante do 

leito perene para a identificação do local da nascente e para auxiliar na identificação das nascentes 

foi utilizada a técnica de fotointerpretação das imagens.  

3.13. Exportação e Importação do limite do município de Três Lagoas 

 Primeiramente, no Spring, abriu-se o banco de dados “Atlas_BR”, obtido no site do INPE – 

(http://www.dpi.inpe.br/Spring/portugues/banco.html), e desenhou na mesa de trabalho do SPRING 

o plano de informação que contem as divisas do município do Estado de Mato Grosso do Sul, e em 

seguida na barra de ferramentas foi-se em “Arquivo” > “Exportar” > “Exportar Dados Vetoriais e 

Matriciais...”. Na janela “Exportar”, foi selecionado nos campos: “Formato:” ASCII – SPRING; 

“Coordenadas:” Geográficas (Graus); “Entidade:” Tudo; e depois se clicou em “Salvar”. 

Posteriormente fechou-se o banco de dados “Atlas_BR” e abriu o banco do trabalho estudado 

“Trabalho”, e foi criado uma categoria cadastral “Limite” em “Modelo de Dados”. Feito isso se foi 

em “Arquivo” > “Importar” > “Importar Dados Vetoriais e Matriciais...”. No campo “Dados”, 

selecionou o arquivo salvado anteriormente e foi selecionado nos campos “Entidade:” Linha com 

Ajuste; “Unidade:” Graus; “Projeção:” UTM > ITRF (WGS84); “Retângulo Envolvente...:” Projeto. 

No campo “Saída”, selecionou a categoria cadastral criada, colocando nome do plano de 

informação de “três lagoas” e clicou em “Executar”. 

3.14. Mosaico da máscara utilizada 

 Tendo em vista que o estudo realizado se restringia ao município de Três Lagoas, criou – se 

o “Plano de Informação” “máscara” no “CAT_Tematico”, criando um mosaico da mesma forma já 

citado anteriormente. Neste mosaico foram utilizados os “Planos de Informações” “limite” e 

“divisor”, assim dentro do “Retângulo Envolvente” só contém a área correspondente ao Rio Sucuriu 

dentro do município de Três Lagoas.  

3.15. Criação do Buffer 

Foi criado um buffer de 100 metros, envolvendo toda a rede de drenagem. No plano de informação 

“rede_drenagem”, foram marcadas no painel de controle as opções “Classes” e “Linhas”, em 

seguida na barra de ferramentas clicou-se em “Temático” “Mapa de Distâncias”. Na janela “Mapa 

de Distância” foi selecionado nos campos as opções: “Entrada” > Mapa Vetorial; “Seleção” > 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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Elemento; “Entidade” > Linha; e com o cursor de ponto foi identificada a rede de drenagem. No 

campo “Saída”, em “Categoria” selecionou a categoria criada “APP” e deu o nome ao plano de 

informação de “APP_RIO”, feito isso, apareceram duas janelas sendo “Definição” e “Associação”. 

Em “Definição”, no campo “Passo” marcou a opção “Variável” e colocou-se em “Inicial” o valor 

zero e em “Final” o valor 100. Em seguida, em “Associação”, foi relacionada a classe “APP_RIO” 

com a fatia criada de “0.0000 – 100.0000” e clicou em “Executar”, no campo “Número de Pontos 

da Curva” colocou-se o valor 10 e clicou em “Executar”. 

3.16. Criação do Modelo Linear de Mistura 

 O Modelo Linear de Mistura é criado com o objetivo de avaliar o nível de degradação, neste 

caso ele foi utilizado para analisar as áreas de preservação permanente. Foram carregadas 3 imagens 

preparadas anteriormente, sem restauração, na composição B3(B), B4(G) e B5(R) e aplicou o 

contraste. Na barra de ferramentas clicou-se em “Imagem” > “Modelo de Mistura...”. Na janela 

“Modelo de Mistura”, foi-se em “Criar” que em seguida abriu uma nova janela “Cria Modelo de 

Mistura”. O software Spring gerou três imagens, sendo uma representando a fração solo, uma a 

fração vegetação e outra a fração água; nestas imagens quanto mais claro o pixel, mais forte é a 

presença do componente da fração que ela representa, ou seja, na imagem da fração solo, os locais 

mais claros, são os locais que representam a presença de solo exposto e assim vale para as outras 

frações (BERTELLI, 2012). Para continuar o processo de MLME, foi escolhida a imagem de fração 

vegetação “Mix -Vegetação”. pois a imagem de fração solo apresentou-se várias tonalidades de 

comportamento espectral para solo exposto. Após escolhida a imagem, esta foi segmentada e 

classificada. Em seguida clicou no botão “Treinamento”, nesta janela, foi criado um nome para cada 

nível de conservação de APP, sendo área conservada, área parcialmente degradada e área 

degradada; e adquiriu amostras para cada item, sendo que área conservada é representada por 

vegetação ciliar arbórea, área parcialmente degrada é representada por pasto degradado e vegetação 

ciliar degradada, e área degradada é representada por locais onde há solo exposto. Com a imagem 

classificada, clicou-se em “Mapeamento”. Na janela “Mapeamento para Classes”, no campo 

“Categorias” foi selecionada a categoria “Mix-SUCURIU2-VEGETAÇÃO”, em seguida nos 

campos “Temas” e “Classes”, fez-se a associação dos temas gerados com uma das três classes de 

conservação de APP e depois clicou em “Executar”. Após a imagem do MLME pronta, foi utilizada 

a ferramenta edição matricial para correção de alguns erros constatados em análises feitas por 

fotointerpretação na janela do SPRING.  

 

3.17. Recorte do Plano de Informação 

 Para obter o produto final, foi realizado o recorte do modelo linear de mistura, sendo o 

buffer utilizado como máscara. Assim, pode se identificar a situação das áreas de preservação 

permanente. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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3.18. Elaboração do Mapa Temático 

 Para a construção de mapas temáticos, foi utilizado o programa “Scarta 5.1.8.” Foi criado 

um modelo de carta, e logo em seguida foram definidas suas características, escolhendo uma escala 

de 1: 900427.63 e o tipo de folha A 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕESAtravés deste trabalho pode-se constatar que o Rio Sucuriu 

no município de Três Lagoas possui uma vasta rede de drenagem, sendo esta bem distribuída 

pelo todo. Através do uso do Modelo Linear de Mistura foram obtidos resultados, e estes estão 

representados em formas de figuras, onde as classes são representadas pelos diferentes tipos de 

conservação. Foi obtido um total de 74.308.472 ha de classes, as quais podemos observar na 

figura 2, dentre estes mostram que 23,96% das margens da rede de drenagem da bacia 

hidrográfica do Rio Sucuriu, estão conservadas, ou seja, apresentaram alguma forma de 

vegetação natural que está protegendo esta rede de drenagem do assoreamento e da 

eutrofização. Entretanto, 30,06% da área, foram classificadas como áreas medianamente 

degradadas, pois apresentaram baixa porcentagem de vegetação natural na faixa de 100 metros 

das suas margens e em 45,98% das margens desta rede de drenagem foram classificadas como 

áreas degradadas, pois não apresentaram nenhuma forma de vegetação natural na faixa de 100 

metros da rede de drenagem. A figura 3 mostra um trecho da rede de drenagem e as três classes 

de degradação da vegetação ciliar identificadas na APP.  

Figura 2- Situação ambiental das APPs localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Sucuriu – 

MS.  
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Figura 3 – Vista em detalhe da aplicação do Modelo Linear de Mistura na Área de 

Preservação Permanente localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Sucuriu – MS. 

 

5. CONCLUSÕES 

 Através dos resultados constatamos que em % das margens da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sucuriu está contribuindo para o assoreamento e eutrofização deste corpo d água. Sendo assim, 

estes processos de degradação ambiental poderão prejudicar as atividades econômicas como a 

produção de peixes em tanques rede e de lazer nesta rede de drenagem e a médio e longo prazo 

também poderá trazer prejuízos à geração de energia pela Usina Hidrelétrica de Souza Dias (Jupiá). 

Com isto, estes dados apresentados servirão de referencia à maiores estudos e meios de 

conscientização a fim de minimizar os impactos ambientais que poderão vir em decorrência deste 

processo de degradação. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo estabelecer uma metodologia de hierarquização de um 

afluente do rio Santo Anastácio/SP quanto à degradação ambiental. Para elaboração do mapa de uso 

e cobertura da terra foi necessário o geoprocessamento de imagem multiespectral do servidor 

Microsoft Bing de agosto de 2011 por meio do software Spring (versão 5.2), seguimentação e 

classificação da mesma. Além disso, utilizou-se cartas do IGC na escala de 1:10.000 para 

mapeamento da drenagem que deram origem ao plano de informação das áreas de preservação 

permanente e em seguida um mapa de distância que serviu de base juntamente com o mapa de uso e 

cobertura da terra para elaboração do mapa síntese, hierarquização da degradação ambiental, pelo 

Método AHP (Processo Analítico Hierárquico). O resultado final da hierarquização da bacia 

hidrográfica do afluente apresentou cinco classes de degradação: muito baixa, baixa, média, alta e 

muito alta. 

Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica. Diagnóstico Ambiental. Degradação Ambiental 

ABSTRACT 

This study aimed to establish a methodology for prioritization of a tributary of Santo Anastácio 

river/SP and environmental degradation. For preparation of the statement of use and land cover was 

necessary geoprocessing multispectral imaging server Microsoft Bing August 2011 through Spring 

software (version 5.2), fragmentation and classifying it. In addition, we used letters in the IGC scale 

1:10.000 mapping drainage plan that gave rise to information of permanent preservation areas and 

then a map away that served as the base along with the map of land use and cover land preparation 

for the synthesis map, hierarchy of environmental degradation, the AHP (Analytic Hierarchy 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
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Process). The end result of the hierarchy of the tributary watershed degradation presented five 

classes: very low, low, medium, high and very high. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às características físicas, químicas e 

biológicas do ambiente, gerando uma área degradada, podendo inviabilizar o seu desenvolvimento 

sócio-econômico-ambiental (Sánchez 1998; Brollo et al., 2002). 

Práticas inadequadas da agricultura e da pecuária são grandes responsáveis pela degradação 

ambiental atualmente. Esta por sua vez, esta diretamente ligada a ações antrópicas. Essas 

influências na natureza trouxeram grandes problemas, sobretudo aos ambientes mais frágeis, como 

as matas ciliares e os recursos hídricos em geral. Mesmo tendo as matas ciliares um papel 

importantíssimo para proteção dos cursos d’água, essas estão seriamente comprometidas em boa 

parte do território nacional.  

Busca-se desta forma, com a materialização deste trabalho, destacar as fragilidades da bacia 

hidrográfica de um afluente do rio Santo Anastácio/SP, em face da degradação ambiental decorrente 

da relação entre sociedade e natureza. 

Este trabalho busca como objetivo geral estabelecer uma hierarquização quanto à degradação 

ambiental da bacia em estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizado um reconhecimento da área a ser estudada que se compreendeu 

aproximadamente na latitude 22°12'6.13"S e longitude 51°30'14.76"O ao canto inferior esquerdo, e 

ao canto superior direito na latitude  22°10'40.22"S e longitude  51°29'26.45"O como se observa na 

figura 01 e localiza-se muito próximo a Represa do Rio Santo Anastácio. O córrego pertence à 

bacia hidrográfica do Rio Santo Anastácio que está contido na Unidade de Gerenciamento de 

Recurso Hídrico do Pontal do Paranapanema, UGRHI – 22.  
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Figura 1 – Imagem Bing de Localização da área em estudo. 

 Desta forma para realização do zoneamento foi utilizado o mapa de uso e cobertura da terra 

e para calculo das áreas degradadas foi necessário as ferramentas de medidas do software SPRING 

5.2, que é software de sistema de informações geográficas (SIG) desenvolvido pela Divisão de 

Processamento de Imagens (DPI) do INPE. 

Para elaboração do mapa de uso e cobertura da terra foram utilizadas imagens do Servidor de 

Imagens Microsoft Bing de agosto de 2011, esse dado orbital adquiriu-se no site do BING e os 

mesmos processados no software SPRING (5.2). A imagem multiespectral foi recortada e salva no 

Impima e recebeu a extensão correta para ser registrada. 

Criou-se um banco de dados e um projeto, a imagem foi importada para o Spring e registrou-se a 

imagem sendo as coordenadas dos pontos de controle inseridas por meio do teclado. Em seguida 

aplicou-se um contraste com uma transformação RGB->IHS onde foram geradas as 3 imagens 

separadas de intensidade, matiz e saturação. Aplicou-se um contraste linear no histograma da 
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imagem que representava a componente da cor intensidade e salvou-se esta imagem contrastada 

para ser utilizada juntamente com a componente de saturação e matiz na transformação IHS->RGB. 

A imagem contrastada sofreu uma segmentação que é um processo para agrupamento de regiões 

com valores de pixels semelhantes e pode-se iniciar a classificação da imagem escolhendo as 

amostras de treinamento para que o SPRING possa gerar uma imagem classificada nas classes 

temáticas de uso e cobertura chamadas de vegetação, culturas, água, área urbana, pastagem e solo 

exposto. Com a categoria de uso e cobertura pronta ponderou-se com auxílio de programação legal 

que gerou outro modelo numérico ponderado. 

Com o mapa de uso e cobertura em mão e com auxilio de um GPS foi realizado um trabalho de 

campo para validação do mapa, ou seja, a saída a campo foi necessária para verificar a existência ou 

não das regiões classificadas pelo programa e realizar as possíveis correções.  

A existência da hidrografia em estudo foi comprovada por meio de vetorização das cartas SF-22-Y-

B-III-I-SO-C Represa do Rio Santo Anastácio 059/028 de 1998 e SF-22-Y-B-II-2-SE-D Córrego 

Santa Luzia 059/027 de 1998 com escala 1/10000 do IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico), e 

também pelo trabalho de campo. Feita a vetorização das cartas, em seguida foi feita uma correção 

da mesma em cima da imagem real da área que possibilitou maior detalhamento da direção real da 

drenagem isso porque o curso de córrego é dinâmico e observou-se em campo que havia uma certa 

diferença entre a carta topográfica e a realidade e assim a partir dessa vetorização  foi possível 

delimitar a micro bacia hidrográfica em estudo com auxilio dos topos de morro. 

Para levantamento da área degrada da APP foi criado um mapa de distancia que originou uma grade 

e uma imagem que após ser fatiado indicou exatamente onde se localizava a área de preservação 

permanente. Haja visa que de acordo com o “Novo Código Florestal” ( Lei 12.651 de 25 de maio de 

2012) considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas 

marginais de qualquer curso d’água natural perene ou intermitente, excluído os efêmeros, desde a 

borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 metros, para os cursos d’água de menos de 

10 metros de largura e as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros.  

Foram gerados dois limites de distancia entorno da drenagem sendo o primeiro com 30 metros e o 

segundo de 30 a 50, pois desta forma foi possível vetorizar com 30 m ao redor do curso regular do 

córrego e com 50 metros entorno das nascentes o qual deu origem ao buffer de APP. Assim após ter 

criado este plano com o buffer foi possível, por meio de polígonos, delimitar a área de preservação 

permanente considerada degradada.  

Feito o plano de informação do buffer de APP foi feito uma padronização fuzzy do por meio da 

linguagem Legal onde os valores da distancia foram padronizados entre 0 e 1 onde as áreas dentro 

da APP receberam valor 1(alto nível de degradação) e fora valor 0 (baixo nível de degradação). O 
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plano de uso e ocupação foi ponderado de acordo com as classes já existentes sendo: a classe água 

1, pastagem 0,8, solo exposto 0,6, cultura 0,2 e área urbana 0,1. 

Posteriormente foi utilizado o Método AHP (Processo Analítico Hierárquico) atribuiu-se pesos ao 

plano padronizado e ao ponderado e de posse desses pesos o próprio programa calcula a razão de 

consistência da matriz que deve ser menor do que 0,1 para ser considerada uma matriz consistente. 

Resultaram-se ao final do método AHP uma grade e uma imagem que sofreu um fatiamento. Para 

isso foi preciso criar anteriormente as classes que correspondem aos níveis de degradação, ou seja, 

criaram-se classes de nível muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Neste estudo considerou-se 

que não existem áreas totalmente degradadas que não possam ser recuperadas seja por processos 

naturais ou antrópicos e também não existem neste caso regiões com ecossistemas totalmente 

equilibrados. 

Esses níveis de degradação foram baseados exclusivamente em informações de uso e cobertura, 

proximidade da área de preservação permanente da drenagem da bacia e também em observações 

de campo. De posse do mapa com as zonas que espacializaram o nível de degradação ambiental da 

micro bacia em estudo foi possível diagnosticar a situação real da área. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De posse da vetorização das cartas do IGC na escala de 1:10000 a micro bacia foi delimitada 

tomando como referencia os topos de morro que são divisores de água originando o limite da figura 

3 que foi utilizado para recorte dos outros planos de informação. Este limite só foi possível ser 

criado devido a opção da edição vetorial contida no Spring e os topos de morros, assim criou-se um 

polígono com auxilio das ferramentas de ajuste e poligonização do mesmo. 
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Figura 3 - Limite da bacia do afluente do rio Santo Anastácio 

Assim após ter criado o plano de informação com o buffer foi possível, por meio de polígonos, 

delimitar a área que deve ser recuperada do afluente como na figura 4. 

O buffer foi baseado na Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 onde nesta lei o ponto de partida para a 

medição da área de preservação permanente em cursos d’água é o curso regular do rio e como todo 

o afluente possuía largura inferior a 10 metros de largura comprovado em campo logo o buffer foi 

de 30 metros para cada lado da margem e em área de nascente 50 metros de raio. Devido a largura 

do córrego ser muito pequena foi utilizado a linha como generalização cartográfica para sua 

representação. 

O uso e cobertura da terra também pode ser observado na figura 4 com as suas classes temáticas 

espacializadas inseridas da legenda da figura e corrigidas após a validação em campo que foi de 
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extrema importância para corrigir algumas confusões de áreas principalmente em relação a classe 

cultura e vegetação.  

 

 

Figura 4 – Uso e cobertura da terra recortada com buffer de App sobreposto. 

Desta forma a APP total foi delimitada na figura 4 da esquerda onde se observou a existência de 

áreas de preservação permanente desprovida de vegetação nativa e outras áreas por meio de visita a 

campo são áreas úmidas e, portanto possuem a vegetação respectiva deste tipo de ecossistema. 

Todavia a classe vegetação mapeada no uso e cobertura da terra correspondeu apenas a vegetação 

arbórea não sendo incluso a vegetação de área úmida.   

Na figura 4 da direita foi possível calcular, por operações métricas, a área dentro da APP que está 

degradada por não apresentar vegetação ciliar sendo de 24,4 ha. 

Em seguida, também pela mesma ferramenta do programa foi mensurada a área da figura 5 que 

tinha a APP em área seca e úmida e perímetro de cercamento. 

Lembrando que as áreas secas e úmidas só foram mapeadas corretamente após a realização de 

verificação em campo, isso porque a imagem do BING utilizada para classificação não era 

suficiente para detectar todas as áreas úmidas. 
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As características físicas da área de preservação permanente degradada foi um dado muito 

importante, pois as técnicas para uma posterior restauração do ecossistema da bacia estão 

diretamente relacionadas com o tamanho e os diversos usos e coberturas da terra. 

 

Figura 5 – Perímetro do cercamento da área úmida 

 

Da figura 5 foi obtido que a APP em área úmida era de 16,13 ha e o perímetro de cercamento seria 

de 3,66 Km. Também por operações métricas foi calculado que a APP em área seca foi de 8,23 há. 

Também foi possível observar na figura 5 a presença de algumas áreas que possuíam vegetação 

nativa principalmente às localizadas mais próximas da foz. As áreas mais úmidas estão localizadas 

mais ao centro da bacia e são as áreas mais degradadas por não apresentarem nenhum resquício de 

vegetação nativa. Em visita de campo também foi possível observar que a degradação era maior nas 

áreas úmidas de app devido a presença do gado que é um fator perturbador que acelera o processo 

de degradação ambiental. 
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Assim considerou-se que o plano “uso e cobertura” foi muito melhor que o plano da “distância à 

APP” e assim o uso e cobertura sobrepôs o plano da área de APP, para que no mapa síntese fosse 

possível verificar as áreas que estão dentro da APP e possuem vegetação, por isso recebeu outro 

nível de degradação como no mapa abaixo. 

 

 

Figura 7 – Zoneamento de Degradação Ambiental. 

A área em preto foi uma área classificada como solo exposto que não tinha práticas de conservação 

do solo; as áreas em vermelho foram as áreas dentro da APP que não tinham vegetação ciliar e, 

portanto, estão com nível alto de degradação; as áreas amarelas dentro da APP eram áreas que 

possuíam vegetação nativa porém ainda degradadas por serem fragmentos desconectados; e as áreas 

em verde correspondiam as áreas urbanas que compreenderam a rodovia, as estradas rurais e 

também as áreas de plantio que apresentavam alguma técnica de conservação, porém ainda 
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apresentou-se deficiente; as áreas em azul eram áreas de plantio onde observou-se em campo 

práticas conservacionistas, como por exemplo, o terraceamento. 

Com uma ferramenta de cálculo de medida de classe do Spring observou-se o predominio de áreas 

com nível de degradação médio seguido pelo de alta degradação. Isso estava relacionado ao fato de 

a maior parte da área ser coberta por pastagem sendo portanto uma proteção contra processos 

erosivos porém quando a pastagem avança dentro da área de preservação permanente próximo do 

córrego essa degradação asumi um nível alto isso porque é fundamental a existencia de vegetação 

ciliar para o equilibrio do ecossistema. 

 

4. CONCLUSÃO 

O estudo concluiu que a bacia em estudo apresentou cinco classes de degradação: muito baixa, 

baixa, média, alta e muito alta. Este resultado permite o planejamento de ações de recuperação a 

serem adotadas, utilizando diferentes níveis de intervenção, de acordo com a hierarquização da 

degradação. Neste contexto, é possível estabelecer áreas prioritárias para o cumprimento dos 

projetos de recuperação. 
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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo identificar e quantificar as feições deposicionais e a composição 

granulométrica na baía do Retiro, rio Paraguai no município de Cáceres – Mato Grosso, localizada 

nas coordenadas geográficas 15º56’20.30” S e 57º38’26.76” W. Os procedimentos metodológicos 

foram: levantamento bibliográfico; trabalho de campo para identificar as geoformas deposicionais; 

coletas de sedimentos (fundo e suspensão); batimetria dos pontos monitorados e análise de 

sedimentos pelo método de peneiramento e pipetagem. Os resultados mostram que a baía do Retiro 

encontra-se preservada com vegetação arbórea, com presença de barra de sedimentos (lateral e 

central). A composição granulométrica dos pontos monitorados variou entre areia (grossa, média e 

fina) silte e argila, com predominância de areia.  

Palavras-Chave: rio Paraguai, baía do Retiro, composição granulométrica. 

 

ABSTRACT 

The study aimed to identify and quantify the particle size distribution and depositional features Bay 

Retreat on the Paraguay River in the city of Cáceres- Mato Grosso, located in the geographical 
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coordinates 15º56’20.30'’ S and 57º 38'26.76". W. The methodological procedures were: literature; 

fieldwork to identify the depositional landforms; collected sediment (suspended and bottom); 

bathymetry points monitored and sediment analysis by the method of sieving and pipetting. The 

results show that the Bay Retreat is preserved with arboreal vegetation, the presence of bar 

sediments (lateral and central). The particle size distribution of the monitored points ranged from 

sand (coarse, medium and fine) silt and clay, with a predominance of sand. 

Key-words: Paraguay River, Bay the Retiro, granulometric composition. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A compreensão sistêmica dos rios, funcionalidade, organização interna, as modificações provocadas 

pela ação humana, contribuem no conhecimento das variáveis que atuam em sistemas fluviais. 

Dentre elas, se destacam aquelas que são determinantes (de força) sobre a biota aquática, e também 

as variáveis físicas como declividades, débitos, erosão-transporte-deposição e a geomorfologia do 

canal (SCHWARZBOLD, 2000).  

Tais variáveis são fundamentais para a explicação dos eventos que se registram nos rios.  As 

abordagens sistêmicas acerca dos rios devem ainda se apoiar no auxílio dos principais conceitos 

sobre a estrutura e o funcionamento dos rios, em acordo com as noções de corpo hídrico e bacia 

hidrográfica (SCHWARZBOLD, 2000). 

Para entender o funcionamento da dinâmica fluvial é necessário compreender que os canais fluviais 

são dinâmicos, pois envolve mecanismos de remoção de materiais, o que altera suas margens, 

devido principalmente aos processos erosivos. O fenômeno de alargamento dos canais fluviais é 

provocado pelo processo de erosão das margens que estão entre os elementos mais dinâmicos dos 

canais fluviais (SOUZA e CUNHA, 2007). 

O deslocamento e o transporte do sedimento dependem principalmente da forma, tamanho, peso da 

partícula e das forças exercidas pela ação do escoamento. Quando essas forças se reduzem até a 

condição de não poderem continuar a deslocar a partícula, ocorre o processo de deposição 

(CUNHA, 1998). 

Os processos de sedimentação, que acontecem no canal ou na planície de inundação, provenientes 

da atividade do canal, compreendem os depósitos residuais do canal, de barras de meandros, barra 

de canais e do preenchimento de canais (SUGUIO E BIGARELLA, 1990).  

Quando há diminuição da velocidade do fluxo os sedimentos são depositados formando barras 

centrais ou laterais dependendo da declividade, velocidade da água e outros agentes naturais. As 

barras fluviais são formas com diversos graus de mobilidade originadas da deposição de materiais 

que estavam em transporte. Elas são formadas em locais em que a velocidade do fluxo é menor, seja 
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junto às margens, seja em canais secundários ou no próprio canal principal (SANTOS e 

STEVAUX, 2005). 

Assim, as barras podem ser classificadas conforme a posição do canal. Podem apresentar dois tipos 

principais: barras centrais e laterais (as margens, as ilhas ou as barras de coalescência). Discute-se 

ainda a formação de barras de acordo com a geometria, associação faciológica, posição espacial e 

processos erosivos deposicionais (SANTOS, 1991). 

A formação de barras centrais ao canal ocorre com variações entre o comprimento e a largura. A 

barra movimenta-se para a jusante e lateralmente em períodos de cheia, quando tem sua forma 

modificada, se torna mais alongada para onde ocorre a migração. Enquanto que as barras laterais ao 

canal desenvolvem-se junto às bordas do canal e das ilhas. São muito estáveis, com baixa atividade 

erosiva, de forma alongada e declive suave (SANTOS, 1991 citado por BARROS, 2006). 

O rio Paraguai é um dos principais formador da Bacia do Alto Paraguai (BAP) (SOUZA, 2004). A 

dinâmica fluvial que ocorre no rio Paraguai relacionado aos processos de deposição acontecem no 

canal ou na planície de inundação. Um dos fatores que contribuem para mudanças as calhas na 

maioria são os processos de erosão e deposição. Os depósitos de sedimentos pertencem a diferentes 

categorias, como os que se desenvolvem no eixo central, ou seja, os bancos ou barras centrais (mid 

channel bar), as barras laterais (channel side bar e point bars), barras submersas e ilhas fluviais 

(KELLERHALD et al., 1976 e DIETRICH, 1985). 

Alguns autores monitoraram feições deposicionais e a composição granulométrica dos sedimentos 

de fundo em baías (feições morfológicas), no corredor fluvial do rio Paraguai. Silva et al. (2012) 

analisaram os materiais de fundo na baía do Quati; Andrade et al. (2012) verificaram intensa 

sedimentação na baía Salobra; Vendramini et al. (2012) caracterizaram os depósitos de sedimentos 

na baía do Sadao e; Leandro e Souza (2012)  identificaram barras de sedimentos na baía Negra 

como resultado da deposição no período de estiagem. Nesse sentido, o presente trabalho teve como 

objetivo identificar e quantificar os tipos de sedimentos transportados e depositados na baía do 

Retiro, rio Paraguai, Cáceres – Mato Grosso. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 A baía do Retiro possui aproximadamente 9,35 km de extensão e está localizada nas 

coordenadas geográficas 15º56’20.30” S e 57º38’26.76” W no município de Cáceres – Mato 

Grosso. Foram monitorados duas seções transversais no rio Paraguai e três na feição morfológica 

(Tabela 1). 
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SEÇÕES Coordenadas Geográficas 

Latitude Sul Longitude Oeste 

I - Montante da baía do Retiro 

 (rio Paraguai) 

15º 56’ 00.0” 57º 37’ 40.3” 

II - Entrada da baía do Retiro 15º 56’ 01.8” 57º 37’ 42.5” 

III - Jusante da baía do retiro 

(rio Paraguai)  

15º 55’ 58.6” 57º 37’ 42.8” 

IV - Próximo a margem esquerda da 

baía do Retiro  

15º 56’ 35.2” 57º 37’ 53.2” 

V - Próximo a margem direita da 

baía do Retiro  

15º 56’ 46.0” 57º 38’ 27.0” 

Tabela 1 - Localização dos pontos monitorados na baía do Retiro 

3 . PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foi utilizado a revisão da literatura referente a temática em livros, artigos e dentre outros 

documentos.  

 

Trabalho de Campo 

 O trabalho de campo foi realizado no período de estiagem no mês de julho de 2012, na baía 

do Retiro, rio Paraguai, Cáceres – Mato Grosso. 

 

 Monitoramento das Variáveis hidrodinâmicas (batimetria) 

Na aplicação das variáveis hidrodinâmicas “batimetria”, utilizou-se como material de pesquisa trena 

de 50 m para medir a largura, para profundidade e temperatura foi utilizado ecobatímetro “Garmim 

420 s” na seção transversal, com auxílio do molinete hidrométrico modelo CPD-10 mensurou-se a 

velocidade do fluxo da água em m/s (CUNHA, 1996). 

 Coleta de material (sedimentos de fundo e suspensão) 
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A coleta de sedimentos foi realizada no período de estiagem em cinco pontos distintos na baía do 

Retiro. 

Na coleta dos sedimentos de fundo foi utilizado o aparelho do tipo Van Veen (amostrador de 

mandíbulas). As amostras foram armazenadas em sacolas plásticas e etiquetadas com dados sobre a 

localização com o auxílio do GPS (Sistema de Posicionamento Global). 

Para coleta de sedimentos em suspensão foi utilizado a garrafa de Van Dorn, onde foram coletadas 

amostras de água e condicionadas em garrafas plásticas de 1 L com dados do  local para posterior 

análise. 

 

Trabalho de Gabinete 

 Turbidez 

Análise da turbidez da água com uso do turbidímetro AP 2000IR Policontrol. A análise de turbidez 

indica a quantidade de interferência que a luz sofre ao passar pela água devido os sólidos suspenso, 

sendo ele de origem natural ou antrópica. Para a análise foi necessário coletar a água em um 

recipiente limpo onde foi colocado em uma cubeta de 20 ml. Para secar a cubeta utiliza-se flanela 

ou guardanapo limpo, logo em seguida coloca-se uma pequena película de silicone para que possa 

retirar pequenos riscos do vidro, em seguida coloca-se a cubeta dentro do turbidímetro após cinco 

segundos tem-se o resultado da turbidez (ORISTANIO, 2006). 

 Cálculo de Vazão 

Para calcular a área na seção transversal no nível de margens plenas e área da seção molhada foi 

adotada a fórmula: A=LxP. Onde: A = Área da seção; L = Largura do canal;   P= Profundidade 

média. Para obter o cálculo da vazão utilizou-se a seguinte fórmula: Q= VxA Onde: Q = Vazão; V 

= Velocidade das águas; A = Área (CUNHA, 1996).   

 

Análise de Laboratório 

 Método de pipetagem (dispersão total) 

Para análise granulométrica foi utilizado o método de peneiramento e pipetagem (dispersão total), 

conforme SUGUIO (1973) e EMBRAPA (1997).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

SEÇÃO I 

 

Encontra-se a montante da entrada da baía do Retiro no rio Paraguai. A área encontra-se preservada 

com vegetação arbórea densa. A temperatura do ar correspondeu a 30,33º C e da água 30,43º C. A 

largura foi de 70,61 m e profundidade média de 4,03 m (Tabela 2). 

 

SEÇÕES Largura (m) Profundidade (m) Vazão (m³/s) 

I - Montante da baía do Retiro 

 (rio Paraguai) 

70,61 4,03 99,59 

II - Entrada da baía do Retiro 9,93 1,05 1,66 

III - Jusante da baía do retiro 

(rio Paraguai)  

72,73 3,34 77,73 

IV - Próximo a margem esquerda da 

baía do Retiro  

46,56 0,38 4,77 

V - Próximo a margem direita da 

baía do Retiro  

15 0,76 0,45 

 

Tabela 2 - Demonstrativo da batimetria da baía do Retiro no rio Paraguai 

  

Na análise da composição granulométrica dos sedimentos de fundo pode-se quantificar a presença 

de areia (grossa, média e fina) e argila. Neste segmento não registrou a fração de silte. A areia 

grossa apresentou 1,8%, areia média 89,8% e argila 0,5%. Pode-se perceber que o rio está com 

velocidade para transportar carga de sedimentos grosseiros devido a maior quantidade de areia 

média com vazão de 99,59 m³/s. Os sedimentos em suspensão correspondeu a 0,04 mg/l (Quadro 3). 

De acordo com Andrade et al (2012) a baía Salobra no rio Paraguai também registrou grande 

quantidade de areia.  
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Tabela 3 - Composição granulométrica (sedimentos de fundo) e concentração em suspensão 

na baía do Retiro 

 

A turbidez apresentou neste primeiro ponto 28,09 UNT. Analisando os dados de turbidez pode-se 

avaliar que a baía do Retiro no rio Paraguai possui alto índice de turbidez no período de estiagem 

isso se levar em consideração os dados de Raposo et al (2010) que diagnosticou os parâmetros de 

turbidez 0,5 a 13 UNT, baixo índice em relação da estação seca no rio Maracujá e rio das Velhas 

em Minas Gerais. A turbidez está principalmente relacionada com a carga de sedimentos em 

suspensão, e as condições no entorno uso e ocupação da área. 

 

 

 

PONTO 

 

Sedimentos de fundo em % 

 

Sedimentos 

em 

Suspensão 

Mg/L 

 

Turbide

z (UNT) 
Areia 

Grossa 

Areia 

Média 

Areia 

Fina 

Silte Argila 

I - Montante da baía do 

Retiro 

 (rio Paraguai) 

1,8 89,8 7,9 --- 0,5 0,04 28,09 

II - Entrada da baía do 

Retiro 

2,65 19,9 19,35 55,4 2,7 0,06 22,1 

III - Jusante da baía do 

retiro 

(rio Paraguai)  

3,9 4 51,1 39,65 1,35 0,04 20,4 

IV - Próximo a margem 

esquerda da baía do 

Retiro  

1,1 2,3 45,15 49,4 2,05 0,06 28,0 

V - Próximo a margem 

direita da baía do Retiro  

2 2,5 66,15 27,85 1,5 0,04 21,8 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1336 

Seção II 

 A segunda seção localiza-se na entrada da baía do Retiro, ponto de confluência com o rio 

Paraguai. O entorno apresenta-se preservado com presença de vegetação densa e arbórea. O canal 

apresentou 9,93 m de largura, com profundidade média de 1,05 m (Quadro 2). A turbidez 

corresponde a 22,10 UNT (Figura 1).  

 

Figura 1 - Entrada da baía do Retiro no rio Paraguai. 

 

Na granulometria dos sedimentos de fundo pode-se verificar a presença de 2,65% de areia grossa, 

19,9% de areia média, 19,35% de areia fina, 55,4% de silte e 2,7% de argila. Contrariando o 

segmento posterior maior quantidade de silte (materiais mais finos) sendo transportada no fundo do 

canal, consequentemente a maior concentração de sedimentos em suspensão 0,06 mg/l. Este ponto 

apresentou a vazão mínima de 1,66 m³/s. 

 De acordo com Silva et al. (2012) foi constatada na baía do rio Velho e no córrego Padre 

Inácio no rio Paraguai a maior concentração de silte também no período de estiagem e com pouca 

velocidade o que contribui para diminuição da carga de sedimentos grosseiros e predominância de 

materiais finos.  

 

SEÇÃO III 

 

 Na terceira seção, a jusante da entrada da baía do Retiro, o canal do rio Paraguai apresentou 

largura de 72,73 m, profundidade média de 3,34 m e vazão de 77,73 m³/s. Os sedimentos de fundo 

neste segmento variaram entre areia (grossa, média e fina), silte e argila. Registrou-se 3,9% de areia 
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grossa, 4% de areia média, 51,1% de areia fina, 39,65% de silte e 1,35% de argila. A concentração 

dos sedimentos em suspensão foi de 0,04 mg/l (Tabela 3).  

 Silva et al. (2012) discutem sobre a grande quantidade de materiais grosseiros (areia) na baía 

do Quati localizado no rio Paraguai a jusante da baía do Retiro e, os dados apontam a capacidade da 

baía em transportar sedimentos de maior fração. 

 

SEÇÃO IV 

 

 Na seção IV a vegetação apresentou-se preservada, com presença de feições deposicionais 

(lateral e central). A barra lateral, com área de 245 m², encontra-se em processo de formação devido 

à instabilidade dos sedimentos por sedimentação recente (Figura 2). Contudo, parte do depósito 

apresentou estado de consolidação com a presença de vegetação pioneira. 

 

Figura 2 - barra lateral na baía do Retiro 

  

O banco submerso apresentou área de 303 m² e com auxílio de barra de ferro graduada pode-se 

quantificar sua profundidade. A montante do depósito submerso pode-se verificar na margem 

direita e esquerda e no centro do canal 3 m de sedimentação. Enquanto que, a jusante quantificou-se 

na margem direita 2 m, margem esquerda e centro 2,20 m de sedimentação. A grande quantidade de 

material depositado pode ser associada a vazão mínima de 4,77 m³/s. e a granulometria dos 

sedimentos. A seção apresentou 46,56 m de largura, 0,38 cm de profundidade média devido a 

presença do banco submerso. 
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Na composição granulométrica de fundo registrou 1,1% de areia grossa, 2,3% de areia média, 

45,15% de areia fina, 49,4% de silte e 2,05% de argila. Pode-se quantificar uma considerável 

quantidade de areia fina e silte, o que significa que a baía não está tendo a capacidade de transportar 

os materiais grosseiros e finos o que contribui para o aparecimento das barras em pontal. Os 

sedimentos em suspensão apresentou 0,06 mg/l (Tabela 3). 

A dinâmica dos rios contribui na quantidade e qualidade dos sedimentos que são transportados ao 

longo do canal. Quando os sedimentos fornecidos ao canal são predominantemente de granulação 

fina, eles são largamente carreados em suspensão e são posteriormente depositados em águas 

calmas durante a inundação. O resultado é um canal único que divaga habitualmente. Os sedimentos 

grosseiros são transportados junto ao leito e sendo depositados em barras o que abastece o canal e 

desvia o rio para um padrão menos regular de atividade lateral (MORAIS, 2002).  

 

SEÇÃO V 

 

 Na quinta seção a vegetação apresentou-se preservada, com presença de feição deposicional 

lateral. A área do banco lateral correspondeu a 136 m². Na largura do canal pode-se mensurar 15 m, 

profundidade média de 0,76 m, com vazão de 0,45 m³/s. 

Os sedimentos de fundo neste ponto correspondem a 2% de areia grossa, 2,5% de areia média, 

66,15% de areia fina, 27,85 de silte e 1,5% de argila. Enquanto que a concentração dos sedimentos 

em suspensão registrou 0,04 mg/l (Quadro 3). Neste ponto ainda predomina a carga de materiais 

grosseiros. Bühler e Souza (2012) confirmam o predomínio de sedimentos de fundo grosseiros no 

rio Paraguai.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nas seções monitoradas pode-se mensurar as variáveis hidrodinâmicas (profundidade, 

velocidade e largura), obtendo-se assim, os dados de vazão que, contribuíram para as análises dos 

sedimentos (fundo e suspensão) transportados (granulometria e concentração).  

 A composição granulométrica dos materiais analisados variou em areia (grossa, média e 

fina), silte e argila, sendo a areia a fração predominante. A baía do Retiro, feição morfológica do rio 

Paraguai, encontra-se com sua cobertura vegetal preservada, o que, não explica os intensos 

processos de transporte e deposição nos segmentos monitorados. Tais processos podem ter 

influência direta do rio Paraguai no período de cheia com a transferência de parte do volume de 
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água e sedimentos. E no período de estiagem, com a diminuição da vazão o processo de deposição 

torna-se intenso, conforme observado em trabalho de campo. 

Nesse sentido, sugerem-se novos trabalhos de campo em períodos distintos com coleta de amostras 

de sedimentos (fundo e suspensão) e monitoramento das variáveis hidrodinâmicas para melhor 

compreensão dos processos atuantes na feição morfológicas, bem como, a influência exercida pelo 

rio Paraguai. 
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ENSAIO E ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DA GEOMETRIA HIDRÁULICA DO CÓRREGO 

DO CEDRO, PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 

Francisco Afonso CALVACANTI Junior 

Danielle Cardozo Frasca TEIXEIRA 

    Universidade Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente – UNESP afonso.jr1@hotmail.com 

    Universidade Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente – UNESP danielle.frasca@hotmail.com 

 
RESUMO 

O Córrego do Cedro tem sua nascente na porção sul da cidade de Presidente Prudente. Constitui um 

afluente da margem direita do Rio Santo Anastácio, percorrendo 12 Km no sentido leste-sudoeste. 

Seu principal afluente à margem direita é o Córrego do Botafogo que juntamente com o Rio Santo 

Anastácio formam uma represa para o abastecimento da cidade de Presidente Prudente. O objetivo 

este trabalho consiste em uma análise comparativa da evolução morfológica do perfil longitudinal 

do rio por meio das variáveis de geometria hidráulica. Para o desenvolvimento do presente trabalho, 

foram amostradas duas seções do córrego do Cedro, para o monitoramento dos parâmetros de 

material em suspensão, granulometria, velocidade, largura e profundidade. Para os aspectos físicos 

das análises, constatou-se que as variáveis em questão apresentaram diferenças mínimas para as 

duas seções ao longo do perfil longitudinal, porém se constatou que a item de maior variação entre 

as duas seções tratou-se da largura que no alto curso foi de 2,20 metros e no baixo curso foi de 7,75 

metros. A análise fisiográfica do Córrego do Cedro forneceu subsídios para compreender melhor a 

sua dinâmica frente às alterações de ordem natural e humana, bem como trouxe provocações a um 

estudo mais aprofundado para medidas de planejamento e gestão. 

Palavras-chave: Geometria Hidráulica, Córrego do Cedro, Bacia Hidrográfica. 

ABSTRACT 

The Córrego do Cedro has its source in the southern portion of the city of Presidente Prudente. Is a 

right bank tributary of the Rio Santo Anastácio, covering 12 km east-west. Its main tributary of the 

right bank is the Córrego do Botafogo which together with the Rio Santo Anastácio form a dam to 

supply the city of Presidente Prudente. The aim of this study is a comparative analysis of the 

morphological evolution of the longitudinal profile of the river by means of hydraulic geometry 

variables. For the development of this work, we sampled two sections of the Córrego do Cedro, for 

monitoring the parameters of suspended material, particle size, speed, width and depth. For the 

physical aspects of the analysis, it was found that the variables in question showed minimal 

differences for the two sections along the longitudinal profile, but it appears that the item of greatest 

variation between the two sections dealt with the width on the upper course was 2.20 meters and the 

lower course was 7.75 meters. The analysis of the physiographic Córrego do Cedro provided 
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subsidies to better understand the dynamics of changes ahead of the natural order and human as 

well as provocations brought to further study the measures of planning and management. 

 

Keywords: Hydraulic Geometry, Córrego do Cedro, Watershed. 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO  

2. A bacia hidrográfica constitui uma parte do espaço geográfico, assim sendo, cumpre papel 

fundamental nos estudos das paisagens, considerando que todas as relações humanas 

socialmente construídas e estabelecidas espacialmente se dão em uma bacia. 

 Tais relações incorrem quase sempre em severas alterações ambientais que influenciam não 

somente a vida social, mas também modificando e potencializando as transformações/processos do 

meio físico, como a exemplo da dinâmica fluvial e geometria hidráulica, em bacias de diferentes 

escalas e regiões. 

 Nesse sentido, a bacia hidrográfica do córrego do Cedro constitui uma das maiores bacias do 

manancial do Rio Santo Anastácio, cujo represamento destina-se a uma parcela do abastecimento 

público da cidade Presidente Prudente.  

 O Córrego do Cedro tem sua nascente na porção sul da cidade de Presidente Prudente 

(Figura 1). Constitui um afluente da margem direita do Rio Santo Anastácio, percorrendo 12 Km no 

sentido leste-sudoeste. Seu principal afluente à margem direita é o córrego do Botafogo que 

juntamente com o Rio Santo Anastácio formam uma represa para o abastecimento da cidade de 

Presidente Prudente. Motivado por problemas na qualidade da água, em meados dos anos 2000 o 

córrego do Cedro teve seu curso desviado à jusante da represa de abastecimento da Sabesp, 

deixando de contribuir com o Rio Santo Anastácio (DIBIESO, op.cit. p. 49).  
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Figura 1: Mapa de localização da Bacia do Córrego do Cedro.  

Fonte: Material Geomorfologia Fluvial/PPGG/UNESP-FCT, 2013. 

 O crescimento urbano o impactou negativamente, efluentes e resíduos sólidos são nele 

descartados continuamente e além de poluírem e contaminarem suas águas causam alterações na 

morfologia do seu curso. 

 O objetivo este trabalho consiste em uma análise comparativa da evolução morfológica do 

perfil longitudinal do rio por meio das variáveis de geometria hidráulica. Sendo assim a organização 

dos dados de campo da disciplina Geomorfologia Fluvial do Programa de Pós-graduação em 

Geografia da FCT Unesp. 

 

3.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 A bacia hidrográfica como um sistema aberto, consiste no palco onde as interações do meio 

físico, biológico e humano se estabelecem e transformam-se mutuamente. Para Christofoletti (1980, 

p. 102) uma bacia hidrográfica é definida como uma área drenada por um sistema fluvial e que 

funciona como um sistema aberto, onde os elementos atuantes no sistema são inter-relacionados. 

 Nos rios o leito fluvial corresponde ao espaço ocupado pelo escoamento do volume de água 

e que pode atingir determinados níveis na medida em que esse volume aumenta ou diminui. Para 

Guerra e Cunha (2001) os leitos podem ser classificados em quatro, sendo: leito de vazante, leito 

menor e leito maior e maior excepcional. 

 O leito de vazante consiste na [...] parte do canal ocupada durante o escoamento das águas 

de vazante (GUERRA e CUNHA, 2001, p. 213). O leito menor por sua vez tem suas margens na 
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transição da água para a superfície e [...] corresponde à parte do canal ocupada pelas águas e cuja 

frequência impede o crescimento da vegetação (GUERRA e CUNHA, 2001, p. 213). O leito maior 

também pode ser classificado como sazonal ou periódico e corresponde à porção ocupada 

regularmente pelas águas ao menos uma vez durante o período de cheias (GUERRA e CUNHA, 

2001). Por fim o leito maior excepcional, como já sugere a sua denominação, consiste na porção 

ocupada pelas águas das grandes cheias ou cheias que fogem a um padrão ao evoluírem para 

enchentes. Segundo Guerra e Cunha (2001) o escoamento das águas nesse tipo de leito ocorre em 

frequências de intervalos não regulares que podem acontecer entre décadas e/ou milhares de anos.

 A identificação dos leitos está ligada ao substrato rochoso e este controla os padrões de 

canais, que podem ser retilíneos, meandrantes, anastomosados e/ou entrelaçados. Acerca da 

classificação de anastomosados e entrelaçados há algumas divergências nas literaturas, alguns 

autores os consideram como sinônimos optando por utilizar um ou outro termo. 

 Guerra e Cunha (2001) discorrem em sua obra sobre os tipos de canais citando apenas três, 

os retilíneos, os meandrantes e os anastomosados; sem contudo considerar a existência do 

entrelaçados. Dos anastomosados diz que: 

Os canais anastomosados caracterizam-se por apresentar grande volume de carga de fundo 

que, conjugado com as flutuações das descargas, ocasionam sucessivas ramificações, ou 

múltiplos canais que se subdividem e se reencontram, separados por ilhas assimétricas e 

barras arenosas [...]. (GUERRA e CUNHA, 2001, p. 217) 

 

 Semelhantemente, Press et al. (2006, p.349) dizem que um rio entrelaçado é aquele em que 

o canal subdivide-se numa rede entrecruzada de canais, os quais se reencontram, num padrão 

parecido com tranças de cabelo. Nesse caso os fatores que contribuem são uma alta variação no 

volume do fluxo, margens mais susceptíveis à erosão e grande carga de sedimentos. Ainda segundo 

Press et al. (2006, p. 349), os rios entrelaçados são encontrados em muitos cenários, desde vales 

com amplas terras baixas até largos vales preenchidos de sedimentos originados por abatimentos de 

blocos próximo às cordilheiras montanhosas. Press et al. também não consideram em suas obras a 

classe de anastomosados. 

 Os canais retilíneos são menos comuns e quando ocorrem são em extensões curtas, segundo 

Guerra e Cunha (2001, p. 215) a condição básica para a existência de um canal reto está associada a 

um leito rochoso homogêneo que oferece igualdade de resistência à atuação das águas. A resistência 

oferecida pela rocha homogênea não significa que o canal e o talvegue serão perfeitamente retos, 

mas apresentarão modesta sinuosidade e depressões em sua topografia. 
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 Para Press et al. (2006, p. 347) os meandros são comuns em rios que fluem em declives 

suaves de planícies ou terras baixas, onde os canais tipicamente cortam sedimentos inconsolidados 

– areia fina, silte ou argila – ou substrato rochoso facilmente erodível. Com tais condições o canal 

assume um padrão com mais curvas e formação dos tipos de leitos, erodindo de um lado e 

depositando do outro. 

 Os fatores que influenciam no escoamento das águas superficiais e subsuperficiais como a 

rocha, o solo, o clima, a cobertura vegetal e a declividade também cumprem importante papel no 

ciclo hidrológico. Este ciclo fornece a precipitação que fomenta o escoamento fluvial, este podendo 

ser medido e analisado por meio da geometria hidráulica. 

  A geometria hidráulica é o estudo das relações entre vazão, velocidade das águas, formas do 

canal, carga de sedimentos e declividade (GUERRA e CUNHA, 2001, p. 227). A obtenção dos 

dados dessas variáveis podem ser fornecidos por meio de equipamentos mais simples e manuais, 

para rios pequenos, e equipamentos mais sofisticados de alta tecnologia para rios de grande porte. 

 A vazão de um rio pode ser dada pela seção transversal (largura x profundidade) vezes a 

velocidade em metros cúbicos por segundo. A vazão também pode ser chamada de descarga ou 

fluxo fluvial, que conforme Press et al. (2006, p. 350) é o volume de água que passa por um dado 

ponto e num dado momento à medida que flui por um canal de uma certa largura e profundidade. 

Garcez e Alvarez (1988) alertam que existem vários processos para a medição da vazão de um rio, 

mas que o único que oferece mais segurança, quando ultrapassada a descarga de algumas dezenas 

de metros cúbicos por segundo, trata-se do fundamentado no conhecimento da velocidade obtida no 

campo em uma seção transversal. 

 A velocidade das águas de um rio depende da declividade, do volume das águas, da forma 

da seção, do coeficiente de rugosidade, e da viscosidade da água (BIGARELLA et al., 2007, p. 

1278). Acerca da velocidade em perfil longitudinal, Bigarella et al. (2007) dizem que: 

No curso superior, a energia potencial transforma-se parcialmente em energia cinética que 

modela o curso e vence a resistência ao movimento. Ao longo do trecho considerado, a 

velocidade do fluxo sofre modificações devidas a obstáculos diversos que causam maior ou 

menor resistência (fricção) ao movimento das águas. No curso inferior estável a energia 

potencial é utilizada na conservação do movimento. (BIGARELLA et al., 2007, p. 1278) 

 

  Para manter uma velocidade de resistência às forças contrárias no curso inferior, o rio ajusta 

a sua calha erodindo mais no curso superior criando um desnível mais côncavo para ganhar 

velocidade. Para o ambiente fluvial entende-se como erosão [...] o processo de deslocamento de seu 
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local de origem das partículas sólidas da superfície do solo ou nas paredes dos leitos dos córregos e 

rios, sob efeito do escoamento (BORDAS e SEMMELMAN In: TUCCI, 2009, p. 915). 

  No rio, o processo erosivo feito pela velocidade da vazão é também afetado pela declividade 

do canal. 

Todos os rios correm morro a baixo desde suas nascentes até suas desembocaduras. A 

erosão é maior nas partes mais altas do curso do rio do que nas partes mais baixas, pois as 

declividades são maiores e a velocidade dos fluxos podem ser muito altas, o que exerce 

uma importante influência na erosão do substrato rochoso. (PRESS et al., 2006, p. 353) 

 

 No curso superior os processos erosivos ocorrem com mais intensidade e como o rio corre 

de montante para jusante é no curso inferior que a sedimentação torna-se mais significativa. 

 Porém, essa lógica da declividade não sela o tipo de trabalho do rio em determinado trecho, 

podendo ser hora de erosão e hora de sedimentação ou depósito. Para tal definição Bordas e 

Semmelman In: Tucci (2009) sugerem que basta determinar se a descarga sólida que entra no 

trecho de calha considerado é superior ou inferior á capacidade de transporte do escoamento desse 

trecho, assim sendo, caso seja superior então ocorrerá deposição/sedimentação, do contrário 

ocorrerá erosão. 

 Para Borbas e Semmelman In: Tucci (2009) o processo de transporte pelo curso d’água do 

material erodido pode ser de várias formas e cita três: rolamento, deslizamento e saltação: 

As partículas mais pesadas deslocam-se sobre (ou junto ao) fundo por rolamento, 

deslizamento ou, eventualmente, por saltos curtos (fenômeno de saltação). Constituem a 

chamada descarga sólida de fundo ou arraste. As mais leves deslocam-se no seio do 

escoamento e constituem a descarga sólida em suspensão. (BORDAS e SEMMELMAN In: 

TUCCI, 2009, p. 918) 

 

 Nesse sentido há uma graduação de sedimentos da nascente à foz do rio em uma escala que 

vai de muito grosso a muito fino, como são mais finos e leves o sílte, a argila e outros materiais 

dentríticos mantêm-se em suspensão e conseguem chegar nas regiões de baixa energia e topografia. 

 

4.  METODOLOGIA 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram amostradas duas seções do córrego do 

Cedro, para o monitoramento dos parâmetros de material em suspensão, granulometria, velocidade, 

largura e profundidade. 

Inicialmente foram definidos três pontos de amostragem, no entanto, em função da falta de 

tempo, priorizou-se pela coleta de amostras em dois pontos, o P1 e o P3, este último, para efeitos 
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desta análise, convencionou-se chamar seção 2. O gráfico 1 dispõe a topografia e as distâncias entre 

os pontos de amostragem. 

 
Gráfico 1: Topografia e distâncias entre os pontos de amostragem. 

Fonte: Material Geomorfologia Fluvial/PPGG/UNESP-FCT, 2013. 

 

  Na obtenção dos dados de geometria hidráulica foram realizadas medições para os dois 

pontos no canal fluvial, considerando os atributos largura, profundidade e velocidade. 

 Para o atributo largura foi utilizado uma trena, com uma pessoa em cada margem fixando e 

retirando a metragem. Para a profundidade, batimetria, foi utilizada uma régua especial em haste de 

madeira e uma trena (Foto 01); a partir do nível zero de profundidade, de um lado a outro da 

margem, foram realizadas medições do leito fluvial até a lamina d’água em intervalos de 20 cm de 

largura para a seção 1 e de 40 cm de largura para a seção 2. A velocidade foi medida pelo tempo 

percorrido pelo flutuador (graveto) em um intervalo de 1 metro, por fim, uma média de velocidade 

foi tirada dos três ensaios realizados em todas as seções. 
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Foto 01: Medição da profundidade do rio com o auxílio da trena e da régua. 

 Posteriormente os dados foram tabelados e tradados no Microsoft Excel e representados nos 

gráficos gerados pelo mesmo software. 

 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O córrego do Cedro consiste em um sistema multicanal, anastomosado ou entrelaçado, de 

pequeno porte. Localiza-se em área onde os canais tem tendência erosiva, com alta densidade de 

drenagem.  

 O levantamento dos dados de geometria hidráulica levou em consideração três aspectos, a 

saber: largura, profundidade e velocidade. 

 A seção 1 do canal, que corresponde ao alto curso, encontra-se com leito e vale encaixados 

em rocha sedimentar (Foto 02) com topografia de aproximadamente 435 metros de altitude e 

considerável declividade diminuindo em direção a seção 2, baixo curso, próximo à foz. No perfil 

longitudinal do rio as três classes analisadas não apresentaram comportamento diferente aos dos 

verificados para rios de pequeno porte nas literaturas. 
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Foto 02: Leito do Córrego do Cedro no alto curso encaixado em substrato sedimentar. 

 

 Por haver uma subdivisão do canal principal na seção 2 em outros dois, em decorrência de 

um extenso aluvião, foram aplicadas medições para ambos, posteriormente os valores de cada 

subcanal foram agrupados para geração de um valor único da seção 2, assim podendo-se fazer uma 

análise comparativa das seções conforme mostra o quadro 01. 

 

 

Quadro 01: Comparação das classes levantadas nas seções 1 e 2 do Córrego do Cedro. 
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 Os valores da relação largura e velocidade mostraram-se inversamente proporcionais na 

seção 1. A largura do ponto foi de 2,20m e profundidade variando de 3,5cm a 2,8cm nas margens e 

19,9cm; já a velocidade média foi de 0,31m/s para uma distância igual a 1 metro, dessa forma 

perfazendo uma vazão de 0,058 m³/s. A baixa largura e profundidade do rio são essenciais para 

manter uma maior velocidade que favorecerá uma erosão mais acentuada e competência para o 

transporte de sedimentos, todavia essas características não indicam que não possa haver 

sedimentação em alguns trechos do alto curso. No ponto analisado houve o registro de acúmulo de 

sedimentos onde a velocidade e o volume, que não são uniformes, estavam perceptivelmente abaixo 

do padrão acima descrito. 

 Para a seção 2, apesar da subdivisão, não houve o registro de dados anômalos. A seção 2A 

apresentou uma largura de 4m e profundidade variando de 7,30cm a 1,10cm nas margens, sendo o 

ponto mais profundo a medir 12 cm; com velocidade média de 0,26m/s e vazão de 0,080m³/s. As 

mesmas classes para a seção 2B apresentaram valores aproximados, com velocidade média de 

0,30m/s e largura de 3,75m; a profundidade variando de 6,5cm a 2,2cm nas margens e ponto mais 
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profundo também com 12 cm, esses dados forneceram um valor de vazão de 0,098 m³/s para este 

ponto. 

 O valor total das classes para a seção 2, após a soma das subdivisões, foi de 7,75 metros de 

largura com profundidade média de 8,3 cm e velocidade média de 0,28 m/s. Esses dados 

forneceram uma vazão de 0,177m³/s. Para esta seção o rio comporta-se de forma diferente à seção 

anterior, buscando manter seu fluxo e equilíbrio, com a perda de declividade e energia indicados 

pelo valor de velocidade, se inicia um processo de erosão das margens para a drenagem de seu 

volume, mas a baixa competência de transporte no baixo curso favorece a sedimentação do canal, 

que nesse trecho é anostomosado (Foto 03), e o surgimento de aluviões que no Córrego do Cedro 

também pode ser chamado de depósito tecnogênico aluvial, pois uma das características é o 

acúmulo de resíduos sólidos misturados a depositados com sedimentos. 

 
Foto 03: Seção 2, trecho anastomosado com depósito tecnogênico aluvial. 

 

 O perfil batimético nos gráficos 02, 03 e 04, mostra essa relação de sedimentação e erosão 

no canal do rio. O gráfico 02, que corresponde à seção 1, se projeta com uma maior profundidade e 

menos largura, assumindo um formato mais entalhado, característico do encaixe em substrato 

rochoso, e susceptível a uma maior velocidade. 
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Gráfico 02: Perfil batimétrico da seção 1, alto curso do Córrego do Cedro. 

 

 Para os gráficos 03 e 04 o perfil transversal do rio, nas seções de análise, apresentou 

subcanais com formatos diferentes aos da seção 1, porém muito similares entre si. Nesses gráficos 

os subcanais projetam-se com o fundo do leito fluvial mais amplo e relativamente planos com 

desníveis suaves, mas a maior variável demonstrada é a largura e consequentemente, a 

sedimentação. 

 
Gráfico 03: Perfil batimétrico da seção 2A, baixo curso do Córrego do Cedro. 
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Gráfico 04: Perfil batimétrico da seção 2B, baixo curso do Córrego do Cedro. 
 

 Os dados representam uma tendência que necessita de análises complementares em mais 

seções e períodos, considerando as estações de seca e cheia. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para os aspectos físicos das análises, constatou-se que as variáveis em questão apresentaram 

diferenças mínimas para as duas seções ao longo do perfil longitudinal, porém se constatou que o 

item de maior variação entre as duas seções tratou-se da largura que no alto curso foi de 2,20 metros 

e no baixo curso foi de 7,75 metros. 

 Apesar de o alto curso apresentar as características observadas conforme literaturas, ainda 

foi possível registrar a presença de bancos de areia e trechos de velocidade reduzida. Estas 

observações podem ser explicadas pela desembocadura de um afluente próximo ao trecho 

observado. 

 Sendo assim, com base no exposto, a análise fisiográfica do Córrego do Cedro forneceu 

subsídios para compreender melhor a sua dinâmica frente às alterações de ordem natural e humana, 

bem como trouxe provocações a um estudo mais aprofundado para medidas de planejamento e 

gestão. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o estado de preservação de nascentes e de sua área ao 

entorno de seis corpos hídricos inseridos na área urbana do município de Maringá que são: Córrego 

Isalto, Córrego Osório, Ribeirão Bandeirantes do Sul, Ribeirão Maringá, Córrego Birigui e Córrego 

Mandacaru. A metodologia empregada compreendeu a análise macroscópica considerando treze 

parâmetros como indicadores ambientais que permitiram uma classificação em diferentes níveis de 

conservação ambiental. Os resultados revelaram as seguintes classificações em termos de estado de 

preservação: Córrego Birigui (Ótima), Córrego Osório (Boa), Córrego Isalto (Ruim), e Ribeirões 

Bandeirantes do Sul e Maringá e Córrego Mandacaru (Péssima). Concluiu-se que as nascentes com 

melhores estados de conservação estão em áreas mais distantes de residências. Como principais 

problemas para as nascentes em estado ruim e péssimo estão a existência de galeria pluvial com 

despejo de esgoto doméstico ou industrial, falta de mata ciliar na metragem adequada e 

proximidade de residências. Contudo analisando o entorno a poucos metros de distância das 

nascentes todas apresentaram problemas de degradação. 

Palavras chaves: Nascentes, Qualidade Ambiental, Área Urbana de Maringá. 

 

ABSTRACT 

This study aims to assess the environmental quality of springs and their surrounding area to six 

water bodies inserted in the urban area of Maringa are: Isalto Stream, Stream Osorio, Bandeirantes 

South River, Maringá River, Stream Birigui and Stream Mandacaru. The methodology included 

analysis considering thirteen macroscopic parameters such as environmental indicators that allowed 

a classification at different levels of environmental quality. The results revealed the following 

classifications in terms of conservation status: Stream Birigüi (Best), Osorio Stream (Good), Stream 

Isalto (Bad), and Bandeirantes South Rivers and Maringa and Stream Mandacaru (Rubbish). We 

conclude that the springs with better conservation status are in areas more distant from residences. 

Main problems for the nascent state bad and bad are the existence of culvert with domestic sewage 

or industrial, lack of riparian vegetation in the film proper and proximity to residences. However 

analyzing the surroundings a few meters away from the springs all showed degradation problems.  
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Keywords: Springs, Environmental Quality, Urban Area of Maringá. 

 

1. INTRODUÇÃO 

À água sempre foi creditada como o recurso natural mais importante para a sobrevivência de 

todos os seres vivos existentes no planeta, quer seja vegetais, animais e o homem. É extremamente 

necessária ao equilíbrio ambiental/climático do “sistema Terra”. Tanto é que 70% da superfície do 

planeta é coberto pelas águas. Considerando a distribuição natural da água no planeta 96,5% é 

compreendido pelas águas oceânicas e apenas 2,5% pelas águas doces, sendo esta última a mais 

utilizada por ser de fácil acesso e pela quantidade de sais minerais a mais apropriada para o 

consumo em diferentes usos, neste caso Rebouças (2004) coloca como essencial para o 

abastecimento do consumo humano, ao desenvolvimento de suas atividades industriais e agrícolas. 

Vargas (1999) ressalta que, “embora mais de dois terços da superfície do globo terrestre seja 

coberta pela água dos mares e oceanos, a situação deste recurso em nosso planeta está longe da 

abundância que sugere a imagem reconfortante do “planeta água”. Os corpos hídricos de água doce 

tem sido um dos grandes representantes da degradação ambiental vinculada ao desenvolvimento da 

sociedade capitalista principalmente urbanoindustrial. É no meio urbano que a degradação dos 

recursos hídricos aparece de modo mais crítico pelo fato de haver a concentração da população e do 

avanço rápido da expansão do espaço urbano sobre os corpos hídricos gerando inúmeros impactos 

ambientais e, desse modo, criando um retorno negativo à população como um todo, mas 

principalmente quem convive nas proximidades de córregos. 

A cidade de Maringá localizada na região norte do estado do Paraná é conhecida por sua 

densa e belíssima arborização, no entanto como qualquer cidade apresenta problemas com relação 

ao meio ambiente e principalmente aos seus corpos hídricos. Este trabalho tem por objetivo uma 

análise da qualidade ambiental das nascentes dos córregos e da sua área ao entorno localizados 

dentro de sua área urbana. Espera-se com isso gerar informações que possam ser consideradas para 

ações de gerenciamento de uso e proteção. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

É inegável a importância que os recursos hídricos representam para a sociedade atual quer 

seja pelo fato dos seus usos múltiplos e inclusive para a manutenção do sistema político e 

economicamente consumista, como também, o tão conhecido equilíbrio ambiental.  
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Por outro lado, observamos a degradação dos corpos hídricos refletindo na redução da sua 

qualidade e consequentemente na sua quantidade. Essa situação aparece de modo mais nítido no 

meio urbano que é o local de concentração da população e de atividades industriais que “alocam 

nascentes e córregos como depósito de lixo e esgoto”. Sobre este aspecto Tucci (2008) ressalta que 

a intensa urbanização aumenta a demanda pela água, ampliando a descarga de recursos hídricos 

contaminados e com grandes demandas de água para abastecimento e desenvolvimento econômico 

e social. 

Em se tratando dos corpos hídricos caracterizados como córregos e ribeirões Gomes et al 

(2005) coloca as nascentes em destaque e enfatiza que: 

“as nascentes devem ser áreas prioritárias para a preservação destes como um todo, pois é o 

local onde se inicia o rio com o afloramento da água proveniente do lençol freático ou de 

aquífero. O ponto onde nasce o curso d’água não é bem definido podendo abranger toda uma 

área maior aos arredores que pode ser constituída pela vegetação, solo, rochas e relevo das 

áreas adjacentes e à montante das nascentes” (GOMES et al, 2005, p. 103). 

As nascentes são pontos de destaque no meio urbano porque surgem nas partes mais altas e 

planas da cidade sendo topograficamente as áreas mais adequadas para ocupação urbana, por isso 

muitas cidades tem várias nascentes que afloram inclusive nas áreas centrais do perímetro urbano e 

que são densamente ocupadas por estabelecimentos comerciais, residenciais e pavimentadas o que 

compromete consideravelmente a sua preservação.  

A importância de se preservar os recursos hídricos inserida num contexto legalmente jurídico 

foi especificamente explicitada pela primeira vez no Código de Águas de 1934. Medeiros, Irving e 

Garay (2004) analisando os acontecimentos da época destacaram que a legislação criada com vistas 

à preservação da natureza entrou definitivamente na agenda governamental brasileira, passando a 

configurar um objetivo complementar da política de desenvolvimento nacional. Traduzindo mais 

claramente a questão, significa que a elaboração do Código de Águas assim como outros 

dispositivos legais serviu para dar aparato para promover o desenvolvimento econômico daqueles 

anos mesmo que isso trouxesse um retorno prejudicial à natureza e seus recursos naturais, afinal a 

lei era um recurso que “garantiria” a recuperação dos corpos hídricos degradados.  

Outro aparato legal que surtil positivamente em favor dos recursos hídricos foi a criação em 

1965 do Código Florestal que determinou a criação de Áreas de Preservação Permanentes – APPs 

(vegetação nativa ou não) nas margens ao longo dos rios, nascentes entre outros tipos de corpos 
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hídricos (BRASIL, 1965). Embora a Lei já esteja em curso a muitos anos, percebe-se que isso não 

garantiu a preservação das margens e áreas do entorno dos corpos hídricos haja visto que a grande 

maioria dos cursos d’água e suas nascentes nos meios urbanos encontram-se inadequadamente com 

mata ciliares distante das metragens estabelecidas na legislação. Na visão de Andrade e Romero 

(2005) os limites impostos pelo Código Florestal no que se refere as APPs não tem sido respeitados 

pela lógica imobiliária.  

Em 1997 a Política Nacional de Recursos Hídricos instituiu instrumentos de gestão, entre eles, 

a outorga de direito de uso além de estabelecer a bacia hidrográfica como unidade de gestão 

(BRASIL, 1997). Mesmo com todo o corpo teórico da legislação brasileira que é considerada uma 

das melhores do mundo, na prática o cenário em relação aos recursos hídricos é entristecedor. 

Chamando a atenção para o foco de estudo deste trabalho, Maringá cidade paranaense 

localizada no norte do estado, apresenta vários problemas em diversos córregos que drenam sua 

área urbana. A visão de cidade ambientalmente correta idealizada a partir do título de cidade 

moderna, planejada e pelo verde que espelha, “exige” mais ainda uma qualidade dos seus corpos 

hídricos. 

Analisando a legislação do município de Maringá Queiroz; Pinto; Batres (2002) destacam: 

“No município de Maringá, Estado do Paraná, instituiu-se o projeto de lei complementar nº 

193/97 (Maringá, 1997), que estabelece a proibição de construções ou práticas agrícolas, 

bem como a recomposição vegetal, preferentemente com variedades nativas da região, nas 

margens e nascentes dos córregos. Segundo o artigo primeiro, “Ficam definidos como de 

preservação ambiental, em todo o município de Maringá, as áreas compreendidas num raio 

de 50 (cinqüenta) metros em torno das nascentes e numa distância de 30 (trinta) metros a 

partir dos leitos dos córregos, em cada uma de suas margens, ao longo de seu percurso até as 

divisas do município”. A referida lei também prevê no artigo terceiro: “Caberá à Prefeitura 

Municipal, através de seus órgãos componentes, montar os projetos técnicos necessários ao 

cumprimento dessa lei, bem como formar, fornecer e colocar ‘in loco’ as mudas para 

recomposição da vegetação ciliar, podendo, para tanto, firmar convênios com outros órgãos 

do Poder Público” (QUEIROZ; PINTO; BATRES, 2002, p.1777) 

Apesar disso, o que se verifica é que durante o processo de urbanização não houve 

planejamento que contemplasse de forma efetiva a preservação e recuperação das áreas de fundo de 

vale (CRISTIANO; ARAÚJO E CORINO, 2011). 
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O Programa de Identificação e Recuperação de Nascentes, com iniciativa da Secretaria do 

Meio Ambiente é um dos projetos que o município sustenta com vistas a restaurar e proteger as 

nascentes (PREFEITURA DE MARINGÁ, 2013). Um dos procedimentos deste projeto é o 

cercamento dos fundos de vale para evitar despejo de entulhos e lixo.  

Em 2004 teve início o projeto Mata Ciliar promovido pela Fundação Verde (FUNVERDE) 

entidade não governamental cujo objetivo maior é revegetar a mata ciliar de todos os córregos e 

nascentes de Maringá (FUNVERDE, 2013) como forma de minimizar o nível de degradação e 

revitalizar os rios que drenam a cidade. O projeto conta atualmente com o apoio da prefeitura do 

município, da Promotoria do Meio Ambiente, da Rodovias Integradas do Paraná S/A- VIAPAR, de 

alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente e voluntários. Esta entidade já conseguiu realizar o 

plantio de dezenas de mudas de árvores para recompor a mata ciliar de alguns córregos. 

Dessa forma a identificação e a preocupação com relação à degradação dos recursos hídricos 

na área urbana do município de Maringá, ações estão sendo tomadas no sentido de minimizar tal 

problema, no entanto muito se tem a fazer tendo em vista o diagnóstico preliminar realizado e 

apresentado neste trabalho que mostra a situação de alguns córregos inseridos em sua malha urbana. 

 

3. METODOLOGIA 

O município de Maringá possui cerca de 357 mil habitantes IBGE (2010) e conta com área 

urbana de 13.675 hectares, onde 32 córregos e ribeirões cortam seu perímetro urbano, passando por 

678 lotes, privados e públicos, totalizando 1.750 hectares de fundo de vale (O Diário, 2013). 

A escolha das nascentes para a realização do trabalho levou em conta a distribuição 

geográfica no perímetro urbano, as atividades do entorno, ou seja, residencial, industrial e comercial 

e também as questões de acessibilidade, visto algumas nascentes não é possível o acesso. Outra 

questão que levou-se em consideração foi a busca por nascentes que abastecem a bacia do Rio Ivaí 

e nascentes que abastecem a Bacia do Rio Paranapanema visto que a cidade de Maringá é um 

delimitador dessas duas importantes bacias hidrográficas do estado. 

A coleta de dados se deu com a visita em cada uma das nascentes previamente escolhidas, 

onde iniciou-se o trabalho utilizando os parâmetros da análise macroscópica (DIAS 1998; Guia de 

Avaliação da Qualidade das Águas, 2004 apud Gomes et al, 2005), observando os seguintes 

aspectos (Tabela 1): 
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 Coloração aparente da água, utilizou-se um recipiente plástico transparente para 

verificar a coloração da água e poder distinguir entre cor aparente e cor verdadeira;  

 Odor da água, com uso de recipiente para coleta e verificação do odor; 

 Lixo no entorno, presença de lixo no entorno da nascente e sua caracterização; 

 Materiais Flutuantes, presença de objetos flutuantes e sua caracterização; 

 Espumas e óleo; verificação da presença na superfície; 

 Esgoto, presença de emissários; 

 Vegetação, caracterização próximo a nascente; 

 Uso por animais, evidência de uso por animais, como pegadas, rastros, fezes, 

esqueletos e tocas; 

 Uso antrópico, evidência de uso por humanos, como trilhas ao redor da nascente, 

presença de bombas de sucção, irrigação e plantações ao redor;  

 Proteção, existência de algum tipo de proteção ao redor da nascente, seja barreira 

natural ou artificial e sua caracterização; 

 Identificação, presença de placas ou similar que indiquem a existente de nascente no 

local; 

 Residências, quantificação aproximada em metros das residências, indústrias e 

estabelecimentos comerciais mais próximos até a nascente; 

 Tipo de área de inserção, se a nascente está localizada em área que visa a 

preservação local. 

Tabela 1: Quantificação da análise dos parâmetros macroscópicos 

Cor da água (1) Escura (2) Clara (3) Transparente 

Odor (1) Cheiro Forte (2) 
Cheiro 

Fraco 
(3) Sem Cheiro 

Lixo ao redor (1) Muito (2) Pouco (3) Sem Lixo 

Materiais 

flutuantes 
(1) Muito (2) Pouco (3) 

Sem Materiais 

Flutuantes 

Espuma (1) Muita (2) Pouca (3) Sem Espumas 

Óleos (1) Muito (2) Pouco (3) Sem Óleos 

Esgoto (1) 
Esgoto 

Doméstico 
(2) 

Fluxo 

Superficial 
(3) Sem Esgoto 
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Vegetação (1) 
Alta 

Degradação 
(2) 

Baixa 

Degradação 
(3) Preservada 

Uso por animais (1) Presença (2) 
Apenas 

Marcas 
(3) Não Detectado 

Uso por humanos (1) Presença (2) 
Apenas 

Marcas 
(3) Não Detectado 

Proteção (1) 
Sem 

Proteção 
(2) 

Com 

Proteção 

(com 

acesso) 

(3) 
Com Proteção 

(sem acesso) 

Proximidade com 

residência 
(1) 

menos de 50 

metros 
(2) 

Entre 50 e 

100 metros 
(3) 

Mais de 100 

metros 

Tipo de área de 

inserção 
(1) Ausente (2) 

Propriedade 

Privada 
(3) 

Parques ou Áreas 

Protegidas 

Após a coleta dos dados e o estudo dos impactos nas nascentes e do entorno, os parâmetros 

macroscópicos foram tabelados e enquadrados nos padrões para a quantificação, onde houve a 

somatória dos pontos obtidos. Na tabela classificatória foram distribuídos estes valores, onde indica 

o grau de preservação e a classe que cada nascente está enquadrada (Tabela 2). Esta classificação 

foi adaptada da Classificação do Grau de Impacto de Nascente (2004) e do Guia de Avaliação da 

Qualidade das Águas (2004) apud Gomes et al (2005). 

 

Tabela 2: Classificação do Grau de Preservação das nascentes conforme parâmetros macroscópicos. 

CLASSE Grau de Preservação Pontuação Final* 

A Ótima Entre 37 e 39 pontos 

B Boa Entre 34 e 36 pontos 

C Razoável Entre 31 e 33 pontos 

D Ruim Entre 28 e 30 pontos 

E Péssimo Abaixo de 28 pontos 

(*) Notas para os 13 parâmetros observados (através da somatória dos pontos obtidos na quantificação da 

análise macroscópica). 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1363 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As análises macroscópicas foram direcionadas para seis nascentes dos seguintes corpos 

hídricos: Córrego Isalto, Córrego Osório, Ribeirão Maringá e Córrego Mandacarú pertencentes a bacia 

hidrográfica do Rio Paranapanema e Ribeirão Bandeirantes do Sul e Córrego Birigui pertencentes a bacia 

hidrográfica do Rio Ivaí (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização das nascentes na área urbana da cidade de Maringá, objeto de análise macroscópica. 

 

Considerando os parâmetros macroscópicos utilizados na análise do nível de preservação das 

nascentes verifica-se que a maioria não se apresenta em condições ambientalmente adequadas 

(Tabela 3). Apenas as nascentes dos Córregos Birigui e Osório caracterizam aspectos de nascentes 

em estado de conservação mais satisfatórios. A nascente do Córrego Birigui foi classificada como 

ótima tendo em vista que encontra-se em área particular mais distante de adensamento urbano. Já a 

nascente do Córrego Osório classificada em bom estado ambiental, mesmo assim apresenta 

tubulação de galerias pluviais, que em eventos chuvosos concentra as águas e podem ocasionar 

processos intensos de erosão. 
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Tabela 3: Resultados da análise macroscópica das nascentes. 

  

Córrego 

Isalto 

Córrego 

Osório 

Ribeirão 

Bandeirantes 

Do Sul 

Ribeirão 

Maringá 

Córrego 

Birigui 

Córrego 

Mandacaru 

% de 

Presença 

Cor da água 2 3 2 2 3 1 66,7 

Odor 2 3 1 2 3 2 66,7 

Lixo ao redor 2 2 3 1 3 1 66,7 

Materiais 

flutuantes 
3 3 3 2 3 2 

33,3 

Espuma 3 3 3 2 3 2 33,3 

Óleos 3 3 1 3 3 2 33,3 

Esgoto 1 3 3 1 3 1 50,0 

Vegetação 2 2 1 1 3 2 16,7 

Uso por 

animais 
3 3 1 3 3 3 

16,7 

Uso por 

humanos 
3 3 3 3 3 1 

16,7 

Proteção 2 3 1 1 3 3 66,7 

Proximidade 

com 

residência 

1 1 3 2 2 2 

83,3 

Tipo de área 

de inserção 
3 3 2 2 2 2 

33,3 

TOTAL 30 35 27 25 37 24 - 

CLASSIFI-

CAÇÃO 
D B E E A E 

- 

 

A nascente do Córrego Isalto por sua vez foi classificada como ruim, pois apresenta lixo aos 

arredores e muitos dos parâmetros caracterizaram-se em estado ruim à médio de qualidade. Além 

disso, a nascente em si não foi encontrada verificando-se a existência de galeria pluvial no que se 

considerou início da nascente. Dessa galeria as águas que escoam apresentam certo odor mesmo 

que fraco e sua coloração é clara, quando deveriam ser transparentes. 
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O Córrego Mandacaru e os Ribeirões Bandeirantes do Sul e Maringá tiveram suas nascentes 

classificadas como péssimas, mostrando que os parâmetros macroscópicos observados apresentaram 

médio a alto nível de degradação, significando que os ambientes das nascentes encontram-se em 

desequilíbrio ambiental.  

O Córrego Mandacaru tem sua nascente onde aflora sua mina d’água em boas condições 

como água transparente sem odores, nem qualquer vestígio de lixo ou esgoto doméstico, apresenta 

vegetação aos arredores, residências distantes, embora a nascente apresente revestimento de tijolos 

e bomba para sucção da água o que mostra o uso por atividade antrópica, apresenta-se em boam 

estado de conservação local. No entanto a apenas 35m de distância o cenário é completamente 

diferente, uma tubulação de águas pluviais despeja esgoto doméstico em grande quantidade 

deixando as águas com coloração escura, mau cheiro com vestígios de espuma e óleo. Além disso, 

tem muito lixo nessa área trazido pelo escoamento das águas das chuvas que carregam esse material 

da área urbana para o córrego. É por este motivo que este trabalho optou por analisar as nascentes, 

mas também a área ao entorno tendo em vista que algumas nascentes apresentam bom estado de 

conservação, mas em área muito próxima as condições são péssimas, o que termina por 

comprometer também a área das nascentes. 

O Ribeirão Bandeirantes do Sul tem sua nascente em propriedade rural particular em meio a 

agricultura temporária e pastagens, mas que já está cercada por edificações urbanas (residências, 

estabelecimentos comerciais e industrias). Sua nascente pelos parâmetros macroscópicos encontra-

se em péssimas condições, pois foram identificados diversos problemas tais como uso por animais 

identificado pelas trilhas de pisoteio de gado, margens íngremes com aproximadamente 10m de 

profundidade mostrando acentuado processo de erosão, galeria pluvial despejando esgoto inclusive 

de indústria, pois verifica-se grande quantidade de óleo de origem industrial porém sem vestígio de 

espuma, pouca vegetação na cabeceira da nascente. 

Nas proximidades da nascente do Ribeirão Maringá verifica-se a presença de lixo proveniente 

de escoamento pluvial e deixado por atividade antrópica, faixa de vegetação muito irregular e 

estreita, canalização de águas pluviais e gabião no canal para proteger contra processos erosivos, a 

nascente localiza-se bem próximo à  residências. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As nascentes dos córregos e ribeirões da cidade de Maringá por muitos anos sofreram com a 

expansão demográfica da cidade, bem como com o descaso, seja pelos órgãos públicos, seja pela 

própria população, que não se importava muito com a questão ambiental, onde as nascentes eram 

consideradas locais para descartes de entulho, lixo e galerias pluviais.  

Os esforços do poder público, principalmente na esfera municipal, das organizações não 

governamentais, das entidades de classe, do meio acadêmico e também de uma parcela da 

população, para a proteção e recuperação das nascentes e dos cursos d´águas que cortam o 

município tem sido bastante acentuadas nos últimos anos, inclusive com a criação, realização e 

execução de vários projetos importantes relacionados diretamente as nascentes. Os trabalhos de 

recuperação e proteção das nascentes que são mais visíveis e de maior impacto são a proteção, ou 

seja, o isolamento das áreas com alambrado, o que evita o uso inadequado, o plantio de árvores 

nativas (reflorestamento do entorno) e o ajustamento das redes de galerias pluviais que despejam 

nestes cursos d´água, com a instalação e readequação dos dissipadores de energia a fim de evitar e 

conter as erosões. 

Diante dos resultados pode-se constatar que essa pequena amostragem de nascentes em 

relação à área urbana de Maringá revelou que a qualidade ambiental das mesmas e do seu entorno 

deixa muito a desejar e mostra que se tem muito a fazer para sua melhoria ambiental e que isso é 

um trabalho árduo, a longo prazo, mas que deve ser firme, efetivo e com a participação do governo 

e população em geral. 
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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o potencial de escoamento na bacia do Ribeirão Lindóia, 

localizada nos municípios de Londrina e Ibiporã – PR e estimar as áreas de risco de alagamento. Foi 

utilizado o modelo matemático desenvolvido pelo Serviço de Conservação dos Solos do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (SCS) aliado a técnicas de geoprocessamento. 

Pôde-se concluir que este método é eficaz, uma vez que determinou os bairros que deveriam receber 

maior atenção em eventos com grande volume de precipitação e também em termos de 

planejamento urbano. 

 

Palavras-chave: scs, curve number, potencial de escoamento, geoprocessamento 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the runoff potential in the basin of Ribeirão Lindóia, located in the 

municipalities of Londrina and Ibiporã - PR and estimate the flooding risk areas. We used the 

mathematical model developed by the Soil Conservation Service of the Department of Agriculture 

of the United States (SCS) combined with GIS techniques. It was concluded that this method is 

effective, as determined the neighborhoods that should receive greater attention in events with large 

amounts of precipitation and also in terms of urban planning. 

 

Keywords: scs, curve number, runoff potential, GIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de ocupação urbana, que expande as áreas impermeabilizadas, influencia diretamente o 

ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica, provocando redução da capacidade de infiltração, 

redução no escoamento subterrâneo e favorecimento do escoamento superficial, interferindo no 

balanço hídrico e na trajetória das águas na bacia (CHRISTOFOLETTI, 2001). Uma das 

consequências dessas alterações é que os riscos de alagamentos e inundações tornam-se mais 

elevados. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
mailto:vsbrand@hotmail.com


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1370 

Nesse contexto, planos de gestão devem servir de apoio às decisões de Governos e comitês de 

bacias a partir do desenvolvimento de estudos sobre o balanço hídrico de determinada bacia 

hidrográfica (SIMONOVIC; CARSON, 2003). Tal balanço é regido por processos de precipitação, 

infiltração, evapotranspiração e escoamento superficial, sendo estes influenciados diretamente pelas 

principais características da bacia como a área, o comprimento de drenagem principal, a 

declividade, os tipos de solos, a vegetação, e o uso do solo. 

O estudo do escoamento superficial em uma bacia é um dos fatores mais importantes para o 

dimensionamento de obras de engenharia (SILVA, 2000) e manejo agrícola. A complexidade desse 

estudo está diretamente ligada aos tipos de usos e coberturas da terra que tornam o solo cada vez 

mais impermeável aumentando os casos de enchentes e enxurradas. 

No intuito de facilitar o dimensionamento das áreas mais suscetíveis a alagamentos, a comunidade 

científica vem desenvolvendo modelos matemáticos com a função de prever o comportamento da 

bacia diante das novas condições impostas pelo homem. Böhm et. al. (2004) apresentam uma 

proposta de gerenciamento de riscos de alagamento elaborada a partir da segmentação de bacias 

hidrográficas em diferentes áreas de ação, conforme sua situação geofísica, riscos estimados e 

possíveis efeitos das medidas de retenção. 

Na Europa, um grupo de países formam um programa de pesquisa chamado IRMA-SPONGE 

(HOOIJER et. al., 2004) que possuem o objetivo de desenvolver métodos e ferramentas para avaliar 

o impacto de mudanças climáticas e de cobertura do solo fornecem suporte para o processo de 

planejamento nas bacias de rios que abrangem países europeus.  Relacionado a isso, Sandoval-Solis 

et. al. (2011) propõem modelo matemático de índice de sustentabilidade para políticas de 

gerenciamento de recursos hídricos que preservem ou melhorem as características da água das 

bacias. 

Este estudo tem por objetivo fazer uma estimativa das áreas de risco de alagamento através do 

modelo matemático desenvolvido pelo Soil Conservation Service (SCS, 1964) na bacia do Ribeirão 

Lindóia, localizada nos municípios de Londrina e Ibiporã, na região norte do Paraná. Para isto, 

serão combinadas informações referentes ao uso do solo, tipo de solo e declividade da área com o 

auxílio de softwares de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 

2.  METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A distribuição espacial do potencial de escoamento foi determinada a partir da aplicação de regras 

booleanas que combinassem as características de uso e ocupação do solo com o seu tipo 

hidrológico. Este resultado, em conjunto com a carta de declividade foi utilizado para produzir uma 

carta de riscos de alagamento, que foi comparada a dados reais de ocorrências de alagamentos na 

área de estudo. 

 

2.1 Área de Estudo 
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A área de estudo deste trabalho situa-se em parte no município de Londrina, que se localiza no 

estado do Paraná possuindo 506.701 habitantes e área de 1.653,075 km²; e em parte no município 

de Ibiporã, que faz divisa com o município de Londrina a leste, possuindo área de 297,742 km² e 

48.198 habitantes (IBGE, 2010). A Bacia do Ribeirão Lindóia (Figura 1), com área de 78,33 km², é 

ocupada, em sua grande parte, por atividade urbana. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da Bacia dos do Ribeirão Lindóia no Brasil. 

 

2.2 Escoamento Superficial 

 

O método SCS (1964) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem sido usado pela 

comunidade científica para determinar o escoamento superficial direto quando dados hidrológicos 

não estão disponíveis. A fórmula matemática proposta pelo método é descrita na Equação 1. 

  
         

      
                                                                                             

Sendo: 

Q - Escoamento superficial direto (mm) 

P - Precipitação (mm) 

S - Retenção potencial do solo (mm) 

O valor de “S” depende do tipo e da ocupação do solo e pode ser determinado a partir do parâmetro 

Curve Number, ou CN (Equação 2), que se trata de um valor tabelado que varia de 0 a 100 e 

depende do tipo, condições de uso e ocupação e umidade antecedente do solo. 

       
    

  
                                                                                                 

Para a determinação dos valores de CN para a área de estudo foi necessário determinar o uso e os 

tipos de solo, descritos nas seções 2.3 e 2.4. 
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2.3 Uso e Cobertura do Solo 

Para a determinação do uso e ocupação do solo na região da Bacia do Ribeirão Lindóia, foi feita a 

classificação de uma imagem LANDSAT 5/TM do dia 09 de setembro de 2011. A imagem foi 

registrada, com o Software SPRING 5.1.8 em referência à imagem Geocover corrigida da NASA, 

disponibilizada pelo Projeto Geocover.  

Foi realizada a classificação supervisionada, por pixel, com o método da Máxima Verossimilhança 

e limite de aceitação de 100%. As classes do uso e ocupação do solo foram divididas conforme a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Divisão das classes do uso e ocupação do solo 

CLASSE DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

Asfalto Vias de tráfego 

Área Urbana Áreas residenciais 

Solo Exposto Regiões de solo exposto, solo recém-preparado 

Vegetação Cultivo, vegetação rasteira e vegetação arbórea 

Água Pequenos lagos e rios 

 

2.4 Tipo de Solo 

 

O Mapa de Solos do Paraná foi obtido por meio do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 

(ITCG, 2013). Verificou-se que a região da malha urbana de Londrina e parte do município de 

Ibiporã apresentam solos do tipo: Latossolo vermelho eutroférrico, Latossolo vermelho 

distroférrico, Nitossolo vermelho eutroférrico e Neossolo Litólico Eutrófico.  

Para a aplicação do método do Curve Number, foi necessário reclassificá-los, conforme a 

metodologia de TASSI et al. (2006) em tipos hidrológicos de solo, em classes propostas pelo Soil 

Conservation Service descritas a seguir (SCS, 1964):  

 TIPO A: solos arenosos com baixo teor de argila total (inferior a 8%), profundos, sem 

rochas, com baixo potencial de escoamento e alta taxa de infiltração uniforme quando 

completamente molhados (Taxa Mínima de Infiltração: >7,62 mm/h). 

  TIPO B: solos arenosos, porém menos profundos que os do Grupo A. Potencial de 

escoamento de baixo a moderado. (Taxa Mínima de Infiltração: 3,81-7,62 mm/h). 

  TIPO C: solos barrentos, com teor de argila de 20 a 30%, baixa taxa de infiltração e 

alto potencial de escoamento. Normalmente são solos profundos ou moderadamente 

profundos. (Taxa Mínima de Infiltração: 1,27-3,81 mm/h). 

  TIPO D: solos que possuem alto potencial de escoamento, tendo uma taxa de 

infiltração muito baixa quando completamente molhados, principalmente solos 

argilosos. São normalmente rasos. (Taxa Mínima de Infiltração:<1,27 mm/h).  

A reclassificação foi feita através da comparação de características básicas dos tipos solo de 

Londrina, como profundidade, teor de argila e potencial de escoamento, disponíveis no Plano 
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Municipal de Saneamento Básico de Londrina (LONDRINA, 2009). Nesse caso, os tipos Latossolo 

e Nitossolo, que são profundos, argilosos e bem drenados, enquadraram-se na classe C do SCS e o 

tipo Neossolo, que é raso, foi determinado como classe D do SCS. 

 

2.5 Declividade da área 

 

Os dados de altimetria utilizados foram do sensor Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer), produto do GDEM (Global Digital Elevation Mode) com resolução 

espacial de 30 metros. A partir da grade numérica do relevo, foi gerada a carta de declividade em 

porcentagem. 

 

2.6 Análise Booleana 

A geração dos mapas de potencial de escoamento e de risco de alagamento foi feita a partir do 

cruzamento de planos de informação através da Inferência Booleana com a Linguagem de 

programação LEGAL do SPRING. 

Combinaram-se dados de tipo e uso do solo conforme proposto pelo SCS e mostrado na Tabela 2 

para a produção do mapa de potencial de escoamento. O cruzamento deste mapa com o mapa de 

declividade permitiu a identificação das áreas com maior risco de alagamento. Para isso, foi 

determinado como parâmetro de análise que as áreas potenciais a alagamentos são as que 

apresentam um alto índice de escoamento superficial, dado pelo valor de CN superior a 81 e uma 

baixa declividade, menor que 3%, conforme o trabalho realizado por Borini (2010). 

 

Tabela 2 – Valores de Curve Number para bacias Urbanas 

Tipo de Uso e Cobertura do Solo e suas condições 
Grupo Hidrológico 

A B C D 

Áreas predominantemente residenciais (tamanho médio dos lotes) 

<500 m² 

1000 m² 

2000 m² 

 

77 

61 

54 

 

85 

75 

70 

 

90 

83 

80 

 

92 

87 

85 

Áreas de comércio 89 92 94 95 

Áreas industriais 81 88 91 93 

Vegetação rasteira em boas condições 30 58 71 78 

Espaços abertos em condições médias 39 61 74 80 

Fonte: Adaptado a partir de BORINI, 2010. 

 

2.7 Validação dos dados 

 

Para validar os resultados, foram utilizados dados reais de ocorrências de alagamentos disponíveis 

por Paraná (2013), de 2005 a 2011, na forma de lista de endereços, os quais foram geocodificados. 
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Ressalta-se que nem todos os endereços estavam completos, alguns possuíam apenas o nome do 

logradouro, sem informação de número. Com o conjunto desses pontos, foi produzida uma carta 

com a densidade (número de pontos por unidade de área), por meio da operação kernel, disponível 

no SIG, que permitiu determinar os principais bairros afetados por alagamentos. 

O mesmo procedimento de geração da carta de densidade foi feita com os pontos de risco de 

alagamento gerados a partir da aplicação do método SCS para que se fosse realizada uma 

comparação coerente com os dados observados. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A imagem LANDSAT 5/TM foi classificada em asfalto, área urbana, vegetação, solo exposto e 

água. A partir da distinção destas classes dentro da área urbana de Londrina foi possível gerar o 

mapa de uso e cobertura da terra (Figura 2). O desempenho médio da classificação foi de 82,11% de 

acerto e a confusão média entre as classes de 17,89%. A Tabela 3 apresenta a distribuição de áreas 

por classes de uso do solo presentes na área de estudo. 

 

Tabela 3 - Medida de classes do mapa de uso e cobertura da terra 

CLASSES ÁREA (km²) PROPORÇÃO 

Asfalto 2,2896 2,92% 

Área Urbana 45,849 58,40% 

Vegetação 18,120 23,08% 

Solo Exposto 12,212 15,55% 

Água 0,0369 0,05% 

 

A partir do plano de informação contendo os Tipos de Solos, observou-se que na região da Bacia do 

Ribeirão Lindóia o solo encontrado foi do grupo hidrológico C. Assim, os valores de CN que foram 

cruzados com o uso do solo foram apenas os da coluna referentes a este grupo. 

Os valores de CN atribuídos a cada classe de uso do solo foram aqueles propostos pelo SCS, 

conforme a Tabela 2. Porém, devido à limitação da resolução não se pôde classificar a imagem com 

todas as subdivisões propostas pelo SCS. Na classe área urbana foi realizada uma média aritmética 

dos valores do parâmetro das classes: áreas predominantemente residenciais, áreas de comércio e 

áreas industriais. Na classe vegetação foi atribuído o valor de CN de vegetação rasteira em boas 

condições enquanto que a classe solo exposto foi enquadrada com o valor de espaços abertos em 

condições médias. Os corpos hídricos possuem valor nulo de CN. Após as adaptações, os valores de 

CN estão na Tabela 4. 

Tabela 4 – Valores de CN para as classes de uso do solo 
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CLASSE TIPO DE SOLO (SCS) CN 

Vegetação Vegetação rasteira (campos) em boas condições 71 

Área Urbana Média: área residencial, comercial e industrial 88 

Asfalto Arruamentos e áreas asfaltadas 98 

Solo Exposto Espaços abertos em condições médias 79 

Água - Nulo 

 

O cruzamento dos mapas de uso do solo e de grupos hidrológicos de solos gerou o mapa de 

potencial de escoamento superficial da Bacia do Lindóia apresentado na Figura 3. O potencial de 

escoamento da Bacia variou de 71 a 98, sendo o valor de CN para corpos hídricos nulo. O maior 

valor indica maior impermeabilização e maior potencial de escoamento, observado em maior parte 

na área central da bacia.  

O cruzamento dos dados de declividade (Figura 4) com os dados de potencial de escoamento gerou 

o mapa de áreas de risco de alagamento. Como critério para definir se a área é ou não de risco 

utilizou-se a metodologia de Borini (2010) como descrito anteriormente. O mapa resultante pode ser 

observado na Figura 5. 

Pôde-se observar que 74,34% da área da Bacia do Ribeirão Lindóia tem declividade entre 5 e 20%, 

enquanto que apenas 7,67% atendiam o critério de declividade menor que 3%. Foram classificadas 

como áreas de alto risco de alagamento 3,93 km² (5,02%) da área total da bacia.  

Com o intuito de verificar as áreas de maior concentração de pontos de risco de alagamento, foi 

gerada a carta de densidade desses pontos, apresentada na Figura 6, sobreposta aos limites dos 

bairros de Londrina, a fim de identificar quais deles deveriam receber maior atenção em eventos de 

grande precipitação.  

Para comparar com os dados reais, o procedimento de cálculo de densidade foi também aplicado 

aos pontos de ocorrência e para assim poder validar o resultado (Figura 7). Observou-se que as 

regiões estimadas como sendo de maior risco coincidem em sua maioria com os bairros que 

registraram maior número de ocorrências, segundo os dados do Corpo de Bombeiros. Observa-se 

que nos bairros da área central da bacia a coincidência entre riscos e ocorrências foi maior. Essa 

constatação mostra a validade do método em estudos que necessitem identificar áreas de maior risco 

de alagamento e com isso adotar medidas preventivas e até mesmo de planejamento urbano a fim de 

evitar consequências mais graves. 
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Figura 2 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lindóia. 

 
Figura 3 – Mapa do potencial de escoamento superficial da Bacia do Ribeirão Lindóia 
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Figura 4 – Mapa de declividade da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lindóia 

Figura 5 – Mapa de áreas com risco de alagamento na Bacia do Ribeirão Lindóia 
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Figura 6 – Mapa de Densidade de Kernel dos Pontos de Riscos de Alagamento 

 
Figura 7 – Mapa de Densidade de Kernel das Ocorrências de Alagamentos 
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4. CONCLUSÃO 

Pode-se verificar que o método SCS aliado ao geoprocessamento se mostrou eficiente para 

identificar áreas com riscos de alagamentos, considerando apenas os fatores físicos, já que o 

resultado foi coerente com os dados de ocorrências do Corpo de Bombeiros. A partir de estudos 

dessa natureza seria possível chamar a atenção da Prefeitura de Londrina para atuar em regiões mais 

vulneráveis com medidas mitigadoras para evitar alagamentos, como por exemplo, o aumento do 

número de bocas de lobos e de áreas mais permeáveis. Seria interessante ampliar esse estudo para 

todas as Bacias Hidrográficas da região, e assim, contribuir para o desenvolvimento de um 

Planejamento Urbano integrado dos Municípios. 
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RESUMO 

A expansão das áreas ocupadas por lavouras de cana-de-açúcar no Brasil tem ocorrido num ritmo 

acelerado nos últimos anos para atender a crescente demanda de etanol e de açúcar. Essa produção, 

atualmente, vem se expandindo em direção ao interior do país e ocupando novos espaços agrícolas. 

Dentre as novas áreas ocupadas por essa lavoura está o Mato Grosso do Sul, em especial, a região 

da bacia hidrográfica do rio Ivinhema, no sudeste do Estado.  A expansão da cana-de-açúcar nessa 

porção do estado representa uma ameaça à permanência das lavouras tradicionais da região e tende 

a substituir, principalmente, a produção de alimentos. Este texto originou-se a partir do projeto de 

Pesquisa intitulado “Os efeitos econômicos e socioespaciais da expansão canavieira na bacia do rio 

Ivinhema-MS”, em desenvolvimento junto ao curso de pós graduação em Geografia da 

FCT/UNESP. 

Palavras-chave: produção agropecuária; cana-de-açúcar; reorganização espacial. 

 

ABSTRACT 

The expansion of the areas occupied by plantations of sugar cane in Brazil has been at an 

accelerated pace in recent years to meet the growing demand for ethanol and sugar. This production 

has currently expanding into the interior of the country and occupying new spaces agricultural. 

Among the new areas occupied by this crop is the Mato Grosso do Sul, in particular, the region of 

the river basin Ivinhema in southeastern state. The expansion of cane sugar in this portion of the 

state poses a threat to the permanence of traditional crops of the region and tends to replace, 

especially food production. This text originated from the research project entitled "The effects of 

economic and socio-spatial expansion of sugarcane in the river basin Ivinhema-MS" in 

development with the postgraduate course in Geography FCT / UNESP. 

Keywords: agricultural production; cane sugar; spatial reorganization. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este texto originou-se a partir do projeto de pesquisa denominado “Os efeitos econômicos e 

socioespaciais da expansão canavieira na bacia do rio Ivinhema-MS”, em desenvolvimento junto ao 

curso de pós graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), visando o doutoramento nessa área. A pesquisa tem como 

objetivo principal analisar os impactos socioeconômicos da expansão canavieira nos municípios que 

possuem seus territórios total ou parcialmente localizados na bacia do rio Ivinhema em Mato 

Grosso do Sul. 

 Se constituem objetivos específicos da pesquisa: a) mapear o avanço da atividade canavieira 

na última década na bacia do Ivinhema; b) identificar os agentes envolvidos nesse processo; c) 

mapear as áreas de produção de grãos nessa bacia; d) demonstrar a evolução produtiva desse espaço 

agrario nas últimas décadas e sua importancia na economia nacional; e) identificar o papel dos 

pequenos produtores nesse espaço produtivo e os impactos que essa nova configuração está 

produzindo sobre eles. 

 Com o intuito de atingir aos objetivos propostos estão sendo adotados os seguintes 

procedimentos metodológicos: Levantamento bibliográfico sobre a questão agraria no Brasil e no 

Mato Grosso do Sul, com enfoque na expansão canavieira; levantamento bibliográfico sobre a 

região em estudo, caracterizando os municípios que a compõem; coleta de dados sobre a produção 

agropecuaria dos municípios que pertencem à bacia do rio Ivinhema, em órgãos públicos (INCRA, 

AGRAER, IBGE); Coleta de dados gerais referentes aos municípios que compõem a bacia, junto ao 

IBGE e nas Prefeituras  municipais; visitas em parte das propriedades da região (pequenas, médias e 

grandes) com registro fotográfico; aplicação de formulários e realização de entrevistas com 

produtores da região, usineiros e autoridades estaduais e municipais; organização dos dados 

coletados em gráficos e tabelas; análise dos dados e redação final com base nos referenciais 

bibliográficos e na pesquisa de campo. 
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2 - O AVANÇO DA PRODUÇÃO CANAVIEIRA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 

 

 O direcionamento do cultivo da cana-de-açúcar para o Centro-Oeste, nesta atual fase de 

expansão canavieira, se dá objetivando ocupar as áreas de cerrado, sobretudo, as áreas já agrícolas, 

preferencialmente de solos férteis, para atender a grande demanda atual por este produto. 

Dessa forma, essa região que passou a integrar a economia nacional como produtora de grãos e 

pecuaria a partir da década de 1970, diante do processo de modernização da agricultura implantado 

no país (TEIXEIRA e HESPANHOL, 2006), passa a ser, atualmente, alvo do agronegocio 

canavieiro, com base agroindustrial, diante da crescente instalação de usinas. 

 De acordo com Nassar et al (2008) apud Castro et al (2010) o aumento das áreas de cultivo 

de cana-de-açúcar no Centro-Oeste nos últimos anos substituiu mais as áreas agrícolas do que as 

áreas de pastagem, com um equilíbrio maior no ano de 2008. 

[...] o avanço das novas usinas dar-se-á em áreas do sudoeste de Goiás e do 

Sudeste de Mato Grosso do Sul, onde tradicionalmente se cultivava soja e 

produtos associados. Logo, a discussão que caberá é se tal competição pode 

ser considerada uma disputa da cana com culturas alimentares (CASTRO et 

al, 2010, p. 180). 

 

 Sobre essa questão, Azevedo (2008) enfatiza que a atividade canavieira passa a se 

territorializar em áreas tradicionais da pecuaria, como é o caso de Mato Grosso do Sul. No entanto, 

o que se observa nesse Estado é que a produção avança, como já ressaltamos, sobre as áreas 

ocupadas com a produção de grãos. 

 Assim, o autor destaca que, 

Do ponto de vista do agronegócio, Mato Grosso do Sul aparece no cenário 

midiático como um dos mais dinâmicos, na medida em que representa uma 

fronteira agrícola-econômica para a expansão de capitais, seja na 

agricultura ou na própria indústria. Contudo, no que tange propriamente ao 

campo, ampara-se largamente no discurso da produção da soja, da carne e, 

mais recentemente, da cana-de-açúcar, os quais sustentam a sua  economia 

e expressam sua situação frente aos demais Estados da federação 

(AZEVEDO, 2008, p. 26). 

 

 Devemos salientar, no entanto, que desde as décadas de 1970 e 1980 ocorreram 

investimentos, devido ao Proálcool, na implantação de usinas no Mato Grosso do Sul. No final da 
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década de 1980 elas totalizavam 9 usinas e o Estado apresentava 94.538 hectares de área plantada 

com lavouras de cana-de-açúcar (PEREIRA et al, 2007). Em 2008, a área plantada totalizava, 

segundo o IBGE, 341.926 hectares, ficando entre os seis Estados de maior área de cultivo de cana-

de-açúcar do país. 

 Os dados do IBGE demonstram uma evolução constante da área plantada de cana-de-açúcar 

no Mato Grosso do Sul, a partir do ano de 1990. Porém, a partir de 2000, a expansão ocorreu com 

maior intensidade. 

 Os dados estatísticos do Estado disponibilizados pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (SEMAC) demonstram uma redução das 

principais lavouras no Mato Grosso do Sul e a expansão da área plantada com lavouras de cana-de-

açúcar (tabela 1). 

Lavouras 2005 2006 2007 2008 2009 

Algodão herbáceo      63.718      29.499      46.249      44.224      36.716 

Arroz em casca      51.538      42.160      41.948      35.419      34.167 

Feijão em grão      20.812      32.470      19.785      16.838      17.609 

Mandioca      32.492      29.337      27.356      29.041      23.934 

Trigo       95.559      49.492      31.814      42.682      43.154 

Soja em grão 2.025.155 1.903.852 1.718.031 1.731.376 1.708.723 

Cana-de-açúcar    136.803    152.747    191.577    341.926    372.963 

   Tabela 1: Área colhida das principais lavouras de Mato Grosso do Sul (ha) 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. In: Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (2009). 

 

Para Azevedo (2008, p. 32) 

Esse cenário de expansão da monocultura da cana-de-açúcar e de 

implantação de novas unidades nos coloca atentos à possibilidade de haver 

um novo enquadramento de Mato Grosso do Sul na divisão territorial e 

internacional do trabalho. 

 

 É notório o interesse dos grandes empresários do setor sucroalcooleiro em instalarem novas 

usinas no Mato Grosso do Sul, considerando que o Estado possui: estoque de terras para sustentar a 

expansão da atividade; preço da terra ainda atrativo; organização sindical frágil; grande interesse do 

Estado em facilitar a instalação dessas empresas. 
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Mato Grosso do Sul criou uma estratégia para promover a atração das 

usinas sucroalcooleiras para o estado. De forma geral e simplificada, o 

pacote de incentivos compreende a isenção ou descontos nas alíquotas de 

impostos, dentre outros benefícios (PEREIRA et al, 2007, p. 10). 

 

 Ressaltamos que o Brasil vivencia, desde a década de 1990, o chamado processo de 

descentralização industrial e são oferecidos incentivos para que as empresas se instalem no 

interior do país, em regiões menos industrializadas, como é o caso do Centro-Oeste. As 

vantagens vão desde concessão de terrenos para a instalação da empresa até a isenção fiscal 

por vários anos. O Estado de Mato Grosso do Sul tem oferecido essas vantagens, o que 

contribui para a instalação de novas usinas. 

Sobre o assunto, Santos e Silveira (2001, p. 112) afirmam que: 

As mudanças de localização de atividades industriais são as vezes 

precedidas de uma acirrada competição entre os Estados e os municípios 

pela instalação de novas fábricas e, mesmo, pela transferência das já 

existentes. 

 

3 - A EXPANSÃO CANAVIEIRA NA BACIA DO RIO IVINHEMA EM MATO GROSSO 

DO SUL 

 

 A bacia do rio Ivinhema abrange uma área de 4,64 milhões de hectares, correspondendo a 

5,27% da bacia do Paraná em territorio brasileiro. Sua localização se dá entre os paralelos 20° 51’ e 

23° 14’ de latitude Sul e os meridianos 52° 21’ e 55º 27’ de longitude Oeste. Encontra-se totalmente 

no estado de Mato Grosso do Sul, limitando-se com o Paraguai a Oeste e com os Estados de São 

Paulo e Paraná a Leste (figura 1). Seu rio principal, o Ivinhema, nasce a partir da junção dos rios 

Vacarias e Brilhante, percorrendo 205 km até desaguar no rio Paraná (FARIA e FRATA, 2008). 

 Essa região apresenta as seguintes características físicas: Clima tipo Aw (tropical com verão 

chuvoso e inverno seco), com precipitação variando entre 1400 e 1700 mm; a forma de relevo 

predominante é o planalto com suaves ondulações, esculpido sobre litologias areníticas cretácicas 

do Grupo Bauru, o que originou latossolos com maior fertilidade em sua porção superior (latossolo 

roxo) e com menor fertilidade em sua porção inferior (latossolo vermelho-amarelo); a vegetação 

predominante é o cerrado (SOUZA, 2007). 
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Figura 1: Localização da Sub-bacia do rio Ivinhema no Estado de Mato Grosso do Sul e em relação à 

bacia do rio Paraná. 

                 Fonte: FARIA e FRATA (2008) 

  

Com uma população de aproximadamente 600 mil habitantes, segundo dados do IBGE, essa região 

é composta por 25 municípios: Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Batayporã, Caarapó, 

Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Jateí, 

Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte 

do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia, Taquarussu e Vicentina (figura 2). 
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Figura 2 – Municípios localizados na bacia do rio Ivinhema – MS. 

Fonte: GONÇALVES (2009). 

 

 As novas instalações de usinas no Mato Grosso do Sul estão ocorrendo na bacia hidrográfica 

do Paraná, com grande concentração na sub-bacia do rio Ivinhema. Esse fato justifica nossa 

preocupação, considerando que boa parte dos municípios localizados nessa região do estado é 

grande produtora de alimentos. 

 De acordo com os dados do censo agropecuário do IBGE de 2006, os municípios dessa bacia 

apresentaram uma produção de 4,13 milhões de toneladas de grãos, correspondendo a mais de 3% 

da produção nacional, com destaque para as lavouras de soja e milho. De acordo com o censo essa 

região possui uma área ocupada com produção de grãos de 923 mil hectares, 2.497 mil hectares 

ocupados com pecuaria e 175,8 mil hectares ocupados com lavouras de cana-de-açúcar.  

Sobre a produção agropecuaria dessa bacia, Faria e Frata (2008) destacam que a produção 

principal está em sua parte alta, região colocada entre as maiores zonas produtoras de grãos do país, 

principalmente de soja e milho, enquanto que na parte baixa predomina a pecuaria bovina.  
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Atualmente, o avanço da cana-de-açúcar é bem maior na parte alta da bacia, de solos mais férteis, 

onde predomina a produção de grãos, do que sobre a parte baixa, de solos menos férteis, onde 

sobressai a pecuaria bovina. Isso nos induz a levantar a hipótese de que já está havendo uma disputa 

entre as áreas de plantio de cana-de-açúcar com as áreas tradicionalmente voltadas para a produção 

de grãos, e isso tende a se aprofundar com a instalação das novas usinas, o que pode gerar grandes 

impactos econômicos, sociais e ambientais na região. 

 A tabela 2 demonstra a evolução da área plantada com cana-de-açúcar em cada um dos 

municípios da bacia do rio Ivinhema nos últimos anos. Tomando como referencia os anos de 2005 a 

2012 notamos uma pequena diferença em relação aos dados apresentados pelo IBGE no ano de 

2006. No entanto, demonstram um crescimento considerável dessa lavoura, elevando-se de 86.029 

ha para 416.481 ha, com a participação de quase todos os municípios. 

 

Municípios 

 

Safra 

2005/06 

Safra 

2006/07 

Safra 

2007/08 

Safra 

2008/09 

Safra 

2009/10 

Safra 

2010/11 

Safra 

2011/12 

Anaurilândia ----------- ----------- ----------- 546 1.560 1.980 2.697 

Angélica ----------- 1.496 3.641 12.239 18.760 23.285 30.116 

Antônio João ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

Batayporã ----------- ----------- ----------- 1.583 2.977 4.175 4.336 

Caarapó ----------- ----------- ----------- 890 9.442 12.806 19.717 

Deodápolis ----------- ----------- 398 745 847 1.076 2.063 

Douradina ----------- ----------- ----------- ----------- 157 157 157 

Dourados  -----------    352 1.184 5.051 14.291 19.731 29.534 

Fátima do Sul ----------- ----------- ----------- 79 106 394 673 

Glória de Dourados ----------- ----------- ----------- 31 31 31 31 

Itaporã ----------- ----------- 2.880 4.420 6.245 6.308 7.735 

Ivinhema ----------- ----------- 146 1.983 7.686 15.389 16.180 

Jateí ----------- ----------- ----------- 788 2.202 2.253 2.673 

Juti 720    781 780 976 2.053 5.773 9.206 

Laguna Carapã ----------- ----------- ----------- ----------- 3.279 9.861 10.712 

Maracaju 16.307 17.574 19.389 25.092 33.245 35.398 36.760 

Naviraí 13.249 17.720 19.978 21.721 21.918 21.555 19.261 

Nova Alvorada do Sul 13.418 14.964 19.403 22.332 28.450 37.004 53.295 

Nova Andradina 18.559 17.881 20.341 22.593 21.743 23.959 26.957 

Novo Horizonte do Sul ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 4.445 4.445 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1389 

Ponta Porã ----------- ----------- ----------- 1.346 8.222 13.687 21.505 

Rio Brilhante 15.301 22.181 36.400 59.453 75.708 79.098 83.196 

Sidrolândia 8.475 9.228 11.631 15.718 27.298 28.219 28.669 

Taquarussu ----------- ----------- ----------- 144 3.232 3.421 3.670 

Vicentina ----------- ----------- ----------- 1.618 1.710 1.910 2.893 

Total 86.029 102.357 136.171 199.348 291.162 351.915 416.481 

Tabela 2: Evolução da área plantada com cana-de-açúcar nos municípios da bacia do rio Ivinhema - MS (ha) 

Fonte: CANASAT – mapeamento da cana via imagens de satélite de observação – disponível em: 

http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/. 

Organização: TEIXEIRA, Jodenir Calixto 

 

 Sem dúvida, é notória a expansão da cana-de-açúcar nessa porção do estado, o que justifica 

a nossa preocupação em entender as repercussões econômicas e socioespaciais desse fato. 

  

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar das lavouras de cana-de-açúcar serem cultivadas no Brasil desde a sua colonização, 

só nas últimas décadas que essa produção se expandiu grandemente no território brasileiro, para 

atender principalmente a grande demanda por etanol e açúcar nos mercados nacional e 

internacional.  

 A região de maior concentração desse cultivo é o Centro-Sul, com grande destaque para o 

Estado de São Paulo. Porém, na década de 2000, essa prática vem se estendendo para outros 

estados, em especial, para o Mato Grosso do Sul. 

 A expansão canavieira vem provocando significativas alterações no espaço agrário dessa 

região, com a substituição de antigas áreas de lavouras e pecuarias, o que faz com que essas 

produções sejam prejudicadas, pela ausencia de uma política que regulamente o uso do solo 

agrícola. 

 A força do capital é determinante nesse processo. Assim, o estado de Mato Grosso do Sul, 

representa o novo foco de expansão da cana-de-açúcar, principalmente na região da bacia do rio 

Ivinhema a sudeste do Estado, envolvendo 25 municípios. Essa região tem despertado grande 

interesse nesses produtores e um número cada vez mais elevado de usinas tem se instalado nessa 

área. Considerando que essa região é tradicional na produção de grãos, novas questões surgem em 

torno desse fato: todos os atores envolvidos nesse processo estão sendo considerados? O que vai 
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acontecer com o pequeno produtor nessa nova configuração desse espaço agrario? Quais os 

impactos que ocorrerão sobre a economia desses municípios e sobre a qualidade de vida da 

população? 

 Essas questões ainda não podem ser respondidas nesse texto, pelo fato da pesquisa estar em 

fase de desenvolvimento. 
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RESUMO 

O Rio de Janeiro cresceu em torno do centro da cidade, gerando grande especulação no valor de 

propriedade dessa área, forçando a população de menor poder aquisitivo a buscar glebas mais 

baratas, muitas vezes, situadas em encostas e fundos de vales fluviais.  No entanto, a ocupação das 

faixas marginais dos rios é conflitante com a legislação ambiental vigente.  O presente trabalho tem 

por objetivo geral fazer a classificação do uso e cobertura vegetal e delimitação de Faixa Marginal 

na bacia do rio Marangá, importante afluente da bacia da Baía de Guanabara e onde estão previstas 

intervenções urbanas para contenção de inundações e despoluição, dentro do contexto dos Jogos 

Olímpicos de 2016. No sentido de atender esse objetivo, houve interpretação da imagem do satélite 

Ikonos, Natural Color (composição colorida das bandas R, G, B com resolução espacial de 1 metro) 

e tratamento digital com o software Arcgis 10.  Os resultados desse trabalho fornecem subsídios 

para identificar os conflitos entre o uso atual e a legislação ambiental, propiciando informações para 

tomada de decisões com relação ao gerenciamento dos recursos hídricos. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Planejamento do Uso e Ocupação da Terra, Vulnerabilidade 

Ambiental, Rio Marangá, Faixa Marginal de Proteção. 

 

ABSTRACT 

The Rio de Janeiro grew around the city center, causing much speculation in the value of property 

in this area, forcing the population of lower income tracts to seek cheaper, often situated on slopes 

and bottoms of river valleys. However, the occupation of marginal bands of rivers is conflicting 

with current environmental legislation. The present work aims to make the general use classification 

and delineation of vegetative cover and Range Marginal River Basin Maranga, an important 

tributary basin of Guanabara Bay and where interventions are planned for urban flood containment 

and remediation activities, within the context Olympic Games 2016. In order to meet this goal, there 

was interpretation of the Ikonos satellite image, Natural Color (color composite of bands R, G, B 

with spatial resolution of 1 meter) and digital processing with software Arcgis 10. The results of 

this study provide information for identifying conflicts between the current use and environmental 

law, providing information for decision making regarding the management of water resources. 

Key-words: Permanent Preservation Areas, Watershed, Urbanization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A degradação dos recursos hídricos constitui tema crescentemente valorizado em diversos 

tipos de diagnósticos e estudos de impactos ambientais.  Os limites mínimos para Áreas de Proteção 

Permanentes (APP) nem sempre são respeitados, pois o processo de urbanização resulta em pressão 

antrópica diversa no ambiente de mata ciliar.  

No município do Rio de Janeiro, as bacias hidrográficas vêm sofrendo desde a metade do 

século XX com o intenso e desordenado processo de urbanização. A população cresceu em grande 

escala e vem se apropriando dos recursos que o espaço geográfico lhes oferece, sem o devido 

respeito às leis ambientais, facilitado pela ineficiência da fiscalização por parte do Estado (por 

diversos motivos), gerando como consequência a formação de construções irregulares (em beiras de 

rios ou encostas), desrespeitando assim, o Código Florestal e às legislações específicas que 

normatizam as Faixas Marginais dos rios. Na cidade, há uma carência de estudos relacionados à 

situação real de uso das Faixas Marginais de Proteção, que são fundamentais para o controle e 

avaliação da degradação ambiental. O reflorestamento das áreas de mata ciliar é uma necessidade, 

devendo ser implementado com espécies nativas, dentro de um contexto local de diversidade 

biológica em concordância com os processos ecológicos do meio, visando se obter o 

desenvolvimento sustentável. 

Dentro da perspectiva ambiental, são fundamentais os estudos sobre a classificação do uso e 

cobertura vegetal e delimitação de faixa marginal das bacias hidrográficas da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro.  Na bacia do rio Marangá, especificadamente, esses dados poderiam auxiliar no 

desenvolvimento de diretrizes para a atuação do poder público, dos comitês de bacias hidrográficas 

e demais instâncias envolvidas com o processo de planejamento e gestão das águas, visando 

orientar a tomada de decisão quanto à alocação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo 

seu uso, em obras e programas que contribuam para a melhoria das condições ambientais e da 

qualidade de vida nas bacias hidrográficas. 

O presente trabalho tem por objetivo geral fazer a classificação do uso e cobertura vegetal e 

delimitação de faixa marginal na bacia do rio Marangá, que drena os bairros de Deodoro, Realengo, 

Magalhães Bastos, dentre outros, na cidade do Rio de Janeiro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E LEGISLATIVO 

 

Teodoro, Teixeira & Costa (2007) definem bacia hidrográfica como um conjunto de terras 

drenadas por um rio e seus afluentes, formada, nas áreas mais altas do relevo, por divisores de água.  

Por sua vez, bacia hidrográfica conceituada por Lima & Zakia (2000) seria sistemas abertos que 

recebem energia através de eventos climáticos e perdem energia através do deflúvio. No espaço 

definido como bacia hidrográfica é que se desenvolvem as atividades humanas. Todas as áreas 

urbanas, industriais, agrícolas ou de preservação fazem parte de alguma bacia hidrográfica. O que 

ali ocorre é consequência das formas de ocupação do território e da utilização das águas que para ali 

convergem.  Por isso, é que a bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial da Geografia 

Física desde meados do século XX.  Atualmente, outras ciências, ditas ambientais, incorporaram, 

em seus estudos, a análise dessa unidade especial, no sentido de desenvolver programas de proteção 

ambiental. 

A degradação dos recursos hídricos constitui tema crescentemente valorizado em diversos 

tipos de diagnósticos e estudos de impactos ambientais.  Os limites mínimos para Áreas de Proteção 

Permanentes (APP) nem sempre são respeitados, pois o processo de urbanização resulta em pressão 

antrópica diversa no ambiente de mata ciliar.  

Dentro desse contexto, compreende-se a necessidade de se respeitar o atual Código Florestal 

(Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012), que estabelece as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) 

dos rios.  Na legislação, há a clara intenção de preservar as matas ciliares e organizar o uso e 

ocupação dessas áreas.  As margens de canais fluviais são “áreas cobertas ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas”. 

Ao longo dos cursos d’água, deveriam ser observadas todas as normas que regulam as APPs, 

mas na prática elas têm sido simplesmente ignoradas na maioria dos núcleos urbanos, associando-se 

a graves prejuízos ambientais como a formação de voçorocas, perda de solo, assoreamento e 

contaminação dos corpos d’água. 
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No Rio de Janeiro, foi criada Lei n° 1.130 de 12 de fevereiro de 1987, com o objetivo de 

atender às particularidades do sistema hídrico do Estado Fluminense, definindo-se, assim, as áreas 

de interesse especial.  Dentre essas áreas estão as Faixas Marginais de Proteção que são faixas de 

terra necessárias à proteção, à defesa, à conservação e operação de sistemas fluviais e lacustres, 

determinadas em projeção horizontal e considerados os níveis máximos de água (NMA), de acordo 

com as determinações dos órgãos federais e estaduais competentes.  A área demarcada como FMP é 

uma área non aedificandi, isto é, onde não podem ser erguidas construções em virtude tanto da 

proteção do ambiente quanto da própria segurança das edificações  e das pessoas que nelas habitam 

ou delas fazem uso. 

A base legal para o estabelecimento da largura mínima da FMP é a Portaria Serla nº 324 de 28 

de agosto de 2003 (atualmente Inea). Na lei, há estabelecimento das larguras mínimas da FMP ao 

longo de qualquer curso d’água desde seu nível mais alto, sendo estas descritas na tabela a seguir. 

 

LARGURA DOS CURSOS 
LARGURA DA FAIXA 

MARGINAL 

< 10 metros 30 metros 

De 10 metros a 50 metros 50 metros 

De 50 metros a 200 metros 100 metros 

De 200 metros a 600 metros 200 metros 

> 600 metros 500 metros 

Tabela 1 - Larguras das FMPs de acordo com o Estado do Rio de Janeiro. 

 

No caso de áreas urbanas, deve-se observar o disposto nos respectivos planos diretores e leis 

de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.   

O problema é que na cidade do Rio de Janeiro, o espaço de proteção das Faixas Marginais não 

é respeitado por diferentes segmentos da sociedade, como os empreendedores imobiliários e a 

população de baixo poder aquisitivo, geralmente conflitos entre o uso e ocupação e a legislação 

vigente. O território se dá como um palco de disputa de interesses, onde há a dicotomia homem x 

meio. Assim, há um jogo de interesses por parte dos atores existentes neste território, que no caso 

são o Estado e a população local. O Estado deveria fiscalizar as áreas protegidas e oferecer 
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subsídios para a divulgação da legislação ambiental e o respeito da população do entorno.  Mas, de 

um lado, há a falta de planejamento por parte do Estado e de outro, as consequências sofridas pela 

população, como por exemplo, as enchentes e inundações ocasionadas pelas construções 

irregulares, como resultado do desrespeito a Faixa Marginal de Proteção. 

Na verdade, Braga et al. (2001) destaca que, muitas vezes, as autoridades que deveriam gerir 

esse território específico, o das Faixas Marginais, fazem-no em prol apenas do capital, 

maximizando os interesses privados em detrimento dos interesses socioambientais.  Inúmeros 

projetos imobiliários estão sendo construídos na Zona Oeste da cidade e muitos deles estão 

ocupando as margens dos rios, sobretudo aqueles associados à construção de moradias para a classe 

média, sem o devido respeito ao Decreto n° 42.356 de 16 de março de 2010, que normatiza as 

Faixas Marginais de Proteção (FMP), assim como seu tratamento, sua demarcação, os processos de 

licenciamento e emissões que competem ao Estado.   

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Para a análise da bacia hidrográfica do rio Marangá, o trabalho foi desenvolvido em diferentes 

etapas.  A primeira consistiu no levantamento bibliográfico/cartográfico, com busca de 

informações, junto aos principais órgãos ambientais e artigos científicos.  

A segunda etapa foi a aquisição das cartas plantas cadastrais 1:10.000 produzidas pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2000. Também foi obtida imagem de satélite Ikonos, de 2012, 

Natural Color (composição colorida das bandas R, G, B com resolução espacial de 1 metro), que 

também serviram para a interpretação e identificação dos usos do solo da Faixa Marginal de 

Proteção. Em posse das mesmas, o passo seguinte foi destacar todos os rios que compõem a bacia 

do Marangá e delimitá-la, utilizando como limite os cumes e curvas convexas que a circundam. 

Para digitalização dos shapes e organização do mapa digital, foi necessário o uso do software de 

geoprocessamento Arcgis 10.1.  

A terceira etapa foi a identificação da Faixa Marginal de Proteção do rio Marangá, 

respeitando-se a Portaria Serla nº 324/2003 (atualmente Inea).  O rio possui, em seu máximo de 

largura, um total de menos de 10, portanto sua FMP foi de 30m. A organização da legenda de 
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classificação do uso do solo respeitou o procedimento metodológico de SEA (2011), que elaborou o 

Mapa de Uso e Cobertura do Solo do Estado do Rio de Janeiro. 

A última etapa foi a realização de visitas de campo para se conhecer a dinâmica espacial da 

bacia hidrográfica em questão e a real situação da Faixa Marginal de Proteção, em junho de 2013. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O rio Marangá é formado pelos rios Piraquara e Marinho e é um importante contribuinte do 

rio Acari, cujas águas desaguam no Rio Pavuna/São João de Meriti que lançam suas águas na Baía 

de Guanabara, em Duque de Caxias.  O rio Piraquara nasce a 700m de altitude, no Maciço da Pedra 

Branca, em Realengo e percorre 8,5 km até unir-se ao rio Marinho, cujas nascentes estão 

localizadas em uma pequena elevação perto do Centro de Bangu e se estende por 3,1km até formar 

o rio Marangá, em Magalhães Bastos. 

A bacia do rio Marangá possui 38km
2
 e tem prolongamento de direção NE-SW e sua 

nascente, no rio Piraquara, está encravada sobre as rochas cristalinas do Maciço da Pedra Branca, 

onde predominam Gnaisses bandados com quartzo, microlina, plagioclásio e biotita.  Esse substrato 

geológico sustenta um relevo bastante inclinado que se torna plano abruptamente na localidade 

Fazenda do Barata (Realengo), quando o rio corta extensos trechos sub-horizontalizado recobertos 

com sedimentos recentes (aluvião) ou áreas edificadas. 

A Faixa Marginal do rio Marangá possui uma área total de 2,81km
2
, incorporando diferentes 

usos do solo, na Figura 01.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1398 

 

Figura 01 - Faixa Marginal de Proteção do Rio Marangá. 

 

A área florestada representa 15,8% do total da Faixa Marginal de Proteção e é caracterizada 

pela Floresta Ombrófila Densa.  Na verdade, o uso da terra está fortemente ligado às condições 

físico-geográficas da área e as áreas de florestas localizam-se nos topos das montanhas, nas 

encostas mais íngremes e nos vales de ordem mais inacessíveis, como nas proximidades do Pico da 

Piraquara, no Alto do Barataca e Serra do Barata. Destaca-se também, que os contrafortes acima da 

cota de 100m estão protegidos pela Unidade de Conservação Parque Estadual da Pedra Branca, 

administrado pelo INEA - Instituto Estadual do Ambiente (Foto 01).   
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Foto 01 - Floretas na Serra do Barata. Fortes (2013). 

 

Ao descer a Serra do Barata, nas áreas do entorno das áreas protegidas, há forte pressão 

humana, inicialmente, com uma vegetação secundária, em recuperação e por meio de ocupações 

desordenadas ou estimuladas pelo capital imobiliário. 

O segundo grupo vegetal que predomina na Faixa Marginal de Proteção é a Floresta 

Secundária, que é uma vegetação em regeneração, nos seus diferentes estágios, ocupando 

indistintamente áreas originalmente da Floresta e, por vezes, misturando-se a ela.  Atualmente, elas 

ocupam 27,6% de toda área considerada nesse trabalho e, muitas vezes, apresenta-se entremeada 

com o tecido urbano, como pode ser observado na Figura 02: 

 

Figura 02 - Mapa com trecho da vegetação secundária entre as áreas urbanas. 
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Para APEPB (2013), no século XIX, quando o cultivo do café destacava-se na economia do 

Rio de Janeiro, existiam no Maciço diversas fazendas que lá implementaram tal cultura. No início 

do século XX, verificou-se a divisão das fazendas em lotes rurais, num estímulo à ocupação local, 

com a implantação do plantio da banana, hoje cultura predominante na área do Maciço. Atualmente, 

entremeadas na vegetação do Parque, encontram-se espécies introduzidas pelo homem, 

testemunhando o passado de ocupação e exploração da região, como o cafeeiro, a jabuticabeira, a 

jaqueira e a mangueira. Fernandes (2009), por sua vez, completa informando que o maciço era 

predominantemente ocupado, na década de 1970, por pequenas propriedades de agricultores 

familiares. Suas encostas eram cortadas por caminhos feitos pelos tropeiros que partiam de Campo 

Grande, Bangu, Taquara e Vargem Grande para levar seus produtos para o mercado de Madureira.  

Atualmente, a maior parte dessa atividade encontra-se abandonada e suas glebas estão ocupadas por 

uma vegetação em recuperação ou pastagens. 

As pastagens ocupam aproximadamente 16% da área total da Faixa Marginal de Proteção.  De 

forma geral, sua expansão é resultante do declínio do “ciclo da laranja”, no início do século 

passado, na cidade do Rio de Janeiro e do abandono das atividades pecuaristas, na Zona Oeste, para 

atender ao próprio mercado carioca (Lopes, 2007). O cultivo da laranja, que se desenvolveu em 

grande escala no Estado do Rio de Janeiro logo após 1920, ocupou as encostas mais baixas do 

Maciço da Pedra Branca. 

As Áreas Urbanizadas representam apenas 38% da Faixa Marginal e são constituídas 

principalmente, pelos trechos no médio-baixo curso do rio principal, onde estão os bairros de 

Bangu, Padre Miguel, Realengo e Magalhães Bastos, que têm sofrido acelerado processo de 

adensamento populacional, sobretudo a partir da segunda metade do século vinte. 

Nos bairros de Realengo e Magalhães Bastos, a população ocupa o entorno do rio principal e 

seus afluentes, na Faixa Marginal de Proteção, onde a mata ciliar ficou bastante diminuída, 

contribuindo para o risco a Inundações.  É comum ocorrerem extravasamentos ao longo do rio 

Catarino, sobretudo na comunidade da Malloca, em Realengo.  Após a sua confluência com o rio 

Marinho, próximo à Avenida Brasil, a população das favelas de Vila Santa Luiza, Vila Jurema e 

Beira-Rio sofrem com o contínuo avanço das águas do rio Marangá, em direção à sua planície de 

inundação, durante o verão.   Na favela do Batan, há previsão de obras de urbanização e drenagem 
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oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), mas as atividades estão sendo 

postergadas há dois anos, pelo poder público.  No trecho sudeste do Conjunto Pró-Morar (Programa 

de Apoio Habitacional dos Militares), há o franco crescimento de uma comunidade de baixa renda, 

às margens do rio Marangá (Foto 02). 

 

 

Foto 02 - Periferia favelizada do Conjunto Pró-Morar, em Magalhães Bastos. Jun/2013. 

 

Em sua maior parte, o médio baixo curso do rio Marangá encontra-se restrito a canais 

artificiais, uma vez que a Baixada da Zona Oeste está densamente ocupada, fazendo com que o 

curso fluvial tenha que transportar grande carga sedimentar oriunda das encostas desmatadas e do 

lançamento de resíduos sólidos e esgotos pela população do entorno. 

No trecho nordeste da Faixa Marginal, localizam-se as instalações da Vila Militar destruídas 

pelo bairro homônimo e Deodoro.  A construção da Vila teve origem, a partir de 1904, quando o 

Governo Federal viu a necessidade de reformar os estabelecimentos de escola militar, conduzidas 

pelo então Ministro da Guerra, marechal Hermes da Fonseca, durante o governo dos presidentes 

Rodrigues Alves e Afonso Pena, e teve colaboração do prefeito Francisco Pereira Passos (Foto 03). 
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                        Foto 03 - Trechos campestres na Vila Militar. Jun/2013. 

 

Os solos expostos concentram-se principalmente na Vila Militar, onde algumas instalações 

estão sendo construídas, mas não há a implementação de programas de redução dos efeitos da 

erosão em solos desprotegidos e a carga sedimentar é transportada diretamente para os corpos 

hídricos.  O Cemitério de Ricardo de Albuquerque está localizado na planície de inundação e 

origina um curso d´água que se apresenta poluído e destina suas águas diretamente para o rio 

Marangá, na Vila Militar. 

O rio Marangá passa por áreas consideradas importantes para o projeto dos XXXI Jogos 

Olímpicos, ou Rio 2016 e o comitê organizador tem prometido um conjunto de verbas para a 

recuperação ambiental de suas águas.  No Plano do Legado da Cidade para Copa 2014 e Jogos 

Olimpicos e Paraolímpicos, elaborado pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 

o Projeto de Saneamento do rio Marangá conta com a coleta e tratamento de esgotos sanitários da 

bacia, abrangendo os bairros de Deodoro, Vila Militar, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo 

e Bangu. Estima-se que o Projeto deverá atender cerca de 345.000 habitantes até 2016.  

De acordo com Pinto (2011), a Fundação Rio-Águas vai implantar rede de esgoto e drenagem 

em Deodoro, Realengo, Magalhães Bastos e Padre Miguel, através do investimento de R$ R$ 166 

milhões oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), com financiamento do 

Governo Federal. Atualmente, já estão em andamento as obras para a implantação de 107m de rede 

coletora que atenderão as sub-bacias mais densamente ocupadas, implantando 12.936 ligações 

prediais na rede e realizando ligações prediais já existentes.  

O Saneamento Integrado vai canalizar o Rio Marangá entre o deságue do Arroio dos Afonsos, 

próximo à Estrada do Camboatá, em Deodoro, e a Estrada do Engenho Novo, em Realengo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando o uso do solo na Faixa Marginal do Rio Marangá foi observado que grande parte 

de sua área apresenta severos conflitos entre o uso do solo e a legislação ambiental vigente. 

A Floresta encontra-se segregada às cotas mais elevadas, protegidas pela declividade do 

terreno e do Parque Estadual da Pedra Branca.  A vegetação secundária e pastagens são bastante 

comuns, ainda, fruto da degradação de outrora, com práticas agrícolas de café, laranja e 

hortifrutigranjeiros. Destaca-se, no entanto, o amplo tecido urbano em toda a bacia, sobretudo nos 

bairros Bangu, Padre Miguel, Realengo e Magalhães Bastos.  Na Vila Militar, ainda há muita 

pastagem, resultando do aparo da grama. 

O monitoramento dessas alterações beneficiará toda a população, na medida em que 

funcionará como um instrumento para o planejamento racional da ocupação e do uso do solo, 

implicando, por conseguinte, em uma melhoria significativa na qualidade de vida. Dentro desse 

contexto, a prefeitura do Rio de Janeiro disporá de um importante instrumento de controle 

ambiental que, se for efetivamente aplicado, juntamente com a legislação existente, diminuirá em 

muito os efeitos negativos, como inundações/enchentes nos trechos urbanizados ao longo do rio 

Marangá. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho esta vinculado ao Núcleo de Estudos Ambientais (NEAmb) da UNOESTE de 

natureza multi e interdisciplinar constituído por professores pesquisadores de diferentes áreas de 

formação profissional com a participação de docentes, pesquisadores, alunos de graduação e pós-

graduação. A pesquisa tem objetivo delimitar a potencialidade do uso do solo para auxiliar no 

planejamento da exploração dos recursos naturais da bacia do Corrego do  Limoeiro, situada no 

município de Presidente Prudente e Alvares Machado. Aplicar-se-à uma metodologia de análise 

empírica da fragilidade ambiental, digitalizando a área e rede de drenagem da bacia, e gerando-se, 

posteriormente, um modelo numérico do terreno, empregando programas especializados. Pretende-

se discutir os limites da potencialidade de uso do solo verificando se bacia está protegida da erosão, 

quais os fatores e as condições atuais condições da bacia e avaliar a qualidade sanitária da Bacia , o 

projeto é financiado pelo FeHidro (Fundo Estadual de Recursos Hidricos). 

 

Palavras-Chaves: Hidrografia, Solos, Declividade, Planejamento ambiental. 

 

ABSTRAT 

 

This work is linked to the Center for Environmental Studies (NEAmb) Unoeste nature consisting of 

multi and interdisciplinary research professors from different areas of vocational training with the 

participation of teachers, researchers, undergraduate and graduate. The research objective is to 

delimit the potential of land use to assist in planning the exploitation of natural resources in the 

basin Corrego Lemon Tree, located in the municipality of Presidente Prudente and Alvares 

Machado. Apply to the methodology of empirical analysis of the environmental fragility, scanning 

the area and drainage network of the basin, and generating up subsequently a digital terrain model, 

using specialized programs. Intend to discuss the limits of potential land use checking if the basin is 

protected from erosion, which factors and conditions existing basin conditions and evaluate the 

sanitary quality of the Basin, the project is funded by FEHIDRO (State Fund for Water Resources .) 
 
Key Words: Hydrography, Soils, Slope, Environmental planning. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Estudos relacionados à decisão da melhor alternativa para o uso dos solos no Brasil são 

recentes. Na década de 1960, Bennema et al. (1964) apresentaram uma proposta para a avaliação da 

aptidão agrícola das terras. A proposta foi pioneira em se tratando de planejamento ambiental 

relacionado com o uso do solo; entretanto, abrangia apenas o ambiente das atividades agrícolas, 
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atendendo às lavouras de ciclo curto e longo, juntamente com sistemas de manejo. A partir da 

proposta de Bennema et al. (1964), outros trabalhos similares foram desenvolvidos, visando 

aperfeiçoar o sistema de avaliação, conforme pode ser verificado nas metodologias propostas pela 

Ramalho et al. (1978), Lepsch et al. (1991), Ross (1994). 

Uma visão global relacionando o homem e o ecossistema é fundamental quando se pretende 

trabalhar com diagnósticos ambientais. Para Ross (1994), entendimentos parciais da realidade 

podem induzir e decisões erradas ou insatisfatórias para efetuar um planejamento ambiental para o 

uso do solo. Rodrigues; Zimback; Piroli,  (2001) ressaltam que o reconhecimento das formas de 

utilização da terra é fundamental para o planejamento direcionado a uma política de ocupação do 

espaço com a intenção de manter e melhorar as condições de vida atual e futura. Os dados sobre o 

uso da terra são imprescindíveis para a metodologia de análise da fragilidade e problemas 

ambientais. 

Para Paredes (1994), o estudo da fragilidade ambiental deve iniciar com a observação da 

natureza do espaço geográfico e da análise espacial. O espaço geográfico é constituído por toda a 

superfície terrestre que abrange o meio sólido (litosfera), líquido (hidrosfera), gasoso (atmosfera) e 

vivo (biosfera), ou seja, engloba um sistema ambiental de equilíbrio complexo que é verificado por 

meio de rochas, montanhas, vales, rios, florestas, campos, lavouras, entre outros. A análise espacial 

consiste na descrição, classificação e comparação de mapas. Primeiramente será realizado uma 

descrição e classificação individual de alguns mapas e, posteriormente, realizar-se-à uma 

comparação entre dois ou mais mapas, identificando as relações existentes entre eles e 

incrementando a funcionalidade de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do córrego do Limoeiro, que possui a parte oeste 

pertencente ao município de Álvares Machado e o restante a Presidente Prudente, localizam-se na 

porção Oeste do Estado de São Paulo.  Está localizada, entre as coordenadas 443.000 e 460.000 

Leste e 7.548.000 e 7.560.000 Norte, referente ao fuso 22 do sistema UTM, Datum horizontal 

Córrego Alegre, e Datum vertical Marégrafo de Imbituba-SC.  A área urbana destes municípios 

extrapola o limite desta bacia hidrográficas, porém o estudo restringiu-se a esta bacia, já que estas 

foram adotadas como unidade de análise. 

O córrego Limoeiro esta localizada na porção alta da bacia hidrográfica do rio Santo 

Anastácio, que desagua no rio Paraná, pertencentes à Unidade de Gerenciamento de Recursos 
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Hídricos do Pontal do Paranapanema (UGRHI 22). Presidente Prudente e Álvares Machado estão 

inseridos na Região Administrativa de Presidente Prudente, da qual fazem parte 53 municípios, cujo 

município sede é Presidente Prudente. 

Na porção alta da bacia do córrego do Limoeiro, encontra-se o reservatório de 

abastecimento, conhecido como Represa da Amizade, que atende à população das áreas urbanas dos 

dois municípios e que apresenta-se parcialmente assoreado. 

O trabalho tem como objetivo delimitar a potencialidade do uso do solo para auxiliar no 

planejamento da exploração dos recursos naturais da bacia do Corrego do  Limoeiro, situada no 

município de Presidente Prudente e Alvares Machado. Os objetivos específicos são: apresentar as 

classes de fragilidade ambiental e o potencial do solo da bacia do Corrego do  Limoeiro; avaliar a 

qualidade sanitária da Bacia do Bacia do Corrego do Limoeiro, por meio da utilização do Índice de 

Qualidade de Água e do Índice de Estado Trófico, utilizados pela CETESB; classificar o curso 

d’água de acordo com o IQA e IET e detectar e mapear possíveis fontes de contaminações e 

poluições  antropogênicas . 

Thomaz (2000), Nakashima (2001), Donha et al. (2006), Vashchenko et al. (2007), 

Gonçalves et al. (2011) e Soares et al. (2011) adotaram a metodologia da análise empírica da 

fragilidade ambiental proposta por Ross (1994) e conseguiram gerar boas informações para um 

planejamento adequado de uso do solo.  

O conhecimento das fragilidades presentes no sistema de uma bacia hidrográfica, com a 

integração de diversas variáveis que interferem nas potencialidades dos recursos naturais, possibilita 

compreender a realidade e obter uma visão mais clara sobre quais são as opções mais adequadas 

para o uso do solo na mesma (NAKASHIMA, 2001; DONHA ET AL. 2006; VASHCHENKO ET 

AL., 2007; GONÇALVES ET AL., 2011; SOARES ET AL., 2011). 

A otimização do uso de recursos naturais, respeitando a capacidade do meio físico e 

utilizando-se do planejamento e gestão da ocupação da terra e da construção de obras adequadas a 

este meio, leva à melhor aplicação dos recursos financeiros. Desta maneira, esta pesquisa propõe a 

utilização do planejamento e gestão da ocupação urbana e o controle da erosão, como um caminho 

que o poder público deve seguir, objetivando a otimização de investimentos em áreas mais críticas 

da bacia do corrego do Limoeiro. 
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A qualidade das bacias hidrograficas depende da qualidade de suas microbacias. De acordo 

com Mosca (2003) as microbacias, do ponto de vista ecológico, são consideradas a menor unidade 

do ecossistema onde pode ser observada a delicada relação de interdependência entre fatores 

bióticos e abióticos sendo que perturbações podem comprometer a dinâmica de seu funcionamento. 

De forma geral, as atividades da área de uma bacia podem contribuir para a degradação das 

águas superficiais da microbacia, principalmente com o aumento da carga orgânica, erosão do solo 

que leva ao assoreamento dos rios, enriquecimento das águas com nutrientes, principalmente 

nitrogênio e fósforo, contaminação microbiológica e etc. 

 

2. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada neste trabalho consiste na aplicação de recursos do 

geoprocessamento para a constituição de um SIG, na organização de bases vetoriais 

georreferenciados da bacia do córrego do Limoeiro, no processamento digital de imagens para 

análise ambiental e na confecção de mapas temáticos que retratam os resultados obtidos. 

Para desenvolvimento deste trabalho serão realizados vários procedimentos, incluindo os 

colóquios periódicos com os professores e alunos, para direcionamento das ações, estudos dirigidos 

e avaliação do andamento do projeto. 

Durante o  projeto os alunos  executarão as seguintes ações: 

1.Reuniões de estudo e planejamento sobre a bacia; 

2.Levantamento bibliográfico e cartográfico, para formar banco de dados e informações 

sobre  a área de estudo, como geologia, geomorfologia, pedologia, geotecnia, hidrologia, clima e 

erosão; 

3.Análise dos dados e informações  coletados para a elaboração de textos, gráficos, mapas e 

tabelas; 

4.Pesquisas para elaboração de digitalização de cartas de base topográfica, em escala 

1:25.000, com curvas de nível em intervalo de 10 m, drenagem, malha viária urbana, estradas, 

ferrovia, etc;  

5.  Fotointerpretação para a identificação de feições de erosão com fotografias aéreas de 

1995, 1978 e 1972, em escala 1:25.000, para análise da ocorrência da erosão; 
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6. Diagnóstico em campo dos processos erosivos (área urbana e periurbana, áreas rurais e 

estradas vicinais). 

      7. Análises Físico-químicas e Microbiológicas. que serão realizadas e utilizadas para a 

determinação dos índices de qualidade de água, Com relação á análise de clorofila a 

metodologia utilizada será a descrita pela CETESB, referência L5.306.  As análises de 

coliformes serão feitas de acordo com a metodologia da membrana filtrante descrita no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. e serão utilizados os 

laboratórios de ensino da UNOESTE 

     8. Organização, preparação do material do projeto; 

9. Elaboração dos relatórios. 

A sistemática adotada propõe que as cartas obtidas sejam instrumentos de aplicação que 

devem expressar os diferentes comportamentos/desempenhos esperados do terreno, diante de usos 

do solo predeterminados, por meio de uma compartimentação em zonas ou unidades geotécnicas, 

cada qual com orientações técnicas, preventivas e corretivas, dos problemas característicos 

previamente identificados. Por isso, as previsões geológicas dos comportamentos dos terrenos que 

envolvam áreas expressivas constituem suporte para elaboração e revisão do zoneamento definido 

no Plano Diretor Municipal, ou para a adoção de critérios de parcelamento e construção integrantes 

das leis de uso e ocupação do solo e dos códigos de obras municipais. 

 

3. DISCUSSÃO 

 

O nível de degradação ambiental em que se encontram as nossas bacias hidrográficas, 

decorre da falta de comprometimento ambiental e da inadequação das nossas políticas públicas, que 

geram profundas vulnerabilidades ambientais em termos de impactos ao meio ambiente, que por sua 

vez podem ser revistos, dando o devido tempo de recuperação aos recursos naturais. 

O uso e ocupação das bacias hidrográficas refletem, em última instância, na qualidade e 

quantidade das águas superficiais e subterrâneas (BARUQUI; FERNANDES, 1985). 

A gestão adequada de bacias hidrográficas necessita, antes de tudo, de um planejamento 

sócio-econômico ambiental, a fim de buscar soluções que se enquadrem dentro dos limites da 

capacidade de suporte ambiental desta bacia. Assim, é importante a caracterização e o 

conhecimento da capacidade de suporte, dos riscos e impactos ambientais e dos objetivos de 
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qualidade ambiental intrínseco às unidades sócio-econômicas, tais como: comunidades, famílias 

rurais e produtores, inseridas na unidade biogeofísicas, que é a sub-bacia hidrográfica. 

Segundo Genz e Tucci (1995) os principais impactos que decorrem do desenvolvimento de 

uma área urbana sobre os processos hidrológicos, estão ligados à forma de ocupação da terra, e 

também ao aumento das superfícies impermeáveis em grande parte das bacias que se localizam 

próximas a zonas de expansão urbana ouinseridas no perímetro urbano. 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são ferramentas adequadas a abordagem 

espacial dos processos erosivos permitindo a interação entre diversos tipos de informações 

espaciais. Os SIG se apresentam como uma ferramenta de funções de amplas aplicações espaciais, 

que priorizam a integração de dados e integram idéias das mais diferentes áreas, tais como, 

agricultura, botânica, economia, computação, fotogrametria, cartografia e geografia. (FERREIRA, 

1995). 

A análise do uso da terra permite a identificação das principais ocupações do solo em uma 

área de interesse e fornece informações importantes relacionadas às características ambientais da 

área. 

Os impactos na qualidade da água e do solo devido ao uso de agroquímicos estão associados 

a diversos fatores tais como o ingrediente ativo da formulação, contaminantes existentes como 

impurezas dos processos de fabricação, aditivos que são misturados (agentes molhantes, diluentes 

ou solventes, adesivos,conservantes e emulsificantes). Os produtos resultantes da degradação 

química,microbiológica ou fotoquímica dos ingredientes ativos, constituem-se em motivos de 

grande apreensão, pois estes metabólicos possuem atividade ecotoxicológica muitas vezes mais 

intensa que a molécula original (EHLERS,. 1996) 

A poluição pode ser definida segundo Aguiar (2002) como algo que gere “[...] alteração 

física, química ou biológica [...]” fazendo com que modifique os fenômenos do meio ambiente, 

intervindo na constituição da flora e fauna.  

Nesse sentido, diversas são as atividades, principalmente de origem, antrópica que podem 

contribuir para a poluição das águas, entre elas, pode-se destacar a emissão de esgotos domésticos e 

industriais sem o adequado tratamento, a poluição por produtos agrícolas e etc. 

Essa situação torna-se ainda mais grave devido à ocupação desordenada das bacias 

hidrográficas, sendo que os mananciais mais próximos às zonas urbanas são os mais afetados. 
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Desta forma, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) desde 1974 

mantém em operação a Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Interiores do Estado de 

São Paulo. Tal programa tem por objetivo levantar informações sobre as condições reinantes nos 

principais rios e reservatórios do estado. Para isso, o Estado de São Paulo, foi dividido em 22 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) estruturadas no conceito de bacia 

hidrográfica, onde os recursos hídricos convergem para um corpo d’água principal. 

Devido a essa variedade de parâmetros a serem estudados os Índices de Qualidade de Águas, 

atualmente, utilizados pela CETESB podem ser interessantes no sentido de facilitar a compreensão 

dos resultados. De acordo com Almeida e Schwarzbold (2003) os Índices de Qualidade de Água, 

podem ser considerados importantes ferramentas para a abordagem da qualidade da água de 

diversos rios, por ser uma metodologia integradora, visto que, converte várias informações em um 

único resultado numérico.Dentre os índices, atualmente, utilizados pela CETESB, há o Índice de 

Qualidade das Águas (IQA), e o Índice do Estado Trófico (IET- CARLSON, 1977). 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA), atualmente utilizado pela CETESB surgiu a partir 

de um estudo realizado em 1970 pela "National Sanitation Foundation" dos Estados Unidos. 

De acordo com a CETESB a criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a 

especialistas em qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem avaliados, o peso relativo 

dos mesmos e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de valores 

"rating".  

Atualmente, o IQA Incorpora 9 parâmetros, sendo eles: a) temperatura da amostra, b) pH, c) 

oxigênio dissolvido, d) demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC), e) coliformes 

termotolerantes, f)  nitrogênio total, g) fósforo total, h) resíduo total e i) turbidez.  

Esses parâmetros foram considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, 

tendo como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento público. 

Segundo a CETESB, o índice de estado trófico tem por objetivo a classificação dos corpos 

hídricos quanto aos níveis de trofia, tendo por finalidade a avaliação da qualidade da água por 

enriquecimento de nutrientes o que leva à eutrofização dos mananciais.  

 Com relação à eutrofização Lamparelli (2004, p.7) define esse processo como sendo o 

enriquecimento de um corpo d’água por nutrientes sejam por processo natural ou induzido pelo 
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homem, sendo os principais poluentes responsáveis pela eutrofização das águas o fósforo e o 

nitrogênio, geralmente presentes em fertilizantes agrícolas, esgotos industriais e domésticos.  

Esses processos podem ser definidos segundo Braga (2005, p.97) conforme a produção 

biológica: a) oligotróficos - ambiente com baixa produtividade biológica e baixa concentração de 

nutrientes; b) eutrófico - produção vegetal excessiva e alta concentração de nutrientes; c) 

mesotrófico - características intermediárias em relação aos dois anteriormente citados.  

Conforme Quevedo (2009, p.23) os principais problemas ocasionados em um ambiente 

eutrofizados são: a) diminuição do oxigênio dissolvido no meio, ocasionando a mortandade de 

peixes; b) elevação da quantidade de matéria orgânica com a possibilidade de se produzir substância 

carcinogênicas se tratadas com cloro; c) modificações na constituição nas espécies de peixes e d) 

crescimento desenfreado de algas, entre elas, as cianobactérias responsáveis pela liberação de 

toxinas;  

Para Ribeiro (2010, p.23) “as cianobactérias são organismos procariontes, fotossintetizantes 

que pode ser encontradas em diversos ambientes aquáticos, com composições diversas de nutrientes 

e em águas doces até mais salinas”. Esses seres se proliferam rápido quando há alta luminosidade, 

água com temperatura alta, pH sendo de neutro a alcalino, excesso de nutrientes e forma-se na 

superfície uma massa de coloração esverdeada, chamada de floração.  

De forma a qualificar o corpo hídrico em graus de eutrofização, a CETESB utiliza-se do 

Índice de Estado Trófico (IET) que assim como o IQA, resume em um único valor numérico um 

conjunto de parâmetros analisados.Para o cálculo do IET são levados em consideração dois 

parâmetros: a) clorofila a e b) fósforo total. 

Devido à abordagem de parâmetros, acredita-se que tanto o IQA quanto o IET serão 

satisfatórios para fazer uma avaliação da qualidade sanitária das águas superficiais da Bacia do 

Córrego do Limoeiro.  

Desta forma, devemos entender que, o conhecimento do uso da terra é cada vez mais 

importante para solucionar os problemas decorrentes do hábito do desenvolvimento ao acaso, de 

maneira incontrolada, provocando assim a deterioração ambiental, destruição dos solos e de terras 

agricultáveis e a perda do habitat da fauna silvestre (ROCHA, 1997 apud SANTOS, 2004). 

Segundo Castro et al. (2010) o conhecimento das classes de capacidade de uso das 

terras em áreas urbanas é uma importante ferramenta no que diz respeito ao planejamento com 
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melhor utilização da terra em áreas segmentadas, sendo trabalhadas de forma unitária em termos de 

práticas culturais, mas inseridas dentro do contexto global de microbacias. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos mais significativos da erosão causados pela expansão urbana dos municípios de 

Presidente Prudente e Álvares Machado podem ser verificados no intenso assoreamento dos 

reservatórios: Balneário da Amizade (córrego do Limoeiro) e de alguns trechos de várzeas destes 

mesmos rios comprometendo o volume deste reservatórios de abastecimento. 

Os danos causados pela erosão podem ser abordados e analisados em dois momentos, o 

presente e o futuro. Comparado aos processos de movimento de massas, que se desenvolvem mais 

comumente nas regiões serranas e no Planalto Atlântico do Estado de São Paulo, a erosão pode ser 

considerada como processo geológico que proporciona principalmente o prejuízo a médio e longo 

prazos, pois o seu desenvolvimento é, na maioria dos casos, lento e contínuo. 

O prejuízo atual é principalmente de caráter socioeconômico, pois a deflagração ou evolução 

de processos erosivos leva à destruição de moradias e equipamentos públicos, como ruas, sistemas 

de esgoto, redes elétricas, sistemas de drenagem, além de poder levar à perda de vidas humanas. Se 

o processo erosivo for de grande porte, o dano também pode ser calculado com base na degradação 

do solo local e difícil recuperação da área, que envolve uma grande movimentação de terra 

associada à construção de sistemas de drenagem superficial e, por vezes, subterrâneo. A dimensão 

do processo erosivo instalado em áreas periurbanas também é outro fator a ser levado em conta, 

pois quanto maior for a erosão, maior é o impedimento ao avanço da urbanização para aquela 

direção, desvalorizando o imobiliário local. 

A existência de processos de erosão linear dentro das áreas urbanas, como os sulcos, ravinas 

e boçorocas, torna a situação bem mais crítica. O impacto se agrava quando os processos possuem 

grande porte e passam a interferir diretamente na vida dos habitantes, com a interrupção de acessos, 

destruição de sistemas de abastecimento, esgoto, etc.. As erosões de grande porte, causadas, muitas 

vezes, pela expansão urbana, também tornam-se um empecilho ao crescimento urbano, devido ao 

risco que oferecem à população, dificultando até mesmo a ocupação ao seu redor, o que leva muitas 

vezes ao desvio do vetor natural de crescimento da cidade. Devido à magnitude das obras, a 
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recuperação de áreas degradadas pela erosão é onerosa, necessitando muitas vezes de verbas 

externas ao orçamento municipal. 
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RESUMO 

O geossistema é um conjunto complexo de elementos que se interagem através de trocas de energia, 

englobando elementos antrópicos, biótico e abiótico, sem hierarquiza-los. A abordagem 

geossistêmica possibilita uma analise ampla e histórica da ocupação do solo através de delimitação 

de geofáceis, geotopos e geohorizontes. O presente artigo visa, utilizando uma abordagem 

geossistêmica, entender as seguidas inundações ocorridas na zona urbana do município de 

Jaguariaíva - PR. Para tal, identificou-se, através da classificação de dominância, que o uso da terra 

do Baixo Curso do Rio Capivari apresenta dominância fortemente antrópica. Além disso, constatou 

- se, baseado nas curvas de nível do terreno, que a zona central urbana do município está localizada 

sobreposta à planície de inundação, sendo apontada como geotopo do geossistema.  Assim, ficou 

evidente que a ocupação desordenada e sem planejamento é fator preponderante no caso das 

inundações de Jaguariaíva, e está tem ocorrência antiga. Além disso, o presente estudo pode 

constatar que a analise geossistêmica é uma ferramenta importante no entendimento da população 

local sobre a evolução da ocupação e dos riscos gerados pelo desordenamento, podendo facilitar o 

planejamento participativo na gestão pública. 

Palavra-chave: Geossistema, bacia hidrográfica, inundação.  

 

ABSTRACT 

The geosystem is a complex set of elements that interact through energy exchanges, encompassing 

elements anthropogenic, biotic and abiotic, without ranks them. The geosystemic approach enables 

a broad analysis and historical land use through delimitation geoeasies, geotopos and geohorizons. 

Using a geosystemic approach, this article aims to understand followed flooding in the urban area of 

Jaguariaiva - PR. To get to this goal, it was identified through classification of dominance, that the 

land use of the Lower Course of the River Capivari presents strongly anthropic dominance. 

Furthermore, based on the contours of the land, it was found that the urban central area of the city is 

located overlapped on the flood plain, and being identified as a geotopo of the geosystem. It became 

evident that the unplanned sprawl is a major factor in the case of floods of Jaguariaíva. 

Furthermore, this study may find that the geosystemic analysis is an important tool in understanding 

the local population about the evolution of the occupation and the risks generated by disordering, 

being able to facilitate participatory planning in public management. 

Keywords: Geosystem, flooding, watershed. 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1418 

1 - INTRODUÇÃO 

   

A realização de diagnósticos socioambientais através da visão sistemática tem utilizado 

frequentemente a delimitação hidrodinâmica, por divisão natural da bacia hidrográfica. Segundo 

Botelho e Silva (2004), na abordagem sistêmica e integrada do ambiente estão implícitas a adoção 

de uma unidade fundamental, sendo essa a bacia hidrográfica, que se destaca pela preocupação com 

a quantidade e qualidade dos recursos naturais considerando suas limitações e potencialidades. 

Monteiro (2000), baseado em Bertrand (1972), descreve o geossistema como um sistema 

singular, complexo, que englobaria os elementos humanos, físicos, químicos e biológicos, no qual 

os elementos socioeconômicos não compõem um sistema antagônico e oponente, mas estariam 

incluídos no sistema, deixando de levar em conta, a alta complexidade dos processos intrínsecos ao 

sistema antrópico, por conta da grande velocidade com que se altera no tempo e no espaço. 

Um geossistema, como qualquer outro sistema, pode ser analisado sob diferentes tamanhos 

ou escalas, sendo que a separação entre as diversas escalas de observação e análise é sempre 

arbitrária. Ao definir um geossistema, de acordo com Penteado (1980), a etapa mais importante, é a 

distinção dos elementos que serão analisados e suas relações, para depois procurar delimitá-lo no 

espaço e identificar os sistemas ambientais controladores que atuam sobre o geossistema específico, 

através de relações exteriores. Assim sendo, o geossistema deve ser isolado de seu conjunto maior, 

para ser delimitado e definido como um conjunto unitário complexo. 

A homogeneidade dos fatores geoambientais, inerentes a cada região do globo terrestre, 

possibilita a classificação em unidades menores, constituindo-se no geossistema e sua divisão de 

geofácies e geotopos. Tal classificação pode ser obtida através de diferentes metodologias. A 

classificação por dominância de elementos é uma delas, onde o objetivo é realizar analise da 

paisagem considerando a dominância de três elementos: antrópico, abiótico e biótico. Assim, esta 

metodologia pode ser utilizada para a classificação de qualquer tipo de paisagem, permitindo 

comparações entre áreas de qualquer parte do planeta, além de ser aplicada para diversas escalas 

(BOLÓS, 1992, tradução nossa). 

Assim, o presente ensaio tem como objetivo entender as seguidas inundações ocorridas na 

zona urbana do município de Jaguariaiva - PR através da elaboração e analise do geossistema 
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urbano do Baixo Curso do Rio Capivari, município de Jaguariaíva - Paraná, a fim de obter seus 

geofáceis e o geotopos.  

Portanto, o zoneamento partindo da modelagem geossistêmica, pode ser considerado ponto 

de partida para um planejamento que visa o aproveitamento racional dos recursos naturais, 

adequado pelas suas potencialidades e pelo equilíbrio ambiental. 

 

2 - ÁREA DE ESTUDO 

 

A área pesquisa está localizada na mesorregião Centro Oriental do Paraná, região 

fisiográfica dos Campos Gerais, conhecido como Campos de Jaguariaíva, em uma latitude Sul de 

24º14’ 49” e longitude Oeste de 49º 42’ 23” (FIGURA 01). Atualmente segundo dados do IBGE 

(2010), tem uma população de 32.606 habitantes em uma área de 1.453 km². 

Encontra-se situada na unidade morfoescultural do Segundo Planalto Paranaense, numa 

altitude de 891m ao nível do mar. Mas precisamente no Planalto de Jaguariaíva que apresenta 

altitudes variando entre 640 (mínima) e 1.280 (máxima) m. s. n. m.Com formas predominantes de 

topos alongados, vertentes convexas e vales em “V, e direção geral da morfologia no sentido 

NW/SE, modelada em rochas da Formação Ponta Grossa. O predomínio de solos é do tipo: 

LATOSSOLO e CAMBISSOLO (MINEROPAR, 2006). 

Há ocorrência de rochas do Grupo Paraná (395 a 345 M.a) com a Formação Furnas 

composta por rocha constituídas por arenitos e siltitos em contato com a Formação Ponta Grossa 

(MINEROPAR, 2006). A cobertura vegetal primária era composta por Floresta Ombrófila Mista 

Montana, Altomontana (Mata dos Pinhais), Aluvial e Campos e com remanescentes de Cerrado. 
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FIGURA 01 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari e os Pontos de Inundação de 2010, no 

município de Jaguariaíva, organizado por SANTOS, E.F. (2013).  

 

O sistema hidrográfico do município está condicionado ao regime pluvial, rico em 

pequenos cursos d’água que formam as bacias dos rios Jaguaricatú, Cinzas e Jaguariaíva. A bacia 

considerada de integração municipal é formada pelo rio Jaguariaíva, que possui suas nascentes nas 

proximidades da Serra de Paranapiacaba, localizadas Sertão de Cima. Os principais afluentes são: 

pela margem esquerda o riacho Espigão alto, da Barra, Butiá, Sabiá, Santo Antônio, Jerivá, Barra 

Mansa e o rio Capivari (objeto do estudo), e pela margem direita os riachos Palhanos, Conceição, 

Lanças, e os rios Lajeado Grande, das Mortes, Samambaia e Cajurú. O principal afluente pela 

margem esquerda é o rio Capivari que corta a cidade. 

O clima predominante nesta região é o subtropical mesotérmico com estações bem 

definidas. Dentro da classificação de Köppen, o CAVIGLIONE (2000) insere o município de 

Jaguariaíva como Cfb - Clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês mais frio 
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abaixo de 18°C (mesotérmico), com verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo 

de 22°C e sem estação seca definida. 

Segundo Melo (2007) a região de Jaguariaíva tem precipitação anual entre 1400 e 1600 

mm. Os meses de maior concentração pluviométrica são meses de dezembro a março, meses estes 

correspondentes ao verão. Os registros de inundações que ocorridas em Jaguariaíva datam de: 1954, 

1963, 1989, 1997, 2003, 2009 e 2010, com exceção ocorrida em 1929 que não foi documentada, 

apenas existe um registro fotográfico de uma ponte que foi projetada após essa enchente. Cabe 

salientar que as duas piores inundações já registradas em Jaguariaíva foram às de 1989 e 1997, 

segundo relatos de moradores do município. 

No final da década de 1970 e início da década de 1980, iniciou-se um processo de 

conversão do solo arenoso, pouco produtivo para as culturas agrícolas, para plantio de pinus, 

espécie exótica que hoje ocupa grande parte da bacia hidrográfica do rio Capivari. 

Segundo Oliveira et al. (2013) “em relação ao uso da terra a bacia hidrográfica do rio 

Capivari apresenta aproximadamente 45,95 %, de área ocupada por silvicultura, 26,22 % de área de 

campo, 18,25% de mata, 6,38 % de agricultura e 3,18 % que corresponde ao perímetro urbano do 

município de Jaguariaíva”. Portanto o município, atualmente, tem sua base produtiva alicerçada no 

plantio de espécies florestais exóticas, tendo grande parte da área da bacia hidrográfica do rio 

Capivari ocupada por tal cultura. Com o crescimento econômico da região através de um modelo 

monocultor baseado em grandes propriedades, acelerou o êxodo rural e a, consequente, expansão 

desordenada da área urbana.  

Em março de 1992 foi criada a APA da escarpa devoniana, unidade de conservação 

estadual que visa assegurar a proteção do limite natural entre o primeiro e o segundo planalto 

paranaense. Com isso em 2004 foi elaborado o plano de manejo da Unidade instituindo um 

zoneamento para a região. Segundo IAP (2004) a região da bacia do rio Capivari, inclusive a área 

urbana do município de Jaguariaíva está inserido nos limites da Unidade, e zoneado como ZC4, o 

que proíbe o plantio de pinus em área de vegetação nativa. Cabe salientar que o plano de manejo da 

APA da escarpa devoniana é o único instrumento de planejamento da região uma vez que o plano 

diretor do município foi decretado, porém carece de projetos executivos. 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a construção das curvas de nível foi utilizado o software ArcView 3.2, e as cartas 

topográficas do Serviço Geográfico do Exército – DSG- em escala 1:50.000. As cartas usadas foram 

Jaguariaíva (2001), Arapoti (2001), Serra das Furnas (2001) e Barra Brava (2001).  

As imagens de satélites utilizadas para o levantamento de uso da terra do geossitema 

foram: Spot 2001, 2003 e 2006 disponibilizadas no Google Earth. As classes indicadas no mapa de 

uso da terra foram construídas com base na metodologia utilizada por MELO (2007), sendo 

caracterizadas pelos seguintes aspectos: 

 Campo: todas as classes de campos naturais somados ás áreas destinadas às atividades de 

pastagem; 

 Área urbana: áreas com adensamento de construções residências e comerciais; 

 Agricultura: áreas destinadas à todo o tipo de cultivo, que tenham em seu desenho 

características que se enquadrem na categoria, independente de apresentar a cultura ou esta 

com solo exposto em função da colheita. 

 Mata: áreas caracterizadas pela existência de espécies arbóreas e arbustivas (capões, matas 

ciliares etc.); 

 Silvicultura: áreas caracterizadas pela existência de reflorestamento, independente da 

espécie. 

Ainda, foi realizado um campo exploratório onde foram plotados os pontos de inundação 

na zona central da cidade de Jaguariaíva em 2010, através de GPS Garmin e medido o nível da 

água.  

Para delimitação da área de estudo, o baixo curso do Rio Capivari, foram considerados a 

inclusão completa dos geofáceis da área de influencia do perímetro urbano do município de 

Jaguariaíva, nunca excedendo os limites da bacia hidrográfica.  

A metodologia utilizada para classificação da paisagem consiste na proposta de 

classificação por dominância de elementos de BOLOS (1992), sendo estes, antrópicos, bióticos e 

abióticos, como já apresentado anteriormente. Seguindo tal metodologia foram utilizadas três 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1423 

figuras geométricas para simbolizar cada dominância, triangulo, circulo e quadrado, 

respectivamente.  

Através das porcentagens das áreas de dominância de cada elemento pode ser construído o 

símbolo de dominância proporcional dos elementos para o geossistema estudado. 

Para análise do geotopo foi utilizada foto aérea 1980 acessada via site ITCG 

(http://www.itcg.pr.gov.br/) e imagem Spot 2005, com layout construídos em software Arcmap 

versão 9.3. 

    

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A partir da classificação do uso da terra foi possível à elaboração das unidades do 

geossistema urbano do município de Jaguariaíva. Sendo que o baixo curso do Rio Capivari 

apresenta, aproximadamente, 59,13% de área ocupada por silvicultura, 6,55% de área de mata, 

5,34% de mata, 4,24% de agricultura, 9,13% que corresponde ao perímetro urbano do município de 

Jaguariaíva, 0,81% corresponde ao Parque Linear e 15,64% a outros que seriam estradas, as áreas 

de sedes de propriedades rurais, rios, além de outras atividades que necessitaria de uma escala 

diferenciada para análise (FIGURA 02). 
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Figura 02 – Mapa de Uso da Terra do Baixo curso de Rio Capivari. 

 

Como explicado anteriormente, os dados obtidos na classificação do uso da terra 

possibilitaram a delimitação de Unidades Geossistêmicas  e a sua discussão quanto à suas 

características e fragilidades relativas, sendo caracterizado por seis geofáceis e 01 geotopo 

localizado dentro do geofáceis do perímetro urbano (Tabela 1). 
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Quadro 1 – Classes do geossistema urbano do Baixo Curso do Rio Capivari, município de Jaguaríaiva, Pr. 

Org. - MIRANDA, 2013. 

 

O primeiro geofáceis é do perímetro urbano onde se predomina a áreas com adensamento 

de construções residências e comerciais, com dominância de paisagem antrópica, em segundo plano 

biótica e terceiro plano abiótica. É dentro de desse geofáceis que se encontra o geotopo da planície 

de inundação, sendo ele dentro de sua planície de inundação, sendo representado na carta 

topográfica pela primeira curva de nível depois do rio, nesta zona encontra-se áreas com 

adensamento de construções residências, além de pontos para ligar à cidade alta da baixa, sendo 

estes os prováveis motivos causadores das inundações que ocorrem na cidade, junto ao barramento 

que se encontra próximo a jusante do rio, junto ao Parque linear. 

Clasissificação de 

uso

Porcentagem do 

Uso do solo (%) Caracterização Símbolo de dominância

Simbolo proporcional do 

geossitema 

Perímetro Urbano 9,13

áreas com adensamento de

construções residências e comerciais,

com dominância de paisagem

antrópica, em segundo plano biótica e

terceiro plano abiotica

Mata 6,51

áreas caracterizadas pela existência de 

espécies arbóreas e arbustivas,  com 

dominância de paisagem bióticas, em 

segundo plano abióticas e terceiro 

plano antrópicas

Silvicultura 59,13

áreas caracterizadas pela existência de 

reflorestamento, independente da 

espécie, pelo caráter de plantio, com 

dominância de paisagem antrópica, em 

segundo plano biótica e terceiro plano 

abiotica.

Campo 5,34

todas as classes de campos naturais 

somados ás áreas destinadas às 

atividades de pastagem, tendo 

dominancia de com dominância de 

paisagem bióticas, em segundo plano 

antrópico e terceiro plano abiotico.

Parque Linear 0,81

Área verde do municipio, com 

dominância de paisagem paisagem 

antrópica, em segundo plano biótica e 

terceiro plano abiotica.

Agricultura 4,24

áreas destinadas à todo o tipo de 

cultivocom dominância de paisagem 

antrópica, em segundo plano biótica e 

terceiro plano abiotica.

Outros 15,64

Áreas de sedes de propriedades rurais, 

rios, e outras atividades que 

necessitarias de uma escala 

diferenciada para análise.
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O segundo geofáceis é delimitado pela mata que corresponde a áreas caracterizadas pela 

existência de espécies arbóreas e arbustivas, com dominância de paisagem biótica, depois abióticas 

e antrópicas. O terceiro é delimitado pela silvicultura, sendo estas áreas caracterizadas pela 

existência de reflorestamento, independente da espécie, pelo caráter de plantio, com dominância de 

paisagem antrópica, biótica e abiótica.  

Já o quarto geofáceis é o campo onde se predomina todas as classes de campos naturais 

somados ás áreas destinadas às atividades de pastagem têm como a paisagem biótica, a antrópico e 

o abiótico. O quinto geofáceis é representado pelo Parque Linear, área que também se um pouco 

dentro do geotopo da planície de inundação, está é uma área verde do município, com dominância 

de paisagem antrópica, seguida do plano biótica e por último do plano abiótico.  

E o sexto geofáceis é caracterizado pela agricultura, áreas destinadas a todo o tipo de 

cultivo, tendo com dominância a paisagem antrópica, em segundo plano à paisagem biótica e 

terceiro plano a paisagem abiótica. 

Na analise do geotopo identificou-se que este está localizado inteiramente na planície de 

inundação do rio Capivari. Porém, com a utilização da serie histórica de foto áreas de 1980 e 

imagem de 2006 ficou evidente que a cidade surgiu dentro da bacia planície de inundação, portanto 

uma ocupação antiga. 

Além disso, tem-se como resultado o símbolo proporcional do geossistema, onde 87,04% 

caracteriza-se como área de dominância antrópica, enquanto 12, 92% caracteriza-se como área de 

dominância biótica.  
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Figura 03 - Mapa de localização do geótopo planície de inundação em 1980. 

 

 

Figura 04 – Mapa de localização do geotopo planície de inundação em 2006. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das variáveis ambientais físicas, ecológicas e sociais responsáveis pela fisiologia 

da paisagem e do geossistema da bacia hidrográfica do baixo curso do Rio Capivari foi integrada a 

partir da classificação do uso do solo e do símbolo de dominância, ou seja, se o que predomina em 

cada área é o meio antrópico, biológico ou abiótico, resultando em 07 geofáceis, e um geotopo 

dentro do geofáceis do perímetro urbano, sendo este a área de planícies de inundação. 

Os resultados indicaram que a ocupação urbana na planície de inundação é antiga, cabendo 

ao poder público ações no sentido de proibir novas construções e de minimização dos impactos 

causados pelas inundações. 

Assim, diante dos dados apresentados, conclui-se que a analise geossistêmica é uma ótima 

ferramenta para auxiliar no planejamento urbano e um facilitador para o entendimento dos 

processos de ocupação por parte da sociedade em função de seu caráter visual, no tocante aos 

símbolos, bem como no caráter histórico pelo uso de séries de imagens de satélite e fotos aéreas. 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta os resultados da análise temporal, bem como o mapeamento do uso e 

ocupação do solo nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) na microbacia do Córrego Capivari, 

localizado no município de Botucatu, Estado de São Paulo. Esta análise foi elaborada através do 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) - IDRISI Selva - comparando fotografias aéreas de 1962 e 

imagens do satélite Landsat 5 - TM (Thematic Mapper) de 2011. Como resultado, foi possível 

observar as alterações através do uso e ocupação do solo nesses 49 anos e o principal impacto é 

quanto as APPs que estão sendo usadas de forma inadequada desrespeitando assim, a lei que 

regulamenta sua preservação e não levando em consideração a importância dessa áreas. Através 

deste trabalho, pode-se destacar o uso das ferramentas de geotecnologia e enfatizar a necessidade 

desses tipos de estudos para o planejamento e gestão dos recursos naturais e das bacias 

hidrográficas. 

 

Palavras-Chave: Sistema de Informação Geográfica; Bacia Hidrográfica; Legislação Ambiental. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the results of temporal analysis and mapping of the use and occupation of land 

in Permanent Preservation Areas (PPAs) in the Stream Capivari watershed, located in Botucatu, 
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State of São Paulo. This analysis has been performed using the Geographic Information System 

(GIS) - IDRISI Selva - comparing aerial photographs from 1962 and images from Landsat 5 

satellite - TM (Thematic Mapper) 2011. As a result, it has been possible to observe the changes 

through the use and occupation of land in these 49 years and the main impact is as PPAs being used 

improperly disregarding thereby the law regulating its preservation and not taking into account the 

importance of such areas. By this work, we can highlight the use of geospatial tools and emphasize 

the need for these types of studies for the planning and management of natural resources and 

watersheds. 

  

Keywords: Geographic Information System; River Basin; Environmental Legislation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A opção por uma microbacia como local de estudo deve-se ao fato de esta ser uma unidade 

onde se tem diferentes características, desde regiões altas, onde normalmente estão localizadas as 

nascentes dos riachos e córregos, áreas de encostas onde as águas correm com maior velocidade, e 

finalmente, as áreas de baixadas que pode-se observar as conseqüências do manejo inadequado feito 

nas altitudes mais elevadas (CAMPOS et al., 2010). 

O acompanhamento da dinâmica do uso do solo nos municípios tem grande importância no 

intuito de refletir sobre as mudanças de aspectos sócio-econômicos de determinadas regiões e até 

mesmo permitir o seu monitoramento ambiental. 

Segundo Guerra (1980) apud Flauzino et al. (2010), antes de se pensar em planejar a 

utilização dos recursos naturais, faz-se necessário o conhecimento prévio dos mesmos, ou seja, suas 

características qualitativas e quantitativas. Uma das tecnologias que possibilitam a caracterização 

física de uma região é denominada geotecnologia. Esta tecnologia permite o emprego de diversas 

ferramentas disponíveis para o conhecimento, gestão e monitoramento das bacias hidrográficas de 

uma região e o aproveitamento dos recursos naturais ali existentes. 

As geotecnologias, representadas em especial pelo Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), sensoriamento remoto, Sistema de Posicionamento Global (GPS), cartografia digital, entre 
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outras, apresentam uma série de facilidades na geração e produção de dados e informações para o 

estudo de diversos fenômenos geográficos. 

Fitz (2008) completa que as geotecnologias podem ser entendidas como as novas 

tecnologias ligadas às geociências e correlatas, as quais trazem avanços significativos no 

desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, em processos de gestão, manejo e em 

tantos outros aspectos relacionados à estrutura do espaço geográfico.  

Sensoriamento remoto através da utilização de modernos sensores, equipamentos de 

processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados, etc., tem como objetivo de estudar 

o ambiente terrestre através do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética 

e as substâncias componentes do planeta Terra em suas mais diversas manifestações (NOVO, 

2008).   

De acordo com Camara e Davis (2008), o geoprocessamento é um conjunto de tecnologias 

direcionadas para a coleta e o tratamento das informações espaciais. Ele disponibiliza ferramentas, 

recursos e dados para que analistas possam determinar a evolução temporal e espacial de um 

determinado fenômeno geográfico e sua inter-relação com outros.  

Assim, este conjunto de tecnologias possui como principal ferramenta o Sistema de 

Informação Geográfica e com isso, são geradas informações por meio da análise e integração de 

dados geográficos que permitem a criação de mapas temáticos na qual podem ser sobrepostas e 

interpretadas de acordo com os diversos tipos de informações. 

Um dos Sistemas de Informações Geográficas é o IDRISI, desenvolvido e lançado em 

1987, pela Clark University, Massashussets, é baseado na forma raster de representação de dados. 

Segundo Teixeira et al. (1992) este sistema apresenta um aspecto importante, que é a possibilidade 

do usuário escrever programas específicos que possam ampliar a sua gama de aplicações. 

O IDRISI é um software que reúne ferramentas nas áreas de processamento de imagens, 

sensoriamento remoto, SIG, geoestatística, apoio à tomada de decisão e análise de imagens 

geográficas, além disso, o usuário pode desenvolver programas específicos de forma a atender 

novas aplicações e tem o mesmo, permite a migração de dados para outros software (ROSA, 2005). 

Para Calijuri et al. (1994), o uso do IDRISI, além dos aspectos de agilidade, 

compatibilização de informações de diferentes fontes, serve para implantar um banco de dados 
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informatizado e atualizado, contendo a evolução de eventos no espaço e no tempo; além de permitir 

que o banco de dados seja permanentemente alimentado e atualizado com novas informações. 

Para auxiliar na proteção e conservação do meio ambiente, além do suporte das 

geotecnologias tem-se a fundamentação através da legislação ambiental brasileira que cabe 

regulamentar sobre a proteção ao meio ambiente já que está é considerada como uma das mais 

avançadas do mundo e seu desenvolvimento está de acordo com a importância que a preservação e 

conservação dos recursos naturais vem ganhando (GARCIA, 2011). 

Desta forma, tem-se o Código Florestal Brasileiro na qual sua primeira versão foi criada 

em 1934, uma nova edição em 15 de setembro de 1965 através da Lei nº. 4.771 que definiu de 

forma minuciosa os princípios necessários para proteger o meio ambiente e garantir o bem estar da 

população do país e através desta que tratava das duas principais fontes de proteção ambiental – 

previstas através de situações de preservação e conservação – que são as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e de Reserva Legal (RL) na qual sofreram diversas alterações ao longo dos 

anos, sendo que a partir de 2009 foi intensificado o debate, gerando em maio de 2012, a Lei nº 

12.651 e posteriormente em 17 de outubro do mesmo ano, a Lei nº 12.727.  

As Áreas de Preservação Permanente são áreas nas quais, por imposição da lei, a vegetação 

deve ser mantida intacta, tendo em vista garantir a preservação dos recursos hídricos, da 

estabilidade geológica e da biodiversidade, bem como o bem-estar das pessoas. Elas incluem uma 

faixa de terras ao longo das margens dos rios, nascentes, lagos e reservatórios de águas, as áreas 

muito íngremes, topos de morro e altitudes elevadas.  

O presente trabalho teve como objetivo elaborar o mapa de uso e ocupação do solo da 

microbacia do Córrego Capivari, bem como, espacializar, delimitar as Áreas de Preservação 

Permanente e áreas de conflito nas APPs através de imagens de satélites e de fotografias aéreas com 

o auxílio de Sistema de Informação Geográfica, além de fundamentá-las de acordo com o Código 

Florestal Brasileiro. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A microbacia do Córrego Capivari está  situada na porção norte do município de Botucatu 

com uma área de 3400,12ha, situando-se geograficamente entre as coordenadas: latitude 22º 51’ 42” 

a 22º 56’ 16” S e longitudes 48º 19’ 04” a 48º 23’ 15”  W Gr.  

Segundo OLIVEIRA et al. (1999), os tipos de solos encontrados na área foram 

classificados como: LVA36 – Distróficos rel. ondulado + Latossolos Vermelhos Distróficos rel. 

Plano e suave ondulado ambos A moderado text. média e NV3 – Eutróficos A moderado e 

chernozêmico rel. ondulado e forte ondulado + Neossolos Litólicos Eutróficos A moderado rel. 

forte ondulado ambos text. argilosa.  

O clima predominante  do município, segundo a classificação de Köppen, é o Cwa – Clima 

Mesotérmico de Inverno Seco – em que a temperatura do mês mais frio é inferior a 18ºC e do mês 

mais quente ultrapassa os 22ºC.  

Os pontos de controle (coordenadas) para o georreferenciamento e os pontos de máxima 

altitude para digitalização do limite da microbacia tiveram como base a carta planialtimétrica em 

formato digital, editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (1969), folha de 

Botucatu (SF-22-R-IV-3), em escala 1:50000. 

As áreas de cobertura e uso do solo em 1962 foram obtidas através de fotografias aéreas e 

as de 2011, através de imagens de satélite digital, na qual utilizou as bandas 3, 4 e 5 do sensor 

“Thematic Mapper” do LANDSAT – 5, da órbita 220, ponto 76, quadrante A. 

 No desenvolvimento do trabalho foi utilizado também um estereoscópio de espelhos 

modelo ST4 da marca WILD para a observação estereoscópica de fotografias aéreas e um 

transformador aerofotográfico (Aerosketchmaster). A transferência, dos elementos de interesse, das 

fotos para o mapa base (obtido através da carta do IBGE) foi efetuada com o auxílio do 

transformador aerofotográfico, utilizando o modo redução, obtendo-se assim um mapa com escala 

corrigida. 

O Sistema de Informações Geográficas - IDRISI Selva foi usado no processamento das 

informações, georreferenciamento, composição colorida das imagem de satélite das bandas 3, 4 e 5 

em RGB (Red Green Blue), conversão dos dados vetoriais em imagem raster, elaboração dos mapas 

de uso da terra, geração dos buffers de APPs e os conflitos de uso. O software CartaLinx foi 
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utilizado na digitalização do limite da microbacia, da rede de drenagem e das áreas de cobertura 

vegetal, obtidas através de imagens de satélite e fotografias aéreas. 

As Áreas de Preservação Permanentes foram definidas ao longo dos cursos d’água e ao 

redor das nascentes. Para isso, no IDRISI, criou-se um buffer de 50m de raio nas áreas das 

nascentes e um de 30m de cada lado dos cursos d'água (considerando todos de 10m) com o 

cruzamento desses dois mapas, resultou no mapa final das APPs, fundamentado na Lei Florestal nº 

12.727.  

Para quantificar os tipos de uso conflitante utilizando-se álgebra de mapas (mapa de uso da 

terra x mapa final das APPs) foi realizada uma sobreposição ou “overlay” do mapa de uso e 

cobertura do solo com o mapa das APPs para a identificação das áreas de conflito de uso em APPs e 

em seguida, calculou as áreas através da operação "Database Query/Area". 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo de uso e ocupação das terras constitui importante componente na pesquisa para o 

planejamento da utilização racional dos recursos naturais, contribuindo na geração de informações 

para avaliação da sustentabilidade ambiental. Ressalta-se, no entanto, que o monitoramento das 

modificações de uso e ocupação das terras, também deve ser realizado, acompanhado de avaliações 

técnicas que subsidiem a interpretação da sustentabilidade ambiental, principalmente em áreas com 

uso predominantemente agrícola (FERREIRA e LACERDA, 2009). 

Através da análise do uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Capivari em 1962 

e 2011 (Tabela 1) pode-se constatar 6 classes de uso em 1962 que foram divididas em mata, 

reflorestamento, pastagem, uso agrícola, capoeira e outros; já em 2011, foram identificadas 4 

classes sendo elas: mata, reflorestamento, pastagem e solo exposto. 

A pastagem ocupou a maior parte da área, ocupando 1710,93ha (50,32% do total da área) 

em 1962 e em 2011, esse valor aumentou para 2027,66ha (59,63%). Em 1962, teve também a 

predominância de capoeira (1279,72ha) esta, pode ser definida como uma vegetação que surgiu 

após a retirada da cobertura vegetal primitiva, através de ação antrópica para uso agrícola ou 

pecuário. 
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De acordo com Nardini (2009) o levantamento do uso do solo de determinada região, 

torna-se um aspecto de interesse fundamental para a compreensão dos padrões de organização do 

espaço sendo que o conhecimento das alterações ambientais, provocadas pela ação antrópica, 

possibilita uma visão dos problemas existentes e produz subsídios para gestão dos recursos naturais. 

Além de ser condição primordial para programar uma política de uso racional do solo e de respeito 

à suscetibilidade e capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos antrópicos, possibilitando 

o desenvolvimento sócio-econômico sustentável. 

 

Tabela 1 - Áreas e porcentagens de uso e ocupação do solo em 1962 e 2011. 

Classes de Uso 

do solo 

Uso e Ocupação do Solo 

 1962 2011 

 ha % ha % 

Mata 159,61 4,69 693,90 20,41 

Reflorestamento 87,79 2,58 642,15 18,89 

Pastagem 1710,93 50,32 2027,66 59,63 

Uso Agrícola 140,31 4,13 - - 

Capoeira 1279,72 37,64 - - 

Solo Exposto - - 36,41 1,07 

Outros 21,76 0,64 - - 

Total 3400,12 100 3400,12 100 

 

A cobertura florestal em áreas definidas como Áreas de Preservação Permanente constitui-

se em elemento de extrema importância na manutenção da qualidade ambiental, desempenhando 

diversas funções entre elas, a dissipação da energia do escoamento superficial, a proteção das 

margens dos cursos d’água, a estabilização de encostas, a proteção de nascentes, o impedimento do 

assoreamento de corpos d’água, o abastecimento do lençol freático, captura e retenção de carbono, 

porém, tais funções muitas vezes ficam comprometidas, decorrente de sua falta (SCANAVACA 

JÚNIOR, 2011). 

Após a delimitação da rede de drenagem foram estabelecidas as Áreas de Preservação 

Permanente da microbacia do Córrego Capivari que correspondem a 400,37ha ou seja, 11,78% de 

toda a área da microbacia. 
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Esses espaços físicos são legalmente protegidos e estão definidos no Código Florestal 

Brasileiro. Sua preservação é de suma importância já que esses espaços, prestam "serviços" aos 

ecossistemas inseridos. 

Derivado do mapa de uso e ocupação do solo e o das APP, o mapa de conflito de uso em 

APP contribui como ponto de partida para a identificação de áreas de uso adequado e de parte dos 

problemas ambientais existentes na bacia. Essas áreas, são denominadas conflitos pois, deveriam ter 

suas Áreas de Preservação Permanente preservadas com vegetação natural e no caso, são tomadas 

por diferentes usos (Figura 1 e 2). 

A Figura 1 e 2 e Tabela 2 mostram as áreas de uso e ocupação do solo em APPs, onde 

grande parte dessas áreas 385,42ha em 1962 e 224,79ha em 2011 estão sendo usadas de forma 

inadequada. Novamente, tem-se destaque para a pastagem que corresponde a classe mais 

representativa nos anos estudados. 

 

 

Figura 1 - Mapa de conflitos de uso do solo em APPs em 1962 
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Figura 2 - Mapa de conflitos de uso do solo em APPs em 2011 

  

A caracterização e compreensão da organização do espaço rural, sobretudo, suas interações 

com diferentes cenários ambientais, permite identificar o estado de uso e ocupação da bacia e nos 

possibilita comparar através de ferramentas de geoprocessamento sua aplicação tendo como auxílio 

à legislação em vigência assim, os dados gerados através do uso de geotecnologia são apresentados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Conflitos de uso do solo em APPs nos anos de 1962 e 2011. 

Classes de Uso 

do solo 

Uso e Ocupação em APPs Conflitos nas APPs 

 1972 2011 1972 2011 

 ha % ha % ha % ha % 

Mata 14,95 3,73 157,29 39,28 - - - - 

Reflorestamento - - 18,29 4,57 - - - - 

Pastagem 191,54 47,84 215,90 53,93 191,54 49,70 215,90 96,05 

Uso Agrícola 0,45 0,11 - - 0,45 0,12 - - 

Capoeira 186,37 46,55 - - 186,37 48,35 - - 
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Solo Exposto - - 8,89 2,22 - - 8,89 3,95 

Outros 7,06 1,77 - - 7,06 1,83 - - 

Total 400,37 100 400,37 100 385,42 100 224,79 100 

 

Desta forma, vale ressaltar a importância do uso das geotecnologias  já que estas, permite 

fazer uma análise integrada do ambiente de forma a entender como questões relacionadas às 

alterações ambientais se comporta no espaço, esse é um dos pontos fortes permitindo que o 

ambiente seja estudado em parte e entendido como um todo (PIRES et al., 2012). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As fotografias aéreas e as imagens de satélite permitiram o mapeamento do uso e ocupação 

do solo da microbacia de maneira confiável, servindo de base para futuros planejamentos regionais. 

Assim, tanto os instrumentos de sensoriamento remoto e de Sistemas de Informações Geográficas 

fornecem informações que podem subsidiar o planejador para o monitoramento e planejamento de 

uso racional da área de estudo. 

Outra questão que deve ser ressaltada é que apesar da importância, e de serem preservadas 

por lei, as matas ciliares vêm sendo alvo das atividades antrópicas, diante dos interesses conflitantes 

de uso e ocupação do solo, ocasionando a sua supressão ao longo dos cursos d’água, sendo sua 

utilização para fins agropecuários, mais especificamente a pastagem. Desta forma, o diagnóstico das 

Áreas de Preservação Permanente aponta a necessidade de uma intervenção para medidas que 

possam colaborar com a preservação e conservação dessas áreas. 
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RESUMO 

Este trabalho é fruto da disciplina Gestão Regional dos Recursos Hídricos, no mestrado em 

Geografia, na Universidade Federal de Goiás. O principal objetivo é abordar a gestão dos recursos 

hídricos de forma eficiente, bem como o atual panorama do abastecimento de água da cidade de 

Catalão (GO). Primeiramente foram feitas leituras e análises dos textos trabalhados no decorrer da 

disciplina, posteriormente fizemos levantamento bibliográfico em livros, artigos, teses, dissertações 

e na internet a fim de reunir dados sobre a gestão dos recursos hídricos, caracterização de Catalão e 

levantamento de informações sobre o abastecimento de água da cidade. Foi possível perceber que a 

demanda por água na cidade cresceu consideravelmente e o ribeirão Pirapitinga responsável pelo 

abastecimento da população já apresenta situação de alerta, uma vez que as altas taxas de 

crescimento demográfico sinalizam que essa é uma tendência clara. Portanto haverá ainda mais 

busca, não apenas para abastecimento, mas também para práticas agrícolas, atividades comerciais, 

entre outras. Dessa forma, devemos enquanto agentes transformadores do espaço, pensar em 

alternativas que visem o planejamento eficaz e o melhor uso dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Recursos Hídricos. Gestão. Bacia Hidrográfica. 

 

ABSTRACT 

This work is the result of discipline Regional Management of Water Resources in MA in 

Geography, Federal University of Goiás The main goal is to address the management of water 

resources efficiently, as well as the current panorama of the water supply of the city of Catalao 

(GO). First readings were made and analysis of texts, worked during the course later did literature 

in books, articles, theses, dissertations and the internet to gather data on water resources 

management, characterization of Catalao and gathering information about the water supply of the 

city. It could be observed that the demand for water in the city has grown considerably and stream 

Pirapitinga responsible for supplying the population already has a state of alert since the high 

population growth rates indicate that this is a clear trend. So there will be further seeks not only to 

supply, but also to agricultural practices, commercial activities, among others. Thus, we as agents of 

transformation space, consider alternatives aimed at effective planning and better use of natural 

resources. 

 

Keywords: Water Resources. Management. Watershed. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é o bem mais importante e essencial para tudo e todos. Considerando que cerca de um 

bilhão de pessoas no mundo não possuem água suficiente para manutenção de suas necessidades 

vitais, a gestão dos recursos hídricos se faz importante justamente para planejar o melhor 

aproveitamento desse recurso, tão raro e tão caro. 

Nesse sentido as técnicas cartográficas auxiliam o Comitê de Bacia Hidrográfica a levantar 

as informações e dados necessários ao melhor desempenho de suas atividades, uma vez que lhe 

compete entre outras coisas, elaborar um plano de gestão. Assim, com todas as informações sobre a 

devida bacia, fica mais fácil o desenvolvimento de ações que visem a otimização dos recursos. 

A cidade de Catalão (GO) cresceu muito nos últimos anos e isso tem agravado os problemas 

ambientais na região. A expansão da malha urbana traz entre outros problemas, a 

impermeabilização do solo que impossibilita a infiltração da água no terreno, ocasionado enchentes. 

Além disso, o manancial que abastece a cidade, antes suficiente, hoje já apresenta problemas nos 

índices de recarga. 

É preciso conhecer os recursos disponíveis e ter consciência de que são finitos, portanto para a 

garantia de vida no futuro são necessárias ações eficientes no que tange não só à gestão dos recursos 

hídricos, mas da apropriação, uso e ocupação do espaço. 

 

2. GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Nos últimos anos a questão da gestão dos recursos hídricos tem tomado grandes 

proporções no Brasil e no mundo, devido à degradação dos mananciais e do meio ambiente em 

geral. Sabe-se que o planeta Terra é formado, em sua maioria, por água. Entretanto, apenas 2,5% do 

total, é água doce, pois 97,5% formam os oceanos e mares (REBOUÇAS, et al, 2006). Deste 

volume de água doce, grande parte está na forma das calotas polares, geleiras, águas subterrâneas, 

pântanos, lagos e rios, conforme expressa a figura 1. 
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Figura 1: Distribuição de água no mundo. 

Fonte: Água hoje e sempre 

 

Como é possível perceber, a quantidade de água doce disponível é muito pouca em relação 

ao volume total. A água dos rios e lagos é a mais utilizada para atender as necessidades sociais e 

econômicas da humanidade, dado seu fácil acesso, porém, é o volume mais reduzido, por isso a 

importância da gestão dos recursos hídricos. Tendo em vista que o ciclo hidrológico é muito 

dinâmico e se renova constantemente, não há escassez de água e sim distribuição hídrica desigual 

no tempo e no espaço. 

Na Amazônia, por exemplo, há a maior disponibilidade de água do país, enquanto há uma 

densidade demográfica baixa na região, ou seja, a demanda é pouca. Já no Nordeste, a demanda 

populacional é maior que a disponibilidade hídrica, portanto existem graves problemas de 

abastecimento de água em algumas áreas. Entretanto, nenhum estado brasileiro tem situação crônica 

quanto ao abastecimento de água, mas seis estados encontram-se em situação de estresse hídrico 

periódico e regular: Pernambuco, Paraíba, Distrito Federal, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do 

Norte. Ainda existem quatro com tendências a sofrer problemas de falta de água: Rio de Janeiro, 

Ceará, São Paulo e Bahia. (SETTI, et al, 2000, p. 61) 

Em vários países da África e do Oriente Médio, regiões com alta concentração demográfica 

e pouco potencial hídrico, ocorrem os principais conflitos bélicos mundiais, pois a posse de água é 

instrumento político de poder. A dependência de água situada em outros territórios seria resolvida 

se houvesse melhor gerenciamento dos recursos internos. 

A gestão dos recursos hídricos passou a ser instrumento de administração dos objetivos de 

desenvolvimento econômico, organização territorial e racionalidade no uso (MACHADO, 2003). A 

Lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
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criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e em seu artigo 1º define seis 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas; 

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; 

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

participação do poder público, dos usuários e das comunidades. 

 

A água é um bem de domínio público, ou seja, pertencente ao Estado e à União e sua gestão 

deve contemplar seu uso múltiplo, promovendo a igualdade de acesso para todas as categorias da 

sociedade, ser descentralizada, integrada e com participação da comunidade, poder público e 

usuários, reconhecer seu valor econômico e tê-la como bem finito. Para isso, elege-se a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), órgão 

normativo, deliberativo e jurisdicional, para fiscalizar e garantir sua preservação, assegurando sua 

sustentabilidade. 

Entende-se por bacia hidrográfica a área da superfície terrestre drenada por um rio principal 

e seus tributários, sendo limitada por seus divisores de água, como mostra a figura 2. A partir dela é 

possível compreender e analisar a superfície terrestre, tendo como base as inter-relações entre os 

elementos naturais, sociais, culturais e políticos. 
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Figura 2: Esquema de bacia hidrográfica. 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, 2013 

 

O gerenciamento integrado prevê a descentralização da gestão por cada bacia, proteção do 

ciclo hidrológico e dos mananciais, purificação e tratamento das águas, conservação da 

biodiversidade na bacia, monitoramento da qualidade e quantidade de água, entre outros (TUNDISI, 

2003). A bacia hidrográfica, desprovida de imagem e identidade (CARDOSO, 2003), é uma 

instância independente, que extrapola os limites político-administrativos municipais e estaduais, 

assim o CBH tem, em tese, autonomia para decidir e definir sobre o melhor planejamento e gestão 

local.  

A cobrança pelo uso das águas é uma das atribuições do CBH, uma vez que os recursos são 

muito escassos, e ao fazê-lo o comitê tem liberdade para decidir as prioridades a serem aplicadas. 

“No âmbito federal os valores arrecadados devem ser aplicados prioritariamente na bacia 

hidrográfica em que foram gerados” (POMPEU, 2003, p. 43). 

Segundo Carvalho (2003, p. 17) 

[...] a incorporação dos preceitos de desenvolvimento sustentável nas suas três 

vertentes principais: desenvolvimento econômico, equidade social e equilíbrio 

ecológico, no estabelecimento do valor a ser atribuído à água, se faz necessário 

para assegurar a sustentabilidade ambiental desse recurso. (CARVALHO, 2003, p. 

17) 

 

Esse instrumento além de gerar recursos para a própria bacia estimula o uso socialmente 

adequado da água. Por outro lado, a falta de conhecimento das pessoas, induz ao desperdício, pois o 
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pagamento pelo uso da água denota um caráter de domínio e propriedade do bem, portanto se está 

sendo pago, pode-se utilizar. 

 

3. RIBEIRÃO PIRAPITINGA EM CATALÃO (GO) 

Primeiramente, foram feitas leituras e análises em artigos, livros e consultas em documentos 

disponíveis na internet para levantamento das informações referentes à gestão dos recursos hídricos, 

cartografia aplicada a bacias hidrográficas, bem como a caracterização do município de Catalão 

(GO). 

A cidade de Catalão (GO) está inserida na microbacia do ribeirão Pirapitinga, que por sua vez, 

faz parte da Unidade de Gestão do Rio São Marcos e esta, da Bacia do Rio Paranaíba, com cerca de 

222.767 km
2
 (Agência Nacional de Águas). Desta, fazem parte 198 municípios de Goiás, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, figura 3. 

 

Figura 3. Mapa de localização da Bacia do Rio Paranaíba. 

Fonte: Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba, 2013. 

 

A maior parte da bacia está ocupada por pastagens e agricultura, com destaque para soja, 

milho, café, cana-de-açúcar, entre outros. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) a referida bacia apresenta índice de abastecimento médio de 96,3%, ou seja, 

quase todos os municípios integrantes da área, são providos por águas da própria bacia. Merece 

ênfase o plantio da cana-de-açúcar que necessita de irrigação, a indústria sucroalcooleira, que utiliza 

intensamente os recursos hídricos e a utilização de pivôs centrais que alteram o balanço hídrico 

consideravelmente. 

Especificamente, na microbacia do ribeirão Pari/Samambaia que serve de abastecimento 

urbano, há alguns anos foi verificada a destruição da mata ciliar, no decorrer do leito do rio. Isso, 
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associado ao uso e ocupação desordenada do solo, provocou sérios problemas de assoreamento e 

degradação do manancial.  

Esse quadro se deu devido ao rápido crescimento e urbanização da cidade, que em vinte 

anos, ganhou mais de 20 mil habitantes. Isso alterou o espaço e acarretou sérios problemas tanto 

urbanos quanto ambientais, pois a demanda por recursos também aumentou. “Esse processo de 

urbanização causou mudanças profundas no espaço, que vão desde a impermeabilização do solo, 

passando pela degradação do Cerrado, até mudanças micro e mesoclimáticas”. (MENDOÇA, et al, 

2005, p. 10808) 

Os recursos hídricos também sofrem alterações, considerando que a água é de suma 

importância para manutenção da vida e desenvolvimento das atividades produtivas da sociedade. O 

crescimento desordenado da cidade tem contribuído para a ocupação de áreas irregulares e 

próximas às nascentes do ribeirão Pari/Samambaia, o que significa problemas na qualidade e 

quantidade de água para abastecimento da cidade. 

Porto e Ferreira (2011) apresentam uma análise das características da referida bacia, após 

acompanhamento das medidas de recuperação e proteção da área.  

A recuperação da vegetação ciliar é de significante importância, que na área se 

configura mais como Mata de Galeria, cuja extensão acompanha o leito do curso 

d’água [...]. Os resultados positivos obtidos pela análise físico-química e 

bacteriológica podem revelar grande contribuição da vegetação na melhoria da 

qualidade da água. A vegetação ciliar possibilita que a ação do meio externo não 

atinja diretamente o manancial, no período chuvoso este resultado é extremamente 

positivo e benéfico para o manancial. (PORTO E FERREIRA, 2011, p. 4) 

 

Como se pode notar, a bacia de captação de água para abastecimento humano vem sofrendo 

com a falta de consciência e de fiscalização dos órgãos competentes que fazem ‘vista grossa’ em 

nome do progresso da cidade. 

Além do ribeirão Pirapitinga, Catalão (GO) também é servida pelos ribeirões 

Pari/Samambaia, que divide toda a malha urbana e, portanto, apresenta problemas de desmatamento 

no decorrer de seu leito, ocupações irregulares (devido ao aumento dos loteamentos) e esgoto 

doméstico e industrial que é lançado clandestinamente, sem tratamento em seu leito. 
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Ademais, recentemente o ribeirão teve seu leito original canalizado para melhorar, 

esteticamente, o centro da cidade. Há ainda, dois represamentos em seu leito – Clube do Povo, local 

de recreação da população e outro em propriedade particular para servir de abastecimento de dois 

pivôs de irrigação. (Mendonça, et al, 2005) A impermeabilização do solo pelo asfalto, dificulta 

ainda mais a infiltração da água, o lixo que é jogado nas ruas, a drenagem e o escoamento natural 

também foram prejudicados, acarretando inundações e alagamentos, figuras 4 e 5. 

  

Figura 4 Alagamento no centro da cidade. 

Fonte: Catalão Notícias. 2013 

Figura 5: Transbordamento do ribeirão 

Pirapitinga. 

Fonte: Catalão Notícias. 2013 

 

Como visto o crescente processo de urbanização tem contribuído para o agravamento de 

problemas ambientais urbanos, que podem influenciar na dinâmica da bacia hidrográfica e 

prejudicar a qualidade e quantidade da água captada para abastecimento da população, tais como: 

assoreamento do leito do rio, contaminação por esgotos sanitários e agrotóxicos, considerando que 

Catalão (GO) é cercada por grandes lavouras. 

O ribeirão Pari/Samambaia apresenta um déficit hídrico no período compreendido entre 

Abril a Outubro, fazendo-se muito importante o monitoramento de vazão principalmente nessa 

época. (PAULA, et al, 2012) Ainda, segundo os autores, de acordo com dados de temperatura e 

precipitação para o período de 2000 a 2009  

há uma tendência do prolongamento do período de seca, estendendo-se este até o 

mês de novembro. O monitoramento e o acompanhamento das vazões, ao longo 

dos anos, do Ribeirão Pari/Samambaia são de suma importância para o 

planejamento de alternativas de abastecimento, e principalmente se continuar 

havendo o prolongamento do período de secas. (PAULA, et al, 2012, p. 29) 
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Ao levar em consideração a alta demanda por água na cidade de Catalão (GO) – tanto para 

consumo humano quanto para manutenção das atividades industriais, haja vista que as empresas 

mineradoras necessitam de grande volume de água para suas atividades – a previsão para os 

próximos anos é preocupante. O abastecimento do município é feito, além da captação no ribeirão 

Pari/Samambaia, por poços artesianos espalhados por parte da cidade. Dessa forma, surge a 

necessidade de buscar alternativas de abastecimento em outros mananciais. Além de maiores 

investimentos em coleta e tratamento de esgoto, a fim de prevenir a poluição e contaminação dos 

reservatórios. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todos sabemos que a água é um bem essencial à vida, necessária a todas as atividades humanas. 

Assim, quanto melhor o gerenciamento dos recursos hídricos, mais eficaz é sua distribuição e 

aproveitamento. O Brasil possui posição privilegiada, uma vez que a maior reserva de água do 

mundo está na Bacia Amazônica, porém há má distribuição espacial e temporal desse recurso, 

considerando que nessa região há pouquíssima demanda por água, já nas áreas onde há maior 

concentração demográfica a disponibilidade é baixa. 

Portanto, é de suma importância a gestão dos recursos hídricos, levando em conta que há grande 

perda de água na captação e na própria gestão, quando ineficaz. Deve-se fazer investimentos em 

formas de prever riscos e garantir dados para auxiliar na otimização do uso. O setor agrícola é o que 

mais demanda água e, o mais grave, é que esta água não retorna ao ciclo. 

Catalão (GO) é uma cidade com bom relevo, o que propicia a agricultura, no caso, a 

monocultura de soja. O uso de pivôs nessa atividade é muito difundido, o que demanda ainda mais 

água. Estudos apontam para uma futura situação de escassez hídrica para a cidade, uma vez que o 

balanço hídrico do ribeirão Pari/Samambaia, que abastece a população catalana, já apresenta alguns 

problemas ocasionados pelo crescimento desordenado e acelerado do município. De acordo com os 

dados, em breve será necessário a adoção de outro manancial para colaborar na captação e 

manutenção do abastecimento de água para a população. 
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RESUMO 

A preservação de ecossistemas naturais, principalmente mananciais, tem se tornado um grande 

desafio a sociedade organizada. Dessa forma comitês de Bacias Hidrográficas têm o objetivo de 

promover a conservação e recuperação dos corpos hídricos, bem como garantir a utilização racional 

e sustentável dos recursos aquáticos. Neste estudo, a escolha de áreas prioritárias seguem critérios 

sociais, econômicos e ambientais com auxilio de procedimentos técnicos em SIGs. Como resultado 

têm-se a identificação de áreas prioritárias a recuperação, utilizou-se a técnica AHP, onde foram 

dados pesos a cada aspecto físico estudado. Após um fatiamento, se teve como produto final um 

mapa com três classes de áreas prioritárias a recuperação. 

 

Palavras chaves: Recuperação, Impactos, Hierarquização, Áreas prioritárias  

 

1  INTRODUÇÃO 

O intenso desmatamento da Floresta Atlântica propiciou uma intensa fragmentação da 

floresta e modificações nos corpos hídricos da região, o que implicou em impactos ambientais 

como: (1) perda de espécies nativas e/ou endêmicas, (2) invasão de espécies exóticas, (3) erosão do 

solo, (4) diminuição da qualidade e disponibilidade de água e (5) assoreamento de rios e nascentes 

(COLLINGE, 1996). 

Buscando maneiras para mitigar os impactos ambientais relatados anteriormente, foi criado 

o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do sul, na porção pertencente ao estado de São 

Paulo, com o principal objetivo de promover a conservação e recuperação dos corpos hídricos, bem 

como garantir a utilização racional e sustentável dos recursos aquáticos dessa região, a qual 

apresenta como principais problemas ambientais: erosão, assoreamento e desmatamento. Para 

Machado (2004), os CBHs objetivam sobre tudo, a pluralidade de interesses na destinação final dos 

recursos hídricos. 
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Tendo em vista a importância dos Comitês, o objetivo do estudo é mostrar como a 

utilização de SIG'S pode atender e servir de apoio para a tomada de decisões, e quais são as áreas 

prioritárias para a destinação de recursos para projetos de recuperação de mananciais pelo comitê no 

Vale do Paraíba. 

 

2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O Vale do Paraíba fica localizado a nordeste do estado de São Paulo e sul do estado do Rio 

de Janeiro. A ocupação da região data do final do século XVII e início do século XVIII, quando o 

ouro que vinha das Minas Gerais passava por essa região, atravessando a Serra do Mar em direção 

ao porto de Paraty, para ser enviado ao Rio de Janeiro e Europa. 

O Rio Paraíba do Sul é um dos principais rios que cortam o Vale, geomorfologicamente 

nasce no Planalto Atlântico, nos morros cristalinos da Serra do Mar, percorre por uma depressão 

tectônica situada ao longo da base da Mantiqueira. A origem do vale prende-se aos episódios 

tectônicos que originaram as serras do Mar e da Mantiqueira (Figura 01). 

 

 
Figura 01: Localização da área de estudo 
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O relevo do Vale do Paraíba apresenta importantes contrastes morfológicos: entre altas 

superfícies cristalinas e sedimentares, ocorre o amplo vale do Paraíba (Figura 02). Este é um fator 

que favorece as precipitações, uma vez que ele atua no sentido de aumentar a turbulência do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 02: Relevo acidentado 

 

De acordo com Rao e Hada (1990), a região sudeste do Brasil apresenta grande diversidade 

no seu regime de chuvas, pois é considerada uma zona de transição entre os regimes tropical e de 

media latitude. Na maior parte da região, o clima pode ser considerado subtropical quente, com 

verões chuvosos e invernos secos. A temperatura média anual situa-se acima de 21º, sendo a média 

anual de umidade relativa do ar superior a 70%. Em relação às áreas das duas serras que ficam no 

entorno do Vale, a área plana, isto é, região central das serras, apresentam menores índices 

pluviométricos, podendo ser consequência de chuvas orográficas (RAO E HADA, 1990). 

A paisagem original do Vale do Paraíba já foi bastante diversificada. Desde domínios 

arbóreos complexos até vegetação predominantemente rasteira. Esta vegetação foi sendo 

descaracterizada ao longo dos diferentes ciclos econômicos. Devido ao mau uso dos solos e dos 

recursos naturais, grande parte da vegetação de Mata Atlântica foi desmatada, e hoje resta apenas 

cerca de 7% da vegetação original. 

Nas áreas de encostas mais inclinadas e com maiores altitudes, o solo é praticamente 

desnudo, só conseguindo sobreviver ali plantas tolerantes à sombra. Em altitudes acima de 1.000m 

aparecem campos; pois às altitudes aliam-se a solos rasos, com drenagem insipiente e clima ameno. 
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Os campos são caracterizados por uma cobertura herbácea, muitas vezes contínua, em meio à qual 

podem aparecer arbustos isolados, ou em tufos. 

A região em estudo constitui-se numa das mais modificadas do País, desde os ciclos 

econômicos brasileiros dos séculos passados. Precisando de enérgicas medidas de conservação para 

a preservação do que ainda existe e também de um reflorestamento conveniente, quer com espécies 

nativas ou com espécies exóticas. 

 

3  METODOLOGIA 

3.1 Matérias 

 Dados vetorias no formato shape (isolinhas e dados de drenagem), importados do site do 

IBGE (www.ibge.br/geociências) (Figura 03); 

 Dados vetorias no formato shape (mapas de solo e vegetação) importados do S.O.S Mata 

Atlântica e Mapas de Solo do estado de São Paulo, do Instituto Agronômico de Campinas 

(Figura 03); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Importação dos dados de entrada. 

 

3.2  Procedimentos Metodológicos 

3.2.1 Geração da declividade 

A partir das isolinhas foi criado uma grade triangular e gerado a declividade, onde através 

de um fatiamento obteve-se as classes de declividade (Figura 04). 

 

3.2.2 Criação do buffer 

Com os dados de Drenagem do IBGE, foram geradas, através de um buffer, as áreas de 

Preservação Permanente. Essas distâncias foram extraídas com base na Resolução CONAMA 303 
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de 2002. Que considera topos de morros, nascentes, margens de rios dentre outros, como áreas de 

preservação permanente. 

Foram determinadas como áreas de APPs: topos de morro, em áreas delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação ou em áreas de 

encosta ou parte desta, com declividade superior a 100% ou 45º na linha de maior declive a base. 

Constituem-se também áreas de preservação permanente, trinta metros de margem, para o curso 

d’água com menos de dez metros de largura; ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que 

intermitente com raio mínimo de cinquenta metros, de tal forma que proteja em cada caso, a bacia 

hidrográfica contribuinte (CONAMA, 2002). Seguindo as normas da Resolução CONAMA, os 

mapas das áreas de preservação permanente foram criados a partir de mapas de distancia ou buffer. 

 

3.2.3 Aplicação da técnica booleana 

Após a organização do banco de dados foi criado um mosaico por meio do cruzamento das 

áreas de preservação permanente de margens de rios, de nascentes e de declividade. A partir disso, 

foi realizado uma inferência do tipo booleana, com o mosaico criado e com os dados do S.O.S Mata 

Atlântica. Dessa forma, obteve-se as áreas de preservação permanentes preservadas e áreas de 

preservação permanentes não preservadas.  

 

3.2.4 Aplicação da técnica AHP 

Em seguida foi aplicada a técnica AHP (Processo Analítico Hierárquico). Essa técnica é 

uma teoria matemática que permite organizar e avaliar a importância relativa entre critérios e medir 

a consistência dos julgamentos. Ela pondera todos os critérios através de uma comparação e calcula 

um valor de razão de consistência entre 0 e 1, sendo o 0 a completa consistência do processo de 

julgamento (Figura 05). 
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Figura 04: Criação do mosaico e realização da inferência booleana 

 

Mapa de florestas e 
não florestas

Mapa de solos

Mapa das classes 
de declividade Mapa de APP’s

 
Figura 05: PI´s utilizados na AHP 

Dessa forma, a AHP gerou os pesos para cada uma das classes, resultando em uma razão 

de consistência de 0.098. Posteriormente por meio da utilização da linguagem de programação 

implementada no SPRING, denominada LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento 

Algébrico) foi possível dar pesos a cada uma das subcategorias presentes em cada categoria (Figura 

06 e Quadro 07). 
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Figura 06 :Realização da AHP 

 

Plano de 

Informação 

Classe Valoração 

Declividade 

A- 2 % 0.3 

B- 2--5 % 0.3 

C-5--10% 0.3 

D-10 - 15% 0.5 

E-15--45% 0.75 

F-45—75% 0.85 

G->75% 0.95 

APP’S 
Preservadas 0..25 

Não Preservadas 0.75 

Solo 

Cambissolos 0.8 

Gleissolos 0.6 

Latossolos 0.1 

Chernossolos 0.5 

Nitossolos 0.7 

Organossolos 0.4 

Argilossolos  0.2 

Neossolos  0.8 

Planossolos 0.2 

Espodossolos  0.6 

 

 

 

S.O.S Mata 

Altântica 

Mata 0.75 

Restinga 0.1 

Mangue 0.1 

Área urbana 0.1 

Não floresta 0.30 

Quadro 07: Pesos dados às subcategorias 
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3.  RESUTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da ponderação par a par de cada mapa de entrada, e posteriormente da adequação 

de valores para cada subitem, gerou-se um mapa de áreas prioritárias a preservação. Na sequência 

foi realizado o fatiamento do mesmo gerando um mapa com três classes de áreas prioritárias à 

recuperação, ou seja, baixa, média e alta. 

Todas as três classes, são consideradas áreas de prioridade à recuperação, devido às 

características físicas intrínsecas a elas. Essas áreas estão localizadas em locais com uma 

declividade maior, onde se tem solos mais rasos, com maiores tendências para erosão. São áreas que 

existe a ocorrência de nascentes de rios e são consideradas de grande importância, portanto existe 

uma preocupação com sua preservação e quando impactada com sua rápida recuperação. 

A classe de baixa prioridade apresenta menores riscos erosivos, a qual apresentam menores 

prioridades em relação às outras duas classes. Isso ocorre principalmente em menores declividades, 

solos mais profundos e bem drenados com uma boa cobertura vegetal, comparando com as duas 

outras classes. 

A classe de alta prioridade à recuperação são as áreas que apresentam alto risco erosivo. 

Isso ocorre devido à presença de solos rasos e mal drenada, localizados em encostas de morros mais 

inclinados. Essas características propiciam maiores deslizamentos de massas e o surgimento de 

processos erosivos como o ravinamento e voçorocamento (Figura 08). 

Observou-se que os mapas de entrada como declividade, solo, app’s e classes de 

declividade, apresentaram valores pouco discrepantes. Sendo assim, essas variáveis consideraram 

que as áreas prioritárias à recuperação se enquadraram em sua maioria na classe de alta prioridade. 

Através do mapa, pode-se confirma a hipótese de que essas áreas apresentam tendências maiores a 

processos erosivos e estão localizadas em áreas com altitudes maiores, como no topo da Serra do 

Mar e da Serra da Mantiqueira, áreas onde se localiza as nascentes dos corpos hídricos da região 

estudada (Figura 09). 
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Figura 08: Ravinas e voçorocas em encostas 

 

Figura 09: Mapa com as áreas prioritárias à recuperação 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que o uso do SIG’s constitui uma importante ferramenta no apoio para o 

mapeamento de áreas prioritárias à recuperação, escolhendo assim, áreas que precisam com mais 

urgência da aplicação de recursos tecnicos. A técnica AHP é muito utilizada por diversos autores e 

têm se mostrado eficiente no mapeamento das características ambientais de diversas localidades. 

Essa técnica serviu como apoio para distinguir quais as áreas prioritárias à preservação e através do 

fatiamento a criação de classes entre baixa e alta prioridade. 

Para utilizar esses dados em análises mais específicas e em gestão de grandes áreas com o 

intuito governamental. É importante a aplicação de outras técnicas e inferências com novos dados 

para se alcançar uma acurácia maior no propósito de diagnosticar com maior precisão quais são 

realmente as verdadeiras áreas prioritárias a recuperação. Desta forma os SIG’s auxiliam às tomadas 

de decisões, porém o conhecimento da área se torna crucial para um melhor diagnostico. 
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RESUMO 

A expansão urbana descontrolada e a falta de sistemas de tratamento de esgoto prejudicam o 

manancial e contribuem para a perda de qualidade da água. O uso e ocupação das áreas preservação 

permanente diminuem o equilíbrio ambiental e os aspectos essenciais para os processos naturais de 

autodepuração da matéria orgânica. O presente estudo buscou avaliar a qualidade da água de dois 

córregos que passam pela zona urbana de Jaboticabal/SP. Os resultados demonstram uma 

irregularidade no Índice de Qualidade da Água (IQA). Os valores de IQA dos córregos Jabuticabal 

e Cerradinho e da nascente variaram de regular a bom, somente foi constado índice excelente para a 

água represada do lago que está localizado na frente da prefeitura. A avaliação dos parâmetros de 

qualidade da água contribui para os programas de gestão e preservação dos recursos hídricos, sendo 

portanto, necessário um monitoramento contínuo destes parâmetros, bem com a avaliação de quais 

parâmetros definem melhor o estado de deterioração das águas superficiais. 

 

Palavras-chaves: córrego Jaboticabal, córrego Cerradinho, poluição, contaminação, bacia 

hidrográfica. 

 

ABSTRACT 

The urban expansion and a lack of sewage treatment systems affect the watershed and contribute to 

the loss of water quality. The land use of permanent preservation areas decrease the environmental 

balance and the essential aspects for the natural processes of self-purification of the organic matter. 

The present study aimed to evaluate the water quality of two streams that run through the urban area 

of Jaboticabal / SP. The results showed an irregularity in the Water Quality Index (WQI). The 

values of WQI at the Jabuticabal and Cerradinho streams, and at the springs ranged from fair to 

good. The only excellent result was observed at the water from the lake which is located in front of 

City Hall. The assessment of water quality parameters contributes to programs for management and 

conservation of water resources, and therefore requires a continuous monitoring of these 

parameters, as well as the evaluation of parameters which best define the state of deterioration of 

surface water. 

 

Keywords:   Jaboticabal stream, Cerradinho stream, pollution, contamination, watershed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Ao considerar os recursos naturais bens econômicos finitos e vulneráveis, o ser humano 

deve repensar o desenvolvimento de suas atividades no meio. A ação requer a efetiva participação 

do poder público de forma a proteger os ecossistemas naturais (RODRIGUES, 2008). De acordo 

com Borges et al. (2003) as obras despoluição dos córregos Jabuticabal e Cerradinho tiveram início 

em 1993 com a instalação de interceptores as margens desses, a obra no Córrego Cerradinho foi 

concluída em 1996 e no Jabuticabal em Julho de 1999. Porém, conforme estudo um estudo 

realizado em 2003, por Borges et al. (2003) foi verificado que a implantação dos interceptores não 

foi o suficiente para sanar a poluição causada pelo despejo de esgoto no rio e despoluir os córregos, 

as obras apenas diminuíram a carga de efluente doméstico recebida por estes córregos. Desta forma, 

se faz necessário segundo o autor, desenvolver um plano integrado que busque minimizar ou até 

eliminar a contribuição negativa da comunidade local sobre os recursos hídricos. 

 Devido sua propriedade de solubilidade de grande número de materiais e de transporte de 

agente infecciosos, a qualidade da água teve que ser determinada a partir de uma legislação 

específica que determinou os limites máximos de impurezas que ela pode conter para todos os usos 

(abastecimento humano e industrial, higiene pessoal e doméstica, irrigação, geração de energia 

elétrica, navegação, preservação da flora e fauna, aquicultura e recreação). (SAAD et al., 2007) 

  A ocupação urbana seja ela no ambiente urbano ou rural altera a paisagem e modifica o uso 

e ocupação do solo da microbacia. As atividades humanas realizadas dentro de uma bacia 

hidrográfica esta associada diretamente à produção de resíduos, que em muitos casos, não há o  

conhecimento da melhor forma de destinação (ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2003). 

 As áreas urbanas apresentam a principal fonte de poluição dos rios brasileiros, pois os 

córregos urbanos em muitos locais recebem o lançamento de esgoto doméstico sem qualquer 

tratamento nos cursos de águas locais. Por este motivo, a maioria dos córregos urbanos apresenta 

algum tipo de contaminação nas suas águas. A degradação dos recursos hídricos está diretamente 

alicerçada ao crescimento populacional, a mudança de hábitos de consumo e a falta de saneamento 

ambiental, gerando evidentes reflexos à crise ambiental da sociedade contemporânea (MADRUGA 

et al. 2008). 

 As formações das cidades e a da sociedade contemporânea são desordenadas por meio do 

crescimento demográfico, provocando sérios reflexos à qualidade ambiental. Esses problemas quase 
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sempre estiveram relacionados com a falta de infraestrutura dos espaços urbanos, com a forma de 

ocupação irregular de áreas de várzeas e mananciais e com a destruição das matas ciliares dos 

córregos urbanos. É de fundamental importância nas microbacias o abastecimento de águas para os 

grandes rios e outras comunidades urbanas e rurais, pois estas áreas também sofrem com a alteração 

do regime hídrico relacionado com as alterações de uso e ocupação do solo (MEDEIROS et al. 

2009). 

 O IAQ (Índice de Qualidade de Água) vem sendo usado para avaliar a qualidade da água de 

diversos corpos hídricos, isso é devido à possibilidade de obter um único valor numérico que 

representa as variáveis analisadas (ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2003). 

 No presente trabalho, procurou-se realizar um levantamento da situação da microbacia do 

Jabuticabal em termos da qualidade da água (IQA), gerando dados que sirvam como diagnóstico 

para subsidiar um gerenciamento, pesquisas e usos futuros. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

 O município de Jaboticabal ocupa uma área de aproximadamente 707 km², com posição 

geográfica limitada entre as coordenadas UTM, longitudes 768.000 e 792.000m E, latitudes 

7.668.000 e 7.638.000m N, MC 51oW Gr sendo a sua altitude média de 600 m. Estta área é 

formada por 9 compartimentos hidrológicos, são estes: Ribeirão Santa Rita, Córrego Palmital, 

Córrego Santa Isaura, Córrego da Barrinha, Córrego Rico, Córrego do Jabuticabal, Córrego Santa 

Miquelina, Vertente Rio Taquaral e Vertente Córrego Santa Isabel. Esses compartimentos foram 

delimitados a partir da identificação dos divisores topográficos das principais microbacias 

hidrográficas e respectivas redes de drenagem do município (Arraes, et al. 2010). 

 As principais microbacias responsáveis pela drenagem da água da superficial do perímetro 

urbano são: Córrego Jabuticabal (96%), Córrego do Palmital (3%) e Córrego Rico (1%) (Arraes et 

al. 2010). 

 O perímetro urbano de Jaboticabal se concentra principalmente na Microbacia do Córrego 

do Jabuticabal, que apresenta o maior comprimento por volta de 20 Km,  maior largura de 7 km, 

comprimento da rede de drenagem de 50 Km, com maior altitude de 670 m e menor de 497 m. Esta 
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microbacia é formada por 3 córregos: Córrego da Usina (2º ordem), Córrego Cerradinho (3º ordem) 

e Córrego do Jabuticabal (3º ordem) e é caracterizada como de 3ª ordem, com um perímetro de 

56,65 Km, área total de 84,9 Km², densidade de drenagem de 0,60 Km/Km², densidade hidrográfica 

de 0,19 canais/Km², coeficiente de manutenção de 1640 m²/m, gradiente de canais 0,027%, índice 

de circularidade 0,30 e índice de sinuosidade 1,19 (Arraes, et al. 2010). 

 Considerando a classificação climática de Köppen, o clima de Jaboticabal é (Aw), tropical 

chuvoso com inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18ºC e nos meses de 

seca com precipitação inferior a 60 mm (CEPAGRI, 2012). 

 A precipitação total anual atinge um valor médio de 1405,2 mm, sendo o mês de janeiro o 

mais chuvoso, com precipitação média de 254,9 mm, enquanto o mês mais seco corresponde a 

agosto, quando a média atinge 24,8 mm. As médias anuais da temperatura mínima e máxima 

alcançam 13°C e 32°C respectivamente, enquanto a temperatura média anual é de 23,2ºC, sendo os 

meses frios Junho e Julho, os quais apresenta uma média de 13°C, e o mais quente corresponde a 

outubro, quando se alcança uma média de 32°C (CEPAGRI, 2012). 

 

Coleta das amostras 

As amostras foram coletadas no período da manhã entre 6 e 7 h, em frascos de polietileno 

devidamente higienizados e armazenados logo em seguida, para posterior análise em laboratório. As 

coletas de água foram realizadas em um período de 7 dias consecutivos, durante a primeira semana 

de setembro de 2012. Foram selecionados 5 pontos de amostragem, com 5 repetições cada, 

totalizando 175 amostras. As características de cada ponto são descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Localização dos pontos de amostragem córregos Cerradinho e Jaboticabal, perímetro 

urbano de Jaboticabal. 

Pontos de 

Coleta 

Recurso Hídrico Distância da  

Nascente 

Localização 

C1 Córrego Cerradinho 4,4 Km Área urbana 

J1 Córrego do Jabuticabal 9,4 Km Área urbana 

FOZ FOZ, Cerradinho/Jabuticabal 0,5 Km da foz Área urbana 

LAGO Nascente represada 0 Km Área urbana 

NASC. Nascente canalizada 0 Km Área urbana 

 

Análises Físicas e Químicas 
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 Para a estimativa do IAQ (Índice de Qualidade de Água) da bacia foram analisados os 

parâmetros baseados em dados da CETESB e FEPAN. As variáveis utilizadas na determinação do 

nível de qualidade da água e os seus respectivos peso se encontra na Tabela 2, e para cada 

parâmetro foi determinado um peso. 

 Tabela 2. Variáveis de qualidade da água e peso. 

 

 

 

 

 

 

  

 Para os parâmetros de qualidade de água avaliados foram realizadas sete medições com 

cinco repetições ao longo de todo o monitoramento. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Análise de Água, alocado ao Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agrárias 

e Veterinária, UNESP, campus de Jaboticabal, utilizando das seguintes metodologias da Alfakit.  

 Os resultados foram tabulados em planilhas do Excel, organizados pela data da coleta. Os 

dados foram inseridos no programa IQA DATA versão 2010 da Universidade de Santa Cruz do Sul 

do Programa de Pós-graduação em Sistemas e processos industriais – Mestrado Desenvolvido por 

Posselt, E.; Costa, A.   

 A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB agência do governo do estado, 

é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de 

poluição, tem como preocupação central a preservação e recuperação da qualidade das águas, do ar 

e do solo. Desde 1975 a companhia elabora Normas Técnicas de interesse da Engenharia Sanitária e 

de defesa do Meio Ambiente. Um dos serviços prestados pela agência é de normatização dos 

parâmetros de qualidade da água, sendo importantes informações para possíveis estratégias de 

gestão dos recursos hídricos. Neste artigo, os parâmetros de qualidade da água serão discutindo 

conforme especificações da CETESB. 

 

 

 

Variável  Peso Unidade 

Fósforo Total 0,12 mg/L, P 

Nitrogênio Amoniacal 0,12 mg/L, NH3 

pH 0,14 - 

Sólidos totais dissolvidos 0,10 mg/L 

Turbidez 0,10 NTU 

Saturação de oxigênio 0,20 % 

Nitratos 0,11 mg/L, NO3- N 

Temperatura 0,11 °C 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1468 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O IAQ (Índice de Qualidade de Água) classifica os corpos hídricos utilizando as variáveis 

em um único valor numérico. Em seguida, este valor é transformado nas classificações conforme 

Tabela 3. 

   Tabela 3. Níveis de qualidade da água para o IQA. 

Níveis do IQA Classificação 

0 – 25 Muito Ruim 
26 – 50 Ruim 
51 – 70 Regular 
71 – 90 Bom 
91 – 100 Excelente 

 

 O rio é um ambiente mutável, a partir do avanço do rio, a qualidade pode melhorar devido à 

capacidade de autodepuração e diluição de cada curso de água e dos contaminantes por ele 

recebido. Os afluentes também podem contribuir de forma positiva ou negativa dependendo da 

qualidade da mesma.  

 A má gestão das bacias hidrográficas é gerada devido à falta de informações sobre o 

diagnóstico da real condição dos mananciais. O descaso com o meio ambiente contribui para a 

poluição e diminui com a qualidade da água. (RODRIGUES, 2008) 

 O córrego do Cerradinho nasce na zona rural e na zona urbana apresenta alto índice de 

impermeabilização de suas APPs. No uso e ocupação do solo tem-se 0,7% da sua cobertura com 

vegetação; 41,1% impermeabilizada pelas vias públicas (calçadas e ruas), o que compromete a 

recarga do lençol freático; e 46% de campo sujo, que são consideradas áreas passíveis a programas 

de reflorestamento. O córrego Jabuticabal nasce praticamente na zona urbana e possui cobertura 

vegetal de 47,6% nas APPs. Sendo que, 6,6% de áreas são impermeabilizadas e 34,2 % de campo 

sujo, corroborando com os dados de Costa et al. ( 2013). 

 A água é um dos recursos naturais essenciais a toda forma de vida, portanto sua 

disponibilidade, quantidade e qualidade são fatores limitantes a nossa existência (RODRIGUES, 

2008). Os solos se comportam de forma diferente na paisagem, desta forma, são necessários 

interpretações qualitativa e quantitativa de forma a contribuir para o ordenamento das atividades 

antrópicas, pois ocupações desordenadas do espaço contribuem para a diminuição da qualidade dos 

recursos naturais (RODRIGUES, 2008). 
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 De acordo com Costa et al. (2013) a área urbana de Jaboticabal ocupa 24% da Microbacia 

Hidrográfica do Córrego Jabuticabal, sendo assim é importante avaliar o que acontece com a água 

dentro desse ambiente urbano, podendo assim contribuir na zonas de abastecimento e de qualidade 

da água. 

 Após avaliação dos parâmetros de qualidade da água entre os dias de coleta podemos 

observar a variação da qualidade da água na escala temporal de uma semana (Tabela 4). As águas 

superficiais avaliadas tiveram uma regularidade no IQA (Tabela 4), o que pode ser devido a 

interferência do uso e ocupação do solo e das ações antrópicas, como descarga clandestina de 

esgoto nas galerias de águas pluviais. De acordo com Carvalho (2005) as variações na qualidade da 

água podem sofrer ao longo do ano devido a fatores meteorológicos e da eventual sazonalidade de 

lançamentos poluidores e das vazões. 

 

Tabela 4. Classificação e resultado do IQA adapt. Cetesb e FEBAN. 

Córrego Sexta Sábado  Domingo Segunda Terça Quarta Quinta 

Cerradinho 70,45 74,65 65,94 67,90 57,50 70,99 66,06 

Jabuticabal 75,00 72,77 72,29 65,63 63,64 77,64 70,75 

Foz C/J 71,49 68,32 70,37 71,79 64,42 74,34 71,32 

Nascente - 72,89 70,53 80,86 74,57 71,89 69,61 

Lagoa 85,79 67,99 90,62 84,53 82,38 85,24 91,79 

Verde: Excelente: (91 – 100%); Amarelo: Bom (71 – 90%); Laranja: Regular (51 – 70%) 

 Ao comparar os córregos Cerradinho e Jabuticabal, é possível observar que durante a 

semana o IQA ficou mais alto para o córrego do Jabuticabal com quatro dias apresentando índice 

BOM contra um dia do córrego cerradinho. A água da nascente também apresentou este índice. A 

área de lagoa (Prefeitura Municipal) foi a única a possuir classificação excelente de IQA, entre os 6 

dias dos 7 analisados. Durante esta semana a água analisada nos pontos de coletas dos córregos 

estava de regular a excelente, de acordo com os parâmetros dos níveis de qualidade da água para o 

IQA (Tabela 3). 

 Os parâmetros de qualidade da água que tiveram maior interferência na classificação dos 

níveis de IQA e as determinações realizadas por córrego foram analisados. Pode-se observar na 

Tabela 5 que os índices que tiveram maior contribuição dentro do córrego Cerradinho foram a 

Saturação de Oxigênio e o Fósforo Total. 
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Tabela 5. Córrego do Cerradinho 

Variável Sexta Sábado  Domingo Segunda Terça Quarta Quinta 

Saturação de oxigênio 25 a 50% >50% >50% >50% >50% >50% >50% 

Fósforo Total 25a 50% 25 a 50% 25 a 50% 25 a 50% 25 a 50% 10 a 24% 10 a 24% 

Os outros parâmetros representaram menos que 10% da classificação. 

  

 A contribuição da saturação de oxigênio para que a qualidade da água seja baixa foi 

representativa, tendo em vista que o oxigênio dissolvido nas águas naturais é proveniente da 

atmosfera, sua transferência acontece devido à diferença de pressão entre os dois meios e possui 

influência da temperatura e da taxa de reaeração superficial, que depende da velocidade da água.  

 Outra fonte de oxigênio é a fotossíntese realizada pelas algas, fenômeno que ocorre 

principalmente em águas eutrofizadas, ou seja, águas que passaram pela decomposição de matéria 

orgânica que disponibilizaram nitrogênio e fósforo para o meio. Porém a alga somente ocorre em 

água com níveis mínimos de turbidez e cor, pois estas necessitam de altas concentrações de luz para 

se desenvolver. Desta forma, esse fator pode mascarar o nível de poluição das águas, pois a 

contribuição fotossintética só é percebida após a degradação da matéria orgânica realizada pelas 

bactérias e depois seu consumo pelos protozoários (CETESB, 2013). 

 Águas poluídas são aquelas onde existem baixas concentrações de oxigênio dissolvido 

devido ao seu consumo na decomposição de compostos orgânicos. Já em águas limpas apresentam 

concentrações de oxigênio dissolvido elevado podendo chegar até um pouco abaixo da 

concentração de saturação (CETESB, 2013). 

 Em uma água eutrofizada durante o período diurno é possível observar concentrações de 

oxigênio bem superiores a 10 mg/L, mesmo em temperaturas superiores a 20° C, o que caracteriza 

situação de supersaturação. Esse processo ocorre principalmente em lagos, isso ocorre devido a 

baixa velocidade de deslocamento da água e o desenvolvimento de algas na superfície formando 

crostas verdes (CETESB, 2013). 

 O fósforo é um indicador de despejos de esgotos sanitários, os detergentes superfosfatados 

utilizados em larga escala pela atividade doméstica constituem a principal fonte nas águas naturais. 

No meio rural, a contaminação acontece principalmente por indústrias de fertilizantes, pesticidas, 

químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios. Estas fontes 
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apresentam contribuições expressivas de fósforo quando não são bem manejadas. Nos esgotos 

sanitários no Brasil a concentração de fósforo varia na faixa de 6 a 10 mgP/L (CETESB, 2013) . 

 No córrego do Jabuticabal (Tabela 6) além da saturação de oxigênio e do fósforo total, foi 

verificada alteração nos parâmetros de temperatura, nitrato e pH. 

 

Tabela 6. Córrego do Jabuticabal 

Variável Sexta Sábado  Domingo Segunda Terça Quarta Quinta 

Saturação de oxigênio 10 a 24% 25 a 50% 10 a 24% 25 a 50% 25 a 50% >50% 25 a 50% 

Fósforo Total >50% 25 a 50% >50% 25 a 50% 25 a 50% 10 a 24% 25 a 50% 

Variação temperatura <10% <10% 10 a 24% <10% <10% <10% <10% 

Nitrato <10% <10% <10% 10 a 24% 10 a 24% <10% <10% 

pH <10% <10% <10% <10% <10% <10% 10 a 24% 

 

 A saturação de oxigênio e o fósforo total apresentaram variações ao longo da semana, 

entretanto foram verificados os valores com melhor qualidade do que o córrego cerradinho, 

apresentando dias entre 10 a 24% e 25 a 50%. 

  As variações de temperatura do recurso hídrico neste córrego ocorreu de forma natural e 

isto pode ter sido ocasionado pelas variações do clima. Uma elevação muito grande da temperatura 

da água se deve a contaminação de esgotos industriais, como é o caso de indústrias canavieiras e 

termoelétricas. A temperatura possui um papel fundamental no controle do meio aquático, pois ela 

influência uma série de variáveis físico-químicas, à medida que a temperatura aumenta, de 0 a 

30°C, a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização 

e calor latente de vaporização diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão de vapor 

aumentam (CETESB, 2013). 

 O nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio orgânico e amoniacal 

que são formas reduzidas e nitrito e nitrato como formas oxidadas. Ao analisar as zonas de 

autodepuração natural em recursos hídricos, a presença de nitrogênio orgânico se concentra na zona 

de degradação, amoniacal na zona de decomposição ativa, nitrito na zona de recuperação e nitrato 

na zona de águas limpas. Nas áreas urbanas a drenagem de águas pluviais contribui com fonte 

difusa de difícil caracterização e estão associadas ás deficiências do sistema de limpeza pública 

(CETESB, 2013). 
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 Os nitratos são tóxicos, podendo causar uma doença chamada metahemoglobinema infantil o 

que pode ser letal para crianças, pois o nitrato reduz-se a nitrito na corrente sanguínea, nesta forma 

ele compete com o oxigênio livre, tornando o sangue azul. Por isso o nitrato é padrão de 

potabilidade sendo 10 mg/L o valor máximo admitido pela Portaria 518 (CETESB, 2013).  

 O pH influência diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em processos 

unitários de tratamento de águas, o pH é um parâmetro importante nos estudos de saneamento 

ambiental. A variação do pH pode influenciar na fisiologia das diversas espécies além de propiciar 

condições de precipitação de elementos químicos tóxicos, como metais pesados além de 

comprometer a solubilidade de alguns nutrientes. Desta forma existem diversas faixas de pH na 

legislação ambiental e pode variar de acordo com as classes de águas naturais, os critérios de 

proteção à vida aquática fixam o pH entre 6 e 9. O pH necessário o padrão de potabilidade 

apresenta valores entre 6,5 e 8,5 de acordo com a Portaria 1469 do Ministério da Saúde. 

 Os mesmo parâmetros analisados em pontos específicos urbanos nos córregos do Cerradinho 

e do Jabuticabal foram verificados no ponto de junção dos dois córregos e em uma área de nascente 

canalizada na área urbana que desaguá no córrego do Jabuticabal. Os resultados podem ser 

observados nas Tabelas 7 e 8.  

 

Tabela 7. Foz córrego Jabuticabal e Cerradinho 

Variável Sexta Sábado  Domingo Segunda Terça Quarta Quinta 

Saturação de oxigênio 25 a 50% 25 a 50% 25 a 50% >50% 25 a 50% >50% >50% 

Fósforo Total 25 a 50% >50% 25 a 50% 25 a 50% 25 a 50% 10 a 24% 10 a 24% 

Variação temperatura <10% 10 a 24% <10% 10 a 24% <10% <10% <10% 

 

Tabela 8. Nascente Canalizada 

Variável Sábado  Domingo Segunda Terça Quarta Quinta 

Saturação de oxigênio 25 a 50% >50% >50% >50% >50% >50% 

Fósforo Total 25 a 50% 25 a 50% <10% 10 a 24% <10% <10% 

pH 10 a 24% 10 a 24% <10% <10% 10 a 24% 10 a 24% 

 

 Na lagoa em frente a Prefeitura Municipal, ocorre um represamente da água dos córregos 

artificial. Neste local, os parâmetros que contribuíram para a perda de qualidade da água foram a 

turbidez e o nitrogênio amoniacal. 
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Tabela 9. Água Represada (Lagoa) 

Variável Sexta Sábado  Domingo Segunda Terça Quarta Quinta 

Saturação de oxigênio 10 a 24% <10% 10 a 24% >50% 10 a 24% >50% <10% 

Fósforo Total 25 a 50% >50% 10 a 24% 10 a 24% 25 a 50% 10 a 24% >50% 

Turbidez 25 a 50% 10 a 24% 10 a 24% <10% <10% <10% 10 a 24% 

Nitratos <10% <10% <10% <10% <10% <10% 25 a 50% 

pH <10% 10 a 24% 25 a 50% <10% 25 a 50% <10% <10% 

Nitrogênio Amoniacal <10% <10% 10 a 24% <10% <10% 10 a 24% 10 a 24% 

 

 Os valores de turbidez foram mais acentuados em um dia da semana, sendo assim como a 

turbidez de uma amostra de água está relacionada ao seu grau de atenuação da intensidade que o 

feixe de luz sofre ao atravessá-la, denota-se que ocorreu um aporte de detritos neste dia, 

ocasionando um valor de 25 a 50% de turbidez. Esse estado pode ser influenciado pela 

concentração de partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias, 

plâncton em geral. A erosão de partículas também pode ter influenciado, tendo em vista ser uma 

área sem vegetação ciliar (CETESB, 2013). 

 O nitrogênio amoniacal ocorre pela hidrólise da ureia na água, a presença de nitrogênio 

amoniacal reflete a proximidade do ponto de lançamento de descargas de esgotos. 

 O córrego do Jabuticabal é um curso d’água que atravessa a área urbana do município de 

Jaboticabal. Tal córrego apresenta problemas relacionados à qualidade de água conforme observado 

por Borges et al. (2003). 

 

4. CONCLUSÃO 

 A água analisada nos pontos de coletas dos córregos estava de regular a excelente, de acordo 

com os parâmetros dos níveis de qualidade da água para o IQA. 
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RESUMO 

Perturbações antrópicas em bacias de drenagem podem afetar, além da qualidade da água, 

comunidades aquáticas. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade de trechos da microbacia 

do Córrego Fazzari (São Carlos-SP) a partir de parâmetros quantitativos e índices biológicos, 

utilizando macroinvertebrados como bioindicadores. Para amostragem dos organismos, foram 

utilizadas bolsas de substrato artificial contendo pedras de argila de tamanhos similares. As bolsas 

foram instaladas nos trechos e permaneceram durante uma semana. Posteriormente, o material foi 

coletado e os organismos foram identificados até o nível taxonômico de família. Para cada trecho, 

foi calculada a abundância de indivíduos, riqueza de famílias, porcentagem de EPT, Índice de 

Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e os Índices Bióticos BMWP e de Hilsenhoff. Para avaliar a 

similaridade entre os trechos, foi calculado o Índice de Similaridade de Jaccard e, para comparar a 

significância de cada índice utilizado, foi aplicado o teste One Way ANOVA. O ponto Pós represa 

obteve a maior abundância de indivíduos, o ponto Estrada teve a menor riqueza dentre os trechos 

pesquisados, assim como menor porcentagem de EPT e menor índice de diversidade, enquanto o 

ponto Mata teve a maior riqueza de famílias, maior porcentagem de EPT, maior índice de 

diversidade e o IBF indicou melhor qualidade de água neste trecho. Os resultados obtidos foram 

úteis para corroborar o papel dos macroinvertebrados como bioindicadores da qualidade de 

ecossistemas aquáticos e bacias hidrográficas, visando preservação e manejo adequado. 

 

Palavras-Chave: insetos aquáticos; desmatamento; substratos artificiais; BMWP; IBF. 

ABSTRACT 

Human disturbances in watersheds can affect, in addition to water quality, aquatic 

macroinvertebrate communities. This research aimed to evaluate the quality of three stretches of 
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stream Fazzari (São Carlos-SP) by quantitative parameters and biological indices, using aquatic 

macroinvertebrates as bioindicators. For the sampling of organisms we used bags of artificial 

substrates containing clay stones of similar size. The bags were installed in sections of the stream 

and remained for a week. Subsequently, the material was collected and the organisms were 

identified to the taxonomic level of family. For each site, we calculated the total abundance, family 

richness, percentage of EPT, diversity index of Shannon-Wiener (H') and the biotic indices BMWP 

and Hilsenhoff. To evaluate the similarity between sections, we calculated the Jaccard Similarity 

Index, and to compare the significance of each index used, we applied One Way ANOVA. The 

point Pós represa obtained the highest abundance, the point Estrada had the lowest richness among 

sections surveyed, as well as lowest percentage of EPT and diversity index, while the point Mata 

had the highest family richness, the highest percentage of EPT and diversity index and IBF 

indicated better water quality in this stretch. The results were useful to corroborate the role of 

benthic macroinvertebrates as indicators of the quality of aquatic ecosystems and watersheds, 

aiming the preservation and adequate management.  

 

Keywords: aquatic insects; deforestation; artificial substrates; BMWP; IBF. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os cursos d’água envolvem uma complexa interação da biota com o seu ambiente físico e 

químico. O fluxo unidirecional da corrente impõe uma grande limitação ao estabelecimento dos 

organismos no ambiente lótico, de modo que a biota apresenta estratégias adaptativas para 

conseguirem se estabelecer. Tais estratégias levam os organismos à seleção de microhabitats 

visando reduzir a exposição às fortes correntes (PETTS; CALOW, 1996). 

Segundo Dudgeon (1996), perturbações antrópicas em bacias hidrográficas podem afetar 

comunidades de organismos devido aos processos de lavagem e carreamento. Alterações antrópicas 

em trechos próximos a nascentes podem alterar trechos à jusante, uma vez que há o transporte de 

massas d’água e sedimentos, tanto de origem alóctone como os erodidos das margens. A saúde de 

um ecossistema aquático pode ser inferida por meio de seu funcionamento e caracterização de 

atributos biológicos e sua interação com parâmetros físicos e químicos (BARBOSA; CALLISTO, 

2000).  

Os macroinvertebrados são considerados bons indicadores da qualidade ambiental e são 

amplamente utilizados na formulação de índices bióticos. Em geral, acredita-se que este grupo de 

organismos responda a estresses hidráulicos, orgânicos e tóxicos, com a redução de espécies 

sensíveis e a proliferação de espécies tolerantes (ARMITAGE, 1996). Estes organismos são 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1478 

amplamente utilizados em monitoramento biológico de ecossistemas aquáticos por apresentarem 

diversas vantagens ecológicas (ROSENBERG; RESH, 1993). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da microbacia do Córrego Fazzari, situada 

no município de São Carlos-SP, a partir da avaliação da estrutura da comunidade e de índices 

biológicos, utilizando macroinvertebrados como bioindicadores. 

Materiais e métodos  

O estudo foi conduzido na microbacia do Córrego Fazzari (21°58' S e 47°53' W), localizado 

no município de São Carlos (SP). O córrego Fazzari é de primeira ordem, pertence à bacia do Tietê 

e possui pequenas dimensões (SIQUEIRA; TRIVINHO-STRIXINO, 2005). 

Para as coletas, foram selecionados três pontos do córrego Fazzari com características 

distintas: Mata, Pós represa e Estrada. O ponto Mata possui vegetação preservada, árvores de médio 

a grande porte, dossel fechado, ambiente úmido e sombreado, e grande quantidade de serapilheira. 

A água neste ponto possui aspecto límpido, sem odor e há bastante material alóctone (folhiço, 

galhos) no fundo do curso d’água. Nota-se nesta região elevada heterogeneidade de habitats. No 

ponto Pós represa, verifica-se que o córrego sofreu modificações de seu curso natural (parte dele foi 

canalizada e concretada). Neste ponto há pouca cobertura vegetal e elevada incidência de luz solar, 

e no curso d’água há algumas espécies de macrófitas e algas. Nota-se que a vegetação de entorno 

ainda apresenta fitofisionomias de cerrado. Já no ponto Estrada, nota-se ausência total de mata ciliar 

no entorno, em função da estrada SP 318, e elevada presença de macrófitas.  

Para a amostragem dos macroinvertebrados, foram utilizadas bolsas de substrato artificial 

contendo pedras de argila (GUERESCHI, 2004). Em cada um dos trechos, foram instaladas três 

bolsas de substratos, as quais permaneceram no curso d’água por uma semana. Posteriormente, o 

material foi coletado, devidamente armazenado e encaminhado ao laboratório para triagem e 

identificação até o nível taxonômico de família. 

Em todos os pontos, foi calculada a abundância de indivíduos e a riqueza de famílias, a 

porcentagem de EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Tricoptera), o Índice de Diversidade de 

Shannon-Wiener (H’) e os Índices Bióticos BMWP adaptado por Junqueira; Campos (1998) e de 

Hilsenhoff. Para verificar a similaridade entre os trechos, foi calculado o Índice de Similaridade de 

Jaccard e, para comparar a significância dos índices bióticos utilizados, foi aplicado o teste One 

Way ANOVA. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No total, foram encontrados 548 indivíduos, sendo 89 (16,2%) no trecho Mata, 263 (48%) 

no trecho Pós represa e 196 (35,8%) no trecho Estrada. Foram identificadas 14 famílias 

pertencentes à classe Insecta, além da ordem Hemiptera e da classe Arachnida. Também foram 

encontrados representantes dos Filos Anellida e Plathyelminthes (Classe Turbellaria) (Tabela I).  

 

Tabela 1.- Composição taxonômica e abundância de macroinvertebrados nos pontos Mata, Pós-represa e 

Estrada. Córrego Fazzari, São Carlos-SP. 

 

Trecho Mata Trecho Pós represa Trecho Estrada 

Annelida 

   Oligochaeta 3 32 7 

Diptera 

   Chironomidae 59 76 164 

Empididae 

  

1 

Simuliidae 

  

1 

Culicidae 1 

  Tipulidae 1 1 

 Coleoptera 

   Elmidae 3 2 

 Girinidae 

 

2 10 

Hydrophilidae 

  

1 

Amphizoidae 1 

  Ephemeroptera 

   Baetidae 4 1 

 Leptophlebiidae 3 

 

1 

Hemiptera 

   Gerridae 

  

2 

Mesoveliidae 

 

1 

 Odonata 

   Libellulidae 

 

2 

 Calopterygidae 1 

  Acari (Hidracarina) 1 

 

8 

Trichoptera 

   Odontoceridae 9 4 

 Hydroptilidae 

   Hydropsychidae 1 3 
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Policentropodidae 1 1 

 Turbellaria (Planária) 

 

138 

 Total 89 263 196 

 

Os resultados indicam uma mudança na estrutura da comunidade entre os trechos Mata, Pós-

represa e Estrada. Na Mata, foi encontrada uma fauna característica de ambientes preservados, 

evidenciado pela presença de Baetidae, que habita águas não poluídas e bem oxigenadas. Já no 

ponto Estrada, ambiente considerado mais impactado em relação aos outros, não foi encontrado 

nenhum indivíduo da família Baetidae. Essa família tem sido muito utilizada em estudos de 

monitoramento da qualidade da água (SILVEIRA, 2003).   

Foi encontrada elevada abundância de indivíduos no ponto Pós-represa, principalmente pela 

grande quantidade de planárias, pertencentes à classe Turbellaria (n=138) (Figura 1). Tal resultado 

pode estar relacionado à descaracterização deste trecho, uma vez que o represamento do córrego 

promove uma modificação hidromorfológica, pois o ambiente lótico passou a ser lêntico e 

novamente lótico no ponto Pós-represa. A descaracterização de habitats pode ter provocado impacto 

sobre as comunidades bióticas, fazendo com que apenas alguns grupos resistissem às severas 

condições impostas. Assim, há dominância de grupos tolerantes, como os Turbellaria, que 

geralmente possuem ampla distribuição geográfica e são saprófagos (KNAKIEVICZ et al., 2007; 

BARROS et. al., 2006; ODUM, 2001).  

O ponto Pós-represa apresentou elevada abundância de Oligochaeta (n=32), indicando 

enriquecimento orgânico no ambiente e uma qualidade inferior da água. Este grupo é abundante em 

condições de baixa concentração de oxigênio e alta concentração de matéria orgância (GIERE; 

PREUSSE; DUBILIER, 1999; MORENO; CALLISTO, 2006; GUIMARÃES, 2008). Este 

resultado, juntamente com a presença de planárias e de Chironomidae, pode indicar baixa qualidade 

ambiental, pois estes organismos costumam ser tolerantes à poluição orgânica (TRIVINHO-

STRIXINO et al, 2008). 

Em todos os trechos, principalmente no ponto Estrada, houve elevada abundância de 

Chironomidae. Em geral, o número de espécies de Chironomidae em águas continentais é mais 

representativo que qualquer outro grupo taxonômico (INT PANIS, 1995). Segundo Fend; Carter 

(1995), as larvas deste grupo destacam-se por sua alta densidade e diversidade, associadas a 

diversos tipos de substratos, além do grande número de hábitos alimentares e estratégias 
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adaptativas. Este padrão também foi observado em outros trabalhos (MORENO; CALLISTO, 2006; 

GUIMARÃES, 2008). A disponibilidade alimentar faz com que os Chironomidae tendam a 

apresentar hábitos generalistas e oportunistas, o que também pode ajudar a explicar sua dominância 

sobre outros táxons existentes neste e em outros estudos (AMORIM; CASTILLO, 2009). 

 

 

                 Figura 1. Abundância de indivíduos nos trechos Mata, Pós-represa e Estrada. Microbacia do 

córrego Fazzari, São Carlos-SP 

 

A elevada riqueza taxonômica do trecho Mata (14 famílias) pode ser explicada, entre outros 

fatores, pela boa qualidade do ambiente, ausência de impactos antrópicos diretos e maior 

heterogeneidade de habitats (Figura 2), o que favorece o aumento da riqueza de espécies, devido a 

maior disponibilidade de habitats. A mata ciliar é fonte de material alóctone (troncos, galhos, folhas 

e frutos) para os macroinvertebrados e peixes, propiciando ambiente mais heterogêneo 

(MARGALEF, 1983; TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Os trechos com maior 

influência antrópica (Pós-represa e Estrada) tiveram as menores riquezas de táxons (12 e 10 

famílias, respectivamente), com dominância de poucos táxons tolerantes à poluição. 

 

                   Figura 2. Riqueza de famílias nos pontos Mata, Pós-represa e Estrada. Córrego Fazzari, São 

Carlos-SP. 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1482 

Sobre a representatividade de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT), no ponto 

Mata foi registrada a maior porcentagem (20%), seguido pelos trechos Pós-represa e Estrada (3% e 

< 1%, respectivamente). O maior valor na Mata indica que este local se encontra mais preservado e 

água com melhor qualidade. Os organismos EPT são reconhecidamente sensíveis à poluição 

orgânica, sendo os primeiros sofrer consequências frente a impactos ambientais. Assim, fatores 

como baixa concentração de sólidos em suspensão, presença de mata ciliar, águas limpas e bem 

oxigenadas, são importantes para a manutenção destes organismos (SILVEIRA; QUEIROZ, 2004).  

Com relação ao Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), o ponto Mata obteve o 

maior valor (H’  1,39), seguido pelos trechos Pós-represa (H’  1,26) e Estrada (H’  0,73). Este 

índice forneceu valores que refletem relativamente bem as condições dos trechos, uma vez que o 

ponto Mata é o mais preservado, e o ponto Pós-represa ainda possui um ambiente com maior 

heterogeneidade de habitats e vegetação, o que permite colonização por uma maior diversidade de 

organismos, ao passo que o ponto Estrada é o mais descaracterizado, por não possuir mata ripária e 

sofrer grande influência antrópica, principalmente a proveniente da estrada que o circunda.  

O índice BMWP classificou os trechos Mata e Estrada como de qualidade regular, enquanto 

o ponto Pós-represa foi classificado como de boa qualidade. No entanto, estes resultados são 

discutíveis, uma vez que o ponto Mata é uma região que não sofre perturbação antrópica direta e é a 

mais preservada dentre os três trechos pesquisados. Já pelo cálculo do IBF, obteve-se um resultado 

diferente para os trechos estudados. O ponto de Mata, por este índice, foi classificado como Bom 

(IBF = 4,27), Pós-represa (IBF = 5,88) e Estrada (IBF = 5,78) como regular (Tabela 4). 

 

Tabela 2. Valores dos Índices Bióticos (BMWP e IBF) para os pontos Mata, Pós-represa e Estrada. Córrego 

Fazzari, São Carlos-SP. 

 

PONTO BMWP IBF 

Mata 60 (Regular) 
4,27 (Bom: pouca 

perturbação antrópica) 

Pós-represa 67 (Boa) 
5,88 (Regular: perturbação 

antrópica moderada) 

Estrada 60 (Regular) 
5,78 (Regular: perturbação 

antrópica moderada) 
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Não foi encontrada diferença significativa para o IBF (F= 0,079; p= 0,52), assim como para 

o BMWP, sendo que as médias de cada ponto tiveram valores semelhantes (Figuras 3 e 4). 

 

 

 

Figura 3. Desvio padrão do índice biótico (IBF) para os pontos Mata, Pós-represa e Estrada. 

Córrego Fazzari, São Carlos-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desvio padrão do índice biótico (BMWP) para os pontos Mata, Pós-represa e Estrada. 

Córrego Fazzari, São Carlos-SP. 

 
 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1484 

 

 

Figura 5. Dendograma de Similaridade média de composição taxonômica das assembléias de 

insetos aquáticos nos diferentes tipos de substrato (a partir do índice de Jaccard) para os pontos Mata, Jusante e 

Estrada. Córrego Fazzari, São Carlos-SP. 

 

3. CONCLUSÕES  

 

Dentre as medidas biológicas avaliadas, riqueza de família, %EPT, Índice de Diversidade 

(H’) e Índice Biológico de Hilsenhoff refletiram melhor a qualidade das áreas estudadas, 

principalmente do trecho Mata, demonstrando que o uso desta métrica gera resultados satisfatórios. 

As medidas biológicas indicam que o ponto Mata do córrego Fazzari é o mais preservado, 

com elevada riqueza de famílias e % EPT e maior diversidade; além disso, o IBF indica melhor 

qualidade de água na Mata, o que está relacionado à vegetação ripária bastante preservada no 

trecho, que favorece um aumento da disponibilidade de habitats a serem colonizados. 

A partir desta pesquisa, pode-se concluir que a fauna de macroinvertebrados que habita a 

microbacia do córrego Fazzari é dominada principalmente por organismos da classe Insecta. Além 

disso, os resultados contribuem para reforçar a questão da influência da qualidade e integridade de 

um ambiente sobre a diversidade e riqueza de comunidades aquáticas. Tais resultados são 

importantes para o avanço do conhecimento das populações de invertebrados que habitam a região, 

além de corroborar com o papel destes animais como bioindicadores de qualidade ambiental e 

importantes ferramentas na avaliação da saúde e integridade de ecossistemas aquáticos e bacias 

hidrográficas, visando preservação e manejo adequado. 
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 RESUMO 

 

 O presente trabalho teve como objetivos principais avaliar por meio de imagem TM (Thematic 

Mapper) do satélite Landsat-5 de 2010, o uso e ocupação do solo, Áreas de Preservação 

Permanentes segundo o Código Florestal e seus conflitos de uso, por meio de Sistemas de 

Informações Geográficas na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, município de São Manuel – SP. 

A combinação das tecnologias de Sensoriamento Remoto e dos Sistemas de Informações 

Geográficas, permitiram uma representação da distribuição espacial da paisagem e uma integração 

de dados no diagnóstico de interesse geográfico. O mapeamento de 2010 resultou em doze classes 

de uso, demonstrando a maior ocupação do solo com a cultura da cana-de-açúcar ocupando 48,25% 

da área. As Áreas de Preservação Permanentes totalizaram 925,74ha como um valor ideal 

fundamentadas na legislação brasileira, onde os mapas de conflito de uso do solo evidenciaram 

intensa ação antrópica, onde avançaram 80,54% sobre as APPs, restando apenas 19,46% de seus 

remanescentes florestais revelando o impacto negativo e situação irregular sobre estas áreas. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Bacia hidrográfica; Uso e ocupação do solo; Sistemas de 

Informações Geográficas. 

 

MAPPING SOIL IN THE OCCUPATION WATERSHED THROUGH IMAGE ORBITAL. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the use and soil occupation, Permanent Preservation Areas under the 

Forest Code and its use conflicts through Systems Geographic Information in Paradise River basin, 

São Manuel – SP using the TM (Thematic Mapper) Landsat-5, 2010. The combination of 

technologies like Remote Sensing and Geographic Information Systems, allowed a representation of 

the spatial distribution of landscape and integration of data in the diagnosis of geographical interest. 

The mapping of 2010 resulted in twelve classes of use, demonstrating the considerable use in the 

culture of sugarcane occupying 48.25% of area. Areas of Permanent Preservation totaled 925.74 ha 

as an ideal value based on Brazilian law, and the maps of soil use conflict showed intense human 
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activity, which advanced 80.54% on the APPs, leaving only 19.46 % of its remaining forest 

showing the negative impact and irregular on these areas. 

 

Keywords: remote sensing; watershed; use and land cover; Geographic Information Systems (GIS) 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Na busca pelo desenvolvimento econômico, as ações antrópicas em seus mais variados 

modelos de produção, alteraram o meio ambiente configurando diversas formas de riscos 

ambientais, onde uma recuperação dos recursos naturais se tornam urgentes e necessários, exigindo 

conhecimentos que permitam avaliar os impactos e as situações de riscos, visando o planejamento e 

intervenções para o estabelecimento de ações de recuperação ambiental. 

Sabemos que em extensas áreas do território brasileiro, assim como em outras regiões do 

mundo Corgne & Robin (2000), a alteração da cobertura da terra ocorre com grande rapidez. 

Panizza & Fournier (2006) afirmam que a expansão agrícola e o crescimento urbano são 

responsáveis por parte expressiva dessas alterações. O desenvolvimento de novas tecnologias como 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) tem colaborado na quantificação destas alterações, 

possibilitando ações de recuperação, onde um grande volume de informações são cruzadas, 

facilitando e sugerindo diversas abordagens sobre o planejamento do uso do solo. 

O presente trabalho teve como objetivos principais avaliar por meio de imagem TM 

(Thematic Mapper) do satélite Landsat-5 de 2010, o uso e ocupação da terra, Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs) segundo o Código Florestal e seus conflitos de uso, por meio de Sistemas de 

Informações Geográficas na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, município de São Manuel – SP. 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

A bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso localiza-se no município de São Manuel-SP, entre 

as coordenadas geográficas 48º32’49” a 48°37’44” de longitude W Gr. e 22°37’53” a 22°47’03” de 

latitude S, distando aproximadamente 270 Km da capital do estado. Neste trabalho a bacia 

hidrográfica foi estudada dentro do município de São Manuel até o limite a noroeste com o 

município de Areiópolis-SP à sua jusante, possuindo uma área de 8.737,47 hectares (ha). Parte da 

área objeto de estudo encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Perímetro 
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Botucatu-SP (SÃO PAULO, 1983), considerada uma área de recarga do Aquífero Guarani, 

pertencendo ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000). 

Para o apoio cartográfico, foram utilizadas cartas planialtimétricas editadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em formato impresso e digital em escala 1:50.000 com 

eqüidistância das curvas de nível de 20 metros referente a Folha de São Manuel/SF-22-Z-B-V-2, e 

Pratânia/SF-22-Z-B-V-4 (IBGE, 1973). 

Também foram utilizados programas desenvolvidos pela Clark Labs University 

Massachusets, como o editor vetorial CartaLinx 1.2, Hagan et al. (1998), que define características 

espaciais em formato vetorial de arquivos codificados como limite das áreas de diferentes usos do 

solo e da drenagem. Utilizou-se também um Sistema de Informação Geográfica, SIG - IDRISI 

Selva edição 17.0, (EASTMAN, 2012) para a rasterização das imagens que foram importadas do 

CartaLinx.  

Utilizou-se imagem do sensor TM (Thematic Mapper) do satélite Landsat-5 de 19/11/2010 

da órbita 220, ponto 76, com resolução espacial de 30 x 30 metros do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), operando em sete bandas espectrais das quais, para este trabalho, 

utilizaram-se três bandas (3, 4 e 5), pois estas apresentam uma melhor visualização na 

discriminação dos alvos.  

Foi realizado o georreferenciamento da imagem utilizando o módulo “Reformat/ Resample” 

do IDRISI Selva, onde consiste em registrar espacialmente uma imagem à sua posição conhecida no 

terreno em coordenadas de referência reconhecida. 

Com as bandas das imagens georreferenciadas, foi realizado o processo de composição da 

imagem RGB (Red, Green, Blue), utilizando-se da função “Composite” do menu "Display" do 

IDRISI. Para a composição do vermelho (R), verde (G) e azul (B) foram utilizadas as bandas 3, 4 e 

5, respectivamente.  

Após o georreferenciamento, efetuou-se o recorte da imagem através da opção 

"Reformat/Window" extraindo assim apenas a área da bacia.  

Após o recorte da área de estudo, no software CartaLinx foi realizada a interpretação visual 

em tela, onde as áreas com cobertura vegetal foram classificadas sobre as composições coloridas, 

ampliadas em tela para melhor visualização. 
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Para a elaboração dos polígonos de uso e cobertura, criou-se uma tabela, através do menu 

“Tables/Add Fields” e em cada polígono através do comando polígono locator e feature properties 

colocava-se o número correspondente a classe de uso (ex: Área Urbana = 1, Mata = 2, e assim 

sucessivamente). 

Para auxiliar na interpretação visual das áreas de cobertura vegetal, onde uma análise geral 

mostrou que sua qualidade era insuficiente para a classificação de variações agrícolas e florestais, 

utilizou-se uma imagem do banco de imagens de alta resolução espacial disponibilizado por Google 

Earth (2010), servindo de apoio e permitindo delimitar com maior detalhe as nascentes e os limites 

das áreas de interesse, onde foram identificadas 12 classes de uso e cobertura para o ano de 2010 

através da imagem de satélite. De posse do arquivo completo vetorizado, o mesmo foi exportado 

para o IDRISI, onde foram determinadas as áreas e as porcentagens de cada uso. 

Definiram-se as Áreas de Preservação Permanente ao longo dos cursos d’água e ao redor das 

nascentes do ribeirão Paraíso, utilizando-se da operação "Buffer" do SIG – IDRISI Selva, que 

proporcionou a criação de um raio de 50 metros circulando as áreas das nascentes e um buffer de 30 

metros de cada lado da margem na drenagem ao longo do leito do ribeirão, resultando no mapa de 

APPs. Para estas medidas, levou-se em consideração a largura dos cursos d’água, que são inferiores 

a 10 metros na área estudada, e estão fundamentadas na legislação brasileira mais especificamente, 

o Código Florestal através da Lei nº 12.727, que em seu Capítulo II - Art. 4º institui “Área de 

Preservação Permanente a área situada em faixa marginal de qualquer curso d`água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, medida a partir da borda da calha do curso regular, em 

projeção horizontal, com largura mínima de trinta metros para o curso d’água com menos de 10 

metros de largura”, e, “áreas no entorno das nascentes e dos olhos d`água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros” (BRASIL, 2012). A palavra 

“buffer” conforme Teixeira & Christofoletti (1997), em ambiente SIG, significa uma forma de 

análise de proximidade onde zonas de uma determinada dimensão são delimitadas em volta de uma 

feição ou de um elemento geográfico, levando-se em conta um determinado atributo. 

Para quantificar as áreas de conflitos de uso do solo em Áreas de Preservação Permanentes, 

utilizou-se a álgebra de mapas realizando uma sobreposição do mapa de uso e ocupação do solo 

com o mapa das APPs. Os procedimentos foram executados no SIG – IDRISI Selva utilizando-se a 

ferramenta “overlay”. Após a sobreposição desses mapas, as áreas de ocorrência dos conflitos de 
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acordo com as classes de uso foram identificadas e devidamente mensuradas, executando as funções 

de cálculo de área, através da ferramenta "Area" do menu “Database Query”, pertencente ao 

módulo “Analysis” do SIG-IDRISI Selva. Foram consideradas sob uso conflitante todas as áreas 

cultivadas presentes nas APPs das nascentes e cursos d´água. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Mapeamento do uso e ocupação do solo em 2010. 

 

O mapeamento das áreas de uso e ocupação do solo obtidos por meio de imagem de satélite 

referente ao ano de 2010 na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso-SP, totalizaram 12 classes de uso 

conforme a Figura 1.  

 

Figura 1. Mapa do uso e ocupação do solo obtido por imagem de satélite Landsat-5 de 2010. 
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Analisando a Figura 1 e os valores das áreas obtidos em hectares na Tabela 1, constata-se a 

predominância da coloração verde claro, indicando com isto a importância da cultura canavieira na 

bacia estudada. Ainda, segundo a Tabela 1 pode-se constatar que cultura da cana-de-açúcar aparece 

com 4.216,24ha (48,25%) da área, seguida pela pastagem com 2.042,33ha (23,37%); área urbana 

com 997,52ha (11,42%); várzea com 497,74ha (5,70%); café com 333,70ha (3,82%); mata com 

316,00ha (3,62%); reflorestamento com 241,56ha (2,76%); outras culturas com 47,08ha (0,54%); 

pínus com 16,02ha (0,18%); represa com 13,82ha (0,16%); ETE (Estação de Tratamento de 

Esgotos) - Sabesp 12,11ha (0,14%) e aterro sanitário com 3,35ha (0,04%), mostrando que a cultura 

canavieira teve sua maior extensão de ocupação na parte centro/norte da área de estudo, áreas estas 

constituídas por grandes fazendas, que favorecidas pela logística rural, foram aos poucos sendo 

incorporadas e arrendadas por uma unidade produtora de açúcar e álcool instalada no município. 

 

 

 

Tabela 1. Distribuição das áreas e porcentagens de uso e ocupação do solo em 2010. 

Usos     Área 

             (ha)                               (%) 

 Área Urbana 997,52 11,42 

 Mata 316,00 3,62 

Reflorestamento 241,56 2,76 

Pínus 16,02 0,18 

Café 333,70 3,82 

Represa 13,82 0,16 

Várzea 497,74 5,70 

Outras Culturas 47,08 0,54 

ETE – Sabesp 12,11 0,14 

Cana-de-Açúcar 4.216,24 48,25 

Pastagem 2.042,33 23,37 

Aterro Sanitário 3,35 0,04 

Total 8.737,47 100,00 
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Representando uma área de 4.216,24ha que corresponde a 48,25% do total da bacia, Tabela 

1, a expansão da cultura da cana-de-açúcar foi motivada, principalmente pela criação do Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool), BRASIL (1975), com o objetivo de estimular a produção do álcool, 

visando a substituição em larga escala dos derivados de petróleo, onde, associada a modernização 

dos métodos de cultivo agrícola incrementou o desenvolvimento desta cultura na região. 

Segundo Nardini (2009), o levantamento do uso do solo, em uma determinada região, torna-

se um aspecto de interesse fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço 

já que o conhecimento das alterações ambientais, provocadas pela ação antrópica, possibilita uma 

visão dos problemas existentes e produz subsídios para gestão dos recursos naturais. É condição 

primordial para se programar uma política de uso racional do solo e de respeito à suscetibilidade e 

capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos antrópicos, possibilitando o desenvolvimento 

sócio-econômico sustentável. 

 

 Mapeamento das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e seus conflitos de uso do solo 

 

As Áreas de Preservação Permanente são áreas nas quais, por imposição da lei, a vegetação 

deve ser mantida intacta, tendo em vista garantir a preservação e conservação dos recursos hídricos, 

da estabilidade geológica e da biodiversidade, bem como o bem-estar das pessoas. Está lei é bem 

rígida sendo permitido, em alguns casos de utilidade pública, sua supressão. 

As APPs na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, São Manuel-SP, foram calculadas com 

relação a largura da faixa de mata ciliar a ser preservada, como um valor ideal baseado no Capítulo 

II - Art. 4º da Legislação brasileira a qual institui “Área de Preservação Permanente...” (BRASIL, 

2012) ilustrada na Figura 2,  apresentando uma área de 925,74ha, Tabela 2. 
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Figura 2.  Áreas de Preservação Permanente ao longo dos cursos d’água e ao redor das 

nascentes na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso-SP. 

 

Segundo Boin (2005), nos últimos tempos o homem ocupou as Áreas de Preservação 

Permanente de forma mais rápida e extensivamente que em qualquer intervalo de tempo, na maioria 

das vezes para suprir a crescente demanda por alimentos, água potável, madeira e combustível. Isso 

acarretou uma perda substancial e, em grande medida, irreversível, para a diversidade da vida e a 

qualidades dos recursos hídricos em importantes regiões. 

Analisando a Figura 3, constata-se nitidamente os conflitos de uso do solo em APPs, em 

função das alterações provocadas pela ação antrópica, onde um total de onze classes de conflitos de 

uso foi encontrado  para  o ano de 2010. 
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Figura 3. Mapa de conflito de uso do solo em APPs no ano de 2010. 

 

 A Tabela 2 apresenta em 2010 um total de conflito de uso de 745,56ha perfazendo um total 

de 80,54% do total das áreas destinadas as APPs, restando apenas 19,46% com áreas preservadas, 

mostrando uma situação irregular, onde a grande pressão exercida pelas atividades agrícolas 

geraram conflitos de uso do solo na bacia estudada revelando o impacto negativo e mudanças 

aceleradas sobre estas áreas. 

Na Tabela 2 constatou-se que a cana-de-açúcar avançou 336,75ha (36,38%) sobre as APPs, 

seguida pela pastagem com 284,99ha (30,79%), área urbana com 53,55ha (5,78%), reflorestamento 

com 30,54ha (3,30%), outras culturas com 18,41ha (1,99%), café com 13,51ha (1,46%), a represa 

com 3,83ha (0,41%), ETE-Sabesp com 2,69ha (0,29%) e com o menor conflito de uso a cultura do 

pínus com 1,29ha (0,14%). 

Para Garcia (2012), a legislação ambiental brasileira é considerada uma das legislações mais 

avançadas do mundo, estando de acordo com a importância da preservação do meio ambiente, 
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porém, esta nem sempre é aplicada e fiscalizada de maneira adequada, sabendo que em muitas 

situações a degradação ambiental pode afetar de forma direta a qualidade de vida da sociedade. 

 

 

 

Tabela 2. Conflitos de uso do solo em APPs  em 2010. 

Classes de Uso 

do solo 

Uso e Ocupação        Conflitos nas                            

     em  APPs                    APPs 

     ha   %       ha      % 

Área Urbana 53,55 5,78   53,55 5,78 

Mata 40,22 4,34 - - 

Reflorestamento 30,54 3,30   30,54 3,30 

Pínus 1,29 0,14  1,29 0,14 

Café 13,51 1,46   13,51 1,46 

Represa 3,83 0,41   3,83 0,41 

Várzea 139,96 15,12 - - 

Outras Culturas 18,41 1,99   18,41 1,99 

Cana-de-açúcar 336,75 36,38 336,75 36,38 

Pastagem 284,99 30,79 284,99 30,79 

ETE-Sabesp 2,69 0,29   2,69 0,29 

Total 925,74 100 745,56 80,54 

 

Na Figura 3 a cultura da cana-de-açúcar apresenta conflito de uso em nascentes e ao longo 

dos cursos d’água, onde Oliveira & Perez Filho (1993) chamam a atenção para a implantação de 

culturas agrícolas em áreas próximas às nascentes de rios, que se cultivadas com uso de 

fertilizantes, adubos e agrotóxicos, podem contaminar cursos d’água incluindo reservatórios de 

abastecimento para populações humanas. 

A pastagem que aparece em segundo lugar em áreas conflitivas, Tabela 2, apresenta-se em 

situação preocupante, Figura 3, próxima de uma importante nascente do córrego da Igualdade que 

serve de abastecimento de água da população, comércio e indústrias do município de São Manuel-
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SP, existindo no local centros de manejo de bovinos onde o gado tem acesso facilitado a nascente, 

onde as APPs deveriam estar presentes com o objetivo de proteger o ambiente natural, com 50 

metros de raio para a nascente e 30 metros de cada lado da margem do rio por apresentar largura 

inferior a 10 metros.  

Os animais e o pasto devem ser afastados ao máximo da nascente, pois, seus dejetos 

contaminam o terreno e, nos períodos de chuvas, acabam por contaminar a água. Essa contaminação 

pode provocar o aumento da matéria orgânica na água, o que acarretaria o desenvolvimento 

exagerado de algas, bem como sua contaminação por organismos patogênicos que infestam os 

animais e podem atingir o homem. A tuberculose bovina, a brucelose, a aftosa, entre outras, são 

doenças que podem contaminar o homem, tendo como veículo a água contaminada (DAKER, 

1976). 

Também foi mapeado o conflito de uso do solo em áreas urbanas, onde as faixas de 

preservação ambiental cedem lugar para as construções, muitas vezes irregulares, onde retratam 

grandes enchentes na época das chuvas. 

 As enchentes podem ser encaradas como uma ocorrência natural, quando o volume d’água 

de um rio transborda em direção as margens. A ocupação irregular e a retirada da mata ciliar que 

acompanha o trajeto dos rios promovem o aumento do escoamento superficial em direção aos 

cursos dos rios, potencializando as enchentes (SILVA, 2013). 

A cultura do eucalipto e pínus, ambas consideradas uma espécie vegetal exótica invasora, 

(CONAMA, 2011) também apresentam conflitos de uso do solo em vários locais ao longo dos 

cursos d’água, ocupando as Áreas de Preservação Permanentes que deveriam possuir 30 metros de 

cada borda com vegetação natural. 

A Estação de Tratamento de Esgotos-Sabesp do município de São Manuel-SP, com uma 

área de 12,11ha, Tabela 1, está em conflito de uso com 2,69ha, Tabela 2, demonstrando impactos de 

sua implantação local sobre as APPs. 
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4. CONCLUSÕES 

O mapeamento do uso e ocupação do solo de 2010 na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso- 

São Manuel/SP, mostrou que a cultura canavieira e as pastagens foram as ocupações que 

apresentaram os maiores valores encontrados: 48,25% e 23,37% respectivamente.  

O mapa de conflito de uso do solo de 2010 apresentou resultados que evidenciam a grande 

pressão exercida pelas atividades agrícolas na modificação da paisagem natural, gerando conflitos 

de uso do solo na bacia estudada, onde avançaram 80,54% sobre as Áreas de Preservação 

Permanentes, restando apenas 19,46% de seus remanescentes florestais, revelando o impacto 

negativo e mudanças aceleradas sobre estas áreas. 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta a elaboração de mapeamento e caracterização geomorfológica da 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Pontal Paranapanema (UGRHI-22), localizada na 

porção oeste do Estado de São Paulo, integrando um conjunto de investigações mais amplas do 

Projeto “Gestão das Águas e Planejamento Ambiental de Bacias Hidrográficas: estudos aplicados 

na bacia do Rio Paranapanema”, desenvolvido com apoio do CNPq e FAPESP. O mapeamento 

geomorfológico baseou-se na metodologia de classificação taxonômica definida por Ross (1992) e 

foi elaborado a partir de Modelo Digital de Elevação de imagem SRTM utilizando o software 

ArcGIS 10® . Tal mapeamento apresenta as formas de relevo identificadas na UGRHI-22 

fornecendo, por meio da integração com outros elementos da paisagem, subsídios para o 

planejamento ambiental e a gestão dos recursos hídricos.  

Palavras-chave: mapeamento, geomorfologia, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

Pontal do Paranapanema.  

 

ABSTRACT  

This paper presents the development of geomorphological mapping and characterization of Pontal 

do Paranapanema Water Resources Unit (UGRHI-22), located in the western portion of the state of 

São Paulo, integrating a set of broader research project "Water Management Environmental 

Planning and Watershed: applied studies in Paranapanema River basin ", developed with support 

from CNPq and FAPESP. The geomorphological mapping was based on taxonomic classification 

methodology defined by Ross (1992) and was developed from digital elevation model from SRTM 

image using the software ArcGIS ® 10. This mapping shows the landforms identified in UGRHI-22 

providing, through integration with other elements of the landscape, subsidies for environmental 

planning and management of water resources. 

Key words: mapping, geomorphology, Unit Water Resources Management, Pontal of 

Paranapanema. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A elaboração do mapa geomorfológico é parte integrante de um conjunto maior de 

investigações desenvolvidas com o objetivo de subsidiar o planejamento ambiental e a gestão dos 

recursos hídricos da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Pontal do Paranapanema 

(UGRHI-22) e na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. 

Utiliza-se a UGRHI-22 como área de estudo neste trabalho, por compreender uma unidade 

territorial, integrando diversas bacias hidrográficas em sua extensão com características diversas, 

contribuindo, dessa forma, com a descentralização da tomada de decisão no contexto da gestão das 

águas, tendo em vista que na legislação do país as bacias hidrográficas são consideradas como 

unidades físico-territoriais do planejamento dos recursos hídricos, progressivamente integrando-se 

ao planejamento e gestão ambiental. 

De acordo com Leal (2000), a UGRHI-22 tem vários problemas socioambientais, dentre eles 

a perda acentuada de água superficial provocada pelo intenso desmatamento e aceleração do 

processo erosivo em áreas urbanas e rurais,que acarretou assoreamento e desperenização de cursos 

d’água. Nesse sentido, a caracterização geomorfológica identifica áreas com formas de relevo mais 

suscetíveis aos processos erosivos e contribui com as propostas de planejamento e gestão. 

A elaboração do mapa geomorfológico deu-se pela necessidade de se ter um mapeamento 

desse tipo numa escala adequada para o recorte territorial da UGRHI Pontal do Paranapanema. O 

Estado de São Paulo possui um mapeamento oficial realizado por Ross e Moroz (1996), porém 

numa escala de 1:500.000, a qual está aquém do desejável para os estudos aplicados no Pontal do 

Paranapanema. Por isso, foi elaborado o mapeamento da UGRHI-22 utilizando a mesma 

metodologia proposta por Ross (1992) e aplicada no mapeamento oficial. 

O mapeamento geomorfológico foi elaborado por meio do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) utilizando o Sensoriamente Remoto, viabilizando a caracterização das formas de 

relevo da UGRHI-22.   
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2. MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO E APLICAÇÃO DE SIG 

 

A Geomorfologia, através do mapeamento geomorfológico, é parte substancial de estudos 

que visam compreender a paisagem de forma integrada. Conhecer as formas de relevo e suas 

dinâmicas é fundamental para realização do planejamento ambiental de uma determinada área, 

fornecendo subsídios para gestão dos recursos hídricos. 

O mapeamento geomorfológico aqui apresentado abrange a Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos Pontal do Paranapanema, unidade de gestão das águas e de planejamento 

ambiental que vem sendo estudada separadamente, mas de forma integrada aos estudos do conjunto 

da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema. Atualmente, a pesquisa é parte integrante de um 

conjunto maior de investigações desenvolvidas no Grupo de Pesquisa em Gestão Ambiental e 

Dinâmica Socioespacial (GADIS), no âmbito do projeto “Gestão das Águas e Planejamento 

Ambiental de Bacias Hidrográficas: estudos aplicados na bacia do Rio Paranapanema”, com apoio 

do CNPq e FAPESP, contribuindo para os estudos dessa região do país. 

Para elaboração do Mapa Geomorfológico da UGRHI  Pontal do Paranapanema utilizou-se a 

proposta taxonômica do relevo (ROSS,1992), que se baseia na identificação dos táxons, conforme a 

Figura 1. 
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Figura 1 - Proposta taxinômica do relevo. 

Fonte: ROSS (1992, p. 22). 

 Em função da escala de mapeamento adotada (1:250.000) não foi possível realizar o 

mapeamento de todos os táxons. Assim, o mapa geomorfológico apresenta o 1º táxon referente à 

Morfoestrutura, o 2º táxon relativo às Morfoesculturas, o 3º táxon que corresponde aos Tipos de 

Relevo e o 4º taxon que corresponde às Formas de Relevo. 

 De acordo com Ross (1992, p.19), a Morfoestrutura é “uma estrutura que sustenta e mostra 

um aspecto escultural que é decorrente da ação do tipo climático atual e pretérito que atuou e atua 

nessa estrutura”. Corresponde, portanto, aos grandes padrões de formas de influências tectônico-

estruturais no relevo. 

As unidades morfoesculturais não são resultantes somente do clima atual, mas também de 

climas que atuaram no passado em determinada área, refletindo a influência da diversidade de 

resistências da litologia, e seu respectivo arranjo estrutural, o qual foi esculpida (ROSS, 1992). 

 Ainda segundo ROSS (1992, p.10), 
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As Unidades dos Padrões de Formas Semelhantes do Relevo ou os Padrões 

de Tipos de Relevo são onde os processos morfoclimáticos atuais 

começaram a ser mais facilmente notados. [...] São conjuntos de formas 

menores do relevo, que apresentam distinções de aparência entre si em 

função da rugosidade topográfica ou índice de dissecação do relevo. 

 

 As Formas de Relevo são as unidades individualizadas de cada Unidade dos Padrões de 

Formas Semelhantes do Relevo, que podem ser de origem agradacionais, tais como as planícies 

fluviais, terraços fluviais ou marinhos, planícies marinhas ou lacustres, entre outros. Ou ainda 

configuram-se a partir da denudação resultante do desgaste erosivo, como colinas, morros, cristas, 

formas com topos planos, aguçados ou convexos (ROSS, 1992). 

Os métodos analógicos convencionais de interpretação das feições geomorfológicas a partir  

de interpretação de fotografias aéreas, imagens de satélite e de radar, com a geração manual de 

overlayers em papéis ainda são bastante utilizados nos trabalhos de geomorfologia. 

No entanto, esta técnica tem sido gradativamente substituída pelas interpretações utilizando 

tecnologias diferenciadas, sobretudo SIGs, por estes terem menores custos e uma redução 

significativa no tempo. Os SIGs têm por finalidade criar um plano de informação agregando dados e 

representando espacialmente a distribuição de fenômenos. 

A utilização do SIG pode oferecer três dimensões, empregando-se como ferramenta para 

produção de mapas, como base à análise de fenômenos e/ou como banco de dados (Câmara, 1996). 

Dessa forma, o mapeamento geomorfológico tende a apresentar, de forma sintetizada, os dados e as 

informações sobre a área de estudo, permitindo caracterizar e entender a organização do espaço 

como base para o estabelecimento para ações e estudos futuros.  

De acordo com Valeriano (2008, p. 73),  

Apesar desses dados apresentarem limitações a uma condição ideal de uso (escala, 

resolução e precisão), sua disponibilidade, associada ao baixo custo de obtenção e 

manipulação, torna a modelagem de tais bases uma alternativa viável na aplicação de 

métodos paramétricos
1
 para o estudo do terreno. 

 

Para o mapeamento das formas de relevo aplicou-se o Sensoriamento Remoto, uma 

ferramenta e técnica capaz de coletar e analisar dados da superfície da terra utilizando imagens de 

                                                           
1
 São métodos quantitativos e fornecem uma base mais objetiva e uniforme na identificação de sistemas terrestre 

(VALERIANO, 2008). 
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satélite, radar, fotografias aéreas etc. A aquisição de dados é feita através de sensores que captam a 

radiação eletromagnética refletida ou transmitida dos alvos detectados na superfície terrestre.  

 Através dos produtos obtidos pelos sensores orbitais desenvolve-se o Modelo Digital de 

Elevação (MDE), com a representação tridimensional dos dados de elevação do terreno, ou seja, a 

altimetria.  O MDE tem sido cada vez mais apreendidos nos estudos de caracterização 

geomorfológica, principalmente a partir dos dados do radar Shutlle Radar Topographic Mission 

(SRTM). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para elaborar o mapeamento geomorfológico foram utilizados dados do Modelo Digital de 

Elevação do Programa SRTM/NASA com resolução de 90 metros. Com o objetivo de melhorar a 

apresentação do modelo, este foi interpolado utilizando a ferramenta Spline gerando um novo 

modelo digital de elevação com pixel de 30m. Apesar dos dados originais serem de 90m o 

interpolador atribuiu um novo valor aos novos pixels gerados a partir dos dados originais vizinhos, 

mantendo a tendência entre os valores originais de forma estatística e gerando um modelo 

suavizado. Foi gerado também, a partir desse último, um modelo sombreado do relevo (hillshade) 

para a delimitação dos compartimentos geomorfológicos, a partir da identificação de áreas 

semelhantes. Todos os procedimentos foram desenvolvidos em ambiente SIG, especificamente, no 

software ArcGis 10®. 

A Morfoestrutura (1º táxon) e a Morfoescultura (2º táxon) do Pontal do Paranapanema 

foram identificadas a partir da análise do Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (ROSS & 

MOROZ, 1997). 

 As Unidades de Padrões de Formas Semelhantes (3º táxon) foram vetorizadas seguindo a 

proposta de Ross (1992, p.26), que as define como “conjuntos de tipologias de formas que guardam 

entre si elevado grau de semelhança, quanto ao tamanho de cada forma e o aspecto fisionômico”. 

Desse modo, as unidades foram identificadas considerando os aspectos de rugosidade e intensidade 

da drenagem (textura), conforme as Figura 2 e 3. 
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Figura 2 – Identificação das formas de relevo a partir do modelo sombreado do 

relevo no ArcGis 10®, escala de visualização 1:800.000. 

 

 
Figura 3 – Detalhamento da identificação das formas de relevo a partir do modelo 

sombreado do relevo no ArcGis 10®, escala de visualização 1:250.000. 

 

Essas unidades têm diferentes formas que se enquadram em padrões de agradação 

(acumulação) e denudação (erosão), sendo representadas por letras maiúsculas (D= Formas 

Denudacionais ou A= Formas Agradacionais).  

As Formas de Relevos (4º táxon) são representadas por letras minúsculas indicando, por 

exemplo, formas dos topos convexos (c), tabulares (t), entre outros, caracterizadas por diferentes 

tamanhos e inclinação de vertentes. 
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O mapa geomorfológico apresenta, também, dados morfométricos referentes a cada unidade 

de Formas de Relevo, os quais são representados por algarismos arábicos, definidos pelos Índices 

de Dissecação do Relevo (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Matriz dos Índices de Dissecação do Relevo. 

MATRIZ DOS INDÍCES DE DISSECAÇÃO DO RELEVO 

Densidade de Drenagem 

ou Dimensão Interfluvial 

Média (Classes)  Muito Baixa (1) 
>3750m           >15mm 

Baixa (2)            
1750 a 3750m                  

5 a 15mm 

Média (3)         
750 a 1750m                

3 a 5mm 

Alta (4)               
250 a 750m                        

1 a 3mm 

Muito Alta (5)       
<250m                  

1mm  Graus de entalhamento 

dos vales (Classes) 

Muito Fraco (1)                                                     
(< de 20m) 11 12 13 14 15 

Fraco (2)                                                                    
(20 a 40m) 21 22 23 24 25 

Média (3)                                                                    
(40 a 80m) 31 32 33 34 35 

Forte (4)                                                           
(80 a 160m) 41 42 43 44 45 

Muito Forte (5)                                                               
(> 160m) 51 52 53 54 55 

Fonte: Ross (1994) 

Organização: Renata Marchi Garcia 

 

Os índices de dissecação foram obtidos a partir da relação entre a densidade de drenagem ou 

dimensão interfluvial e o grau de entalhamento dos vales. Para a geração de ambos foi utilizado o 

perfil topográfico de cada Unidade de Formas de Relevo, que foi obtido a partir da ferramenta 3D 

Analyst do ArcGis 10®, conforme apresentado na Figura 4. 
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Figura 4-Geração do perfil topográfico utilizado para obter os índices de dissecação do relevo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das proposições metodológicas de Ross (1992), foi gerado o Mapa Geomorfológico 

da UGRHI Pontal do Paranapanema (Figura 5), sendo identificados modelados de dissecação com 

topos convexos "Dc", modelados de dissecação de topos tabulares "Dt" e as planícies fluviais 

"Apf". 

O mapeamento geomorfológico traz a identificação de duas Morfoestruturas: Bacia 

Sedimentar do Paraná e Bacias Sedimentares Cenozóicas.  De acordo com Loczy & Ladeira (1976) 

apud Ross & Moroz (1997), a Bacia Sedimentar do Paraná representa uma complexa fossa 

tectônica. Seu embasamento é constituído principalmente de rochas cristalinas pré-Cambrianas e, 

subordinadamente, por rochas eo-paleozóicas afossilíferas e encontra-se preenchida por sedimentos 

na maior parte continentais e alguns depósitos marinhos, datados do Siluriano Superior até o 

Cretáceo (Grupo Bauru), além de lavas basálticas de idade mesozoica. Embutida na morfoestrutura 

Bacia Sedimentar do Paraná, encontra-se a morfoestrutura denominada Bacias Sedimentares 

Cenozóicas, representada na área de estudo pelas planícies fluviais (unidades morfoescultural).  
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Figura 5 - Mapa Geomorfológico da UGRHI Pontal do Paranapanema. 

 

Quanto às Morfoesculturas, foram identificadas o Planalto Central Ocidental (inserida na 

morfoestrutura Bacia Sedimentar do Paraná) e as Planícies Fluviais (morfoestrutura Bacias 

Sedimentares Cenozóicas). 

O Planalto Central Ocidental engloba terrenos sedimentares com idades desde o Devoniano 

ao Cretáceo, e “todo contato dessa unidade com as depressões circundantes é feito através de 

escarpas que se identificam como frentes de cuesta única, ou desdobradas em duas ou mais frentes” 

(ROSS, 2009, 75-76). 

Nesta unidade morfoescultural foram identificadas Unidades de Padrões de Formas 

Semelhantes com diferentes modelados e índices de dissecação do relevo, como: Dt (modelados de 

dissecação com topos tabulares), correspondendo a 5.654,50 km² (47,62%) e Dc (modelados de 

dissecação com topos convexos), em 5.908,09 km² (49,77%).  
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Os modelados de dissecação com topos tabulares (Dt) são feições de rampas suavemente 

inclinadas (Figura 6). Em geral, são definidas por rede de drenagem de baixa densidade, com vales 

rasos, apresentando vertentes de pequena declividade. Resultam da instauração de processos de 

dissecação, atuando sobre uma superfície aplanada (IBGE, 2009) e constituem Formas de Relevos 

identificadas como colinas amplas e baixas, cujos Índices de Dissecação do Relevo indicam que o 

grau de entalhamento dos vales varia entre fraco e médio e que a densidade de drenagem é baixa. 

 
Figura 6 - Dt (modelado de dissecação com topos tabulares). 

 

Já os modelados de dissecação com topos convexos (Dc), de acordo com o IBGE (2009), 

são caracterizados por vales bem definidos e vertentes de declividades variadas, entalhadas por 

sulcos e cabeceiras de drenagem de primeira ordem (Figura 7). Os Índices de Dissecação do Relevo 

obtidos na área de estudo indicam graus de entalhamento dos vales variando entre fraco e médio e 

densidade de drenagem média, o que caracteriza Formas de Relevo de colinas baixas a médias com 

topos mais estreitos e alongados. 
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Figura 7 - Dc (modelado de dissecação com topos convexos). 

 

As unidades morfoesculturais Planícies Fluviais são relevos que correspondem às áreas 

essencialmente planas, geradas pela agradação de sedimentos recentes de origem fluvial (Figura 8), 

e estão associadas geralmente aos depósitos do Quaternário, principalmente do Holoceno (ROSS, 

1996).  

 

 
Figura 8 - Apf (planície fluvial). 

 

As planícies fluviais ocorrem em áreas restritas, em 309,72 km² (2,61%) da UGRHI-22. 

Destacam-se a presença de trechos de planícies fluviais no curso inferior do Rio Paranapanema, à 

jusante da UHE de Rosana, no Rio Paraná, à jusante da UHE Porto Primavera, no Rio Santo 

Anastácio e no Ribeirão das Anhumas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mapeamento geomorfológico possibilita, a partir das Formas de Relevo identificadas, a 

análise de tendências morfodinâmicas predominantes apontando, por exemplo, áreas mais 

susceptíveis à processos erosivos e que podem acarretar em impactos negativos sobre os recursos 

hídricos. Estas informações contribuem significativamente para o manejo e ordenamento da região, 

efetivando as ações do planejamento e gestão.  

Dessa forma, o mapa geomorfológico do Pontal do Paranapanema poderá subsidiar outros 

estudos e ações que são desenvolvidos na área, tanto trabalhos científicos nas universidades, quanto  

estudos técnicos realizados por órgãos públicos, numa escala de detalhamento mais adequada. 
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RESUMO 

A questão ambiental tem alcançado grande dimensão na sociedade devido à importância de um 

novo modelo de desenvolvimento em busca da sustentabilidade. Neste contexto inserem-se as 

bacias hidrográficas como unidades de planejamento ambiental, que permitem o emprego de 

recursos de preservação, conservação e recuperação de áreas. Através do seu diagnóstico é possível 

realizar gerenciamento adequado com redução dos impactos ambientais que são exercidos nesse 

espaço. Este trabalho tem por objetivo identificar e analisar qualitativamente os impactos 

ambientais negativos da Microbacia do afluente do Ribeirão das Laranjeiras, localizado no 

município de Estrela do Norte - SP, apresentando propostas mitigadoras para os mesmos. 

Adotaram-se os procedimentos metodológicos de delimitação da microbacia, levantamento de 

dados e visita à campo, possibilitando a identificação dos impactos ambientais negativos existentes 

através de análise qualitativa. A partir da interpretação dos resultados foram apresentados os 

pareceres para melhor gerenciamento da microbacia. Os impactos desfavoráveis identificados são 

referentes aos elementos naturais que compõem a microbacia e correspondem ás ações antrópicas 

de ausência de manejo adequado. As maneiras necessárias de administração da área 

complementaram os resultados com intuito de que não ocorram maiores prejuízos para os recursos 

ambientais naturais. Assim foi possível concluir que a microbacia encontra-se em estágio evolutivo 

de degradação e que essa situação pode ser revertida, agregando benefícios ambientais e sócio-

econômicos. 

 

Palavras-chaves: Microbacia hidrográfica; Impactos Ambientais; Propostas Mitigadoras; 

Gerenciamento. 

 

ABSTRACT 

The environmental issue has achieved greater social space concerning the importance of a new 

model of development, seeking for sustainability. In this context insert watersheds as units of 

environmental planning that allow the employment of resource preservation, conservation and 
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recovery of areas. Through its diagnosis is possible to perform adequate management with reduced 

environmental impacts that are exercised in that space. This work aims to identify and analyze 

qualitatively the negative environmental impacts of the tributary Watershed of Ribeirão das 

Laranjeiras, located in the city of Estrela do Norte - SP, presenting proposals for mitigating them. 

Were adopted the methodological procedures of watershed's delimitation, data collection and field 

visit, enabling the identification of existing negative environmental impacts through qualitative 

analysis. From the interpretation of the results were presented opinions for better management of 

the watershed. The unfavorable impacts identified are referring to the natural elements that make up 

the watershed and correspond to anthropogenic absence of proper management. The necessary 

manner of areas management complemented the results with intention that don´t occur greater 

damage to the natural environmental resources. Thus it was concluded that the watershed is in the 

evolutionary stage of degradation and that this situation can be reversed, adding environmental 

benefits and socio-economic.  

 

Keywords: Watershed; Environmental Impacts; Mitigations Proposals; Management. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente adquiriu nas ultimas décadas uma percepção crescente de sua real 

importância, trazendo uma grande preocupação em reverter à situação impactante de como o 

homem tem progredido ao longo do tempo. Dessa forma, prosperam inúmeras batalhas em busca da 

sustentabilidade no desenvolvimento de novos padrões de vida. Para reconhecimento dos cenários 

ambientais são realizados estudos em unidades fragmentadas de área para que sejam estabelecidas 

delimitações da abrangência da perícia a ser desenvolvida.  

Segundo Carvalho, Mello e Silva (2007, p.15) A “Bacia Hidrográfica é, portanto, uma área 

definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou por um sistema conectado de cursos 

d’água, tal que toda a vazão efluente seja descarregada por uma simples saída”. A Política Nacional 

de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, engloba princípios e 

normas para a gestão de recursos hídricos aplicando a definição de bacias hidrográficas como 

unidade de estudo e gestão.  

O gerenciamento de bacia hidrográfica engloba medidas de prevenção, pois são as melhores 

alternativas quando se tem como objetivo duração em longo prazo, visto que medidas preventivas 

são menos dispendiosas do que as corretivas (NASCIMENTO; VILLAÇA, 2008). Desta forma é de 

grande importância para gestores e pesquisadores o conhecimento sobre a bacia hidrográfica e suas 
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subdivisões, para que se entenda a importância do gerenciamento adequado, para mitigar os 

impactos e adequar a bacia às condições satisfatórias.  

O manejo correto de bacias hidrográficas envolve a elaboração de diversos diagnósticos que 

levantam todos os problemas da bacia, identificam os conflitos e indicam as soluções em todos os 

níveis, integrando conclusões e recomendações para a recuperação total do meio ambiente (SILVA; 

RAMOS, 2001, apud HOLLANDA; CAMPANHARO; CECÍLIO, 2012). As práticas de manejo 

integrado de bacias hidrográficas não incluem apenas técnicas específicas como para manejo e 

conservação de solos, englobam também propostas de saneamento básico e saúde pública; proteção 

de nascentes; critérios para delimitação de reservas florestais/ecológicas; recuperação de áreas 

degradadas; sugestão de alternativas produtivas; proposição de alternativas produtivas em 

consonância com as aptidões agroclimáticas das bacias hidrográficas e distribuição dos sistemas 

viários (SOUZA; FERNANDES, 2000, apud HOLLANDA; CAMPANHARO; CECÍLIO, 2012).  

A diversidade dos impactos ambientais resultante de atividades quando ocorrida de forma 

descontrolada, podem causar danos aos recursos naturais, portanto é necessário o controle ambiental 

das mesmas (BRASIL, 2013). A falta de manejo adequado na microbacia acarreta em impactos 

ambientais negativos que podem causar aos recursos naturais prejuízos que afetarão todo 

ecossistema. 

A prática de atividades ligadas à responsabilidade ambiental, manejo e gerenciamento 

adequado na microbacia, é de suma importância para a preservação e conservação do meio 

ambiente de forma que todos contribuam para um ambiente de boa qualidade, beneficiando à todos 

que habitam no local e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da bacia, eliminando e 

evitando os impactos, bem como otimizando o uso racional dos recursos naturais. 

 

2. OBJETIVO 

 

Identificar e analisar qualitativamente os impactos ambientais negativos da Microbacia do 

afluente do Ribeirão das Laranjeiras, localizado no município de Estrela do Norte - SP, 

apresentando propostas mitigadoras para os mesmos. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Delimitação da microbacia 

  

A delimitação da Microbacia do afluente do Ribeirão das Laranjeiras foi demarcada através 

do traçado do divisor de águas que une os pontos de máxima cota entre as bacias, interceptando o 

sistema conectado de corpos hídricos na foz. Equivale-se a Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos 22 (UGRHI 22), a qual o Comitê de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema (CBH 

- PP) é responsável por sua gestão. 

 

3.2. Área de estudo 

 

A microbacia do afluente do Ribeirão das Laranjeiras localiza-se no município de Estrela do 

Norte – SP a 1.200 metros da área urbana e abrange uma área de 145 hectares. O afluente estudado 

é tributário do Ribeirão das Laranjeiras, posteriormente transpõe-se no Rio Paranapanema e no Rio 

Paraná respectivamente. 

Em relação aos aspectos de habitação, a microbacia possui 9 residentes. Referente ao 

saneamento básico, a captação de água é realizada por bombeamento de uma nascente e não há 

sistema de tratamento de esgoto. 

O uso e ocupação do solo do local são destinados para pastagens, criação de gado de corte e 

área complementar construída com 2 residências e um espaço destinado à criação dos animais. 

Segundo dados da Suprema Soluções Ambientais e Serviços (2011), a região oeste do 

Estado de São Paulo, a qual o município de Estrela do Norte – SP pertence, possui um tipo 

climático tropical, característico de verão úmido com presença de período chuvoso e inverno seco. 

A precipitação média anual é de 1250 mm e a temperatura média anual está entorno de 25°C. 

 A região de Estrela do Norte – SP é formada por rochas areníticas do Grupo Bauru, com 

predominância da formação Santo Anastácio, Adamantina e pequena proporção da Caiuá, sua 

pedologia constitui-se com maior predominância de solo Podzólico Vermelho-amarelo eutrófico 

(PVe). Este tipo de solo é moderadamente drenado, alterna-se de raso a profundo, com textura 
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variando de arenosa/média a argilosa/muito argilosa. A microbacia é demarcada por relevo colinoso 

de planaltos dissecados, com colinas médias, drenagem de média a baixa densidade e declividade 

entre 5 a 10% (Suprema Soluções Ambientais e Serviços, 2011). 

A figura 1 apresenta o mapa com a delimitação da microbacia hidrográfica estudada em 

escala de 1:1000. 

                             

      

      

                           Município                                 Área Urbana           +   Ponto cotado (1974) 

                               Rodovias (2005)                       Rios                             Curva de nível (1974) 

Figura 1 – Mapa de identificação da microbacia hidrográfica de um afluente do Ribeirão da Laranjeira. 

Fonte: The World Bank; Coordenadoria de Assistência Técnica (CATI); Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento; Governo do estado de São Paulo adaptado pelos autores (2007). 

0                   1.000                 2.000                    Projeção UTM/Fuso 22 

        

 

Metros     Datum SAD-69 
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3.3 Levantamento e tratamento de dados 

 

A análise da microbacia hidrográfica em questão consistiu em visita à campo em maio de 

2013, o local foi identificado através do interflúvio. 

O levantamento das informações necessárias foi elaborado a partir da análise observatória da 

área, referencial teórico e pesquisas acadêmicas, sendo possível visualizar e distinguir os fatores 

ambientais existentes, como cobertura vegetal, solo, água, entre outros. 

Mediante análise qualitativa houve contato direto com o ambiente em estudo, 

proporcionando a análise e identificação dos impactos existentes na microbacia sem qualquer tipo 

de interferência, com maior descrição das características e melhor interpretação dos resultados. 

      

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os impactos ambientais negativos identificados na microbacia são associados à elementos 

naturais e relativos à questão de qualidade da água, solo e ar. A degradação por ações antrópicas e 

falta de manejo adequado são os principais fatores que condicionam a situação atual da área, que 

propiciam, consequentemente, em maior exposição dos recursos naturais aos agentes naturais, 

acarretando em problemas ambientais que decorrem em novos impactos.  

O primeiro impacto diagnosticado a partir da análise qualitativa foi a falta de cobertura 

vegetal, mata ciliar e vegetação original ocasionadas por falta de técnicas conservacionistas e 

manutenções regulares.  

Segundo relato de Silva, Oliveira e Silva (2012), a principal razão da degradação de matas 

ciliares está diretamente ligada às ações antrópicas devido às práticas inadequadas de agricultura e 

pecuária. A vegetação da microbacia encontra-se especialmente em áreas ciliares ao longo do corpo 

hídrico principal e seus afluentes, em estado de deterioração por falta de isolamento ao acesso do 

gado. Possui pouca diversidade de espécies, foi comum encontrar pequenos e médios arbustos de 

alecrim (Rosmarinus officinalis), goiabeira (Psidium guajava), ipê, açoita cavalo (Luehea 

divaricata), assa peixe (Vernonia polyanthes), mangueira (Mangifera indica), santa bárbara 

(Azadirachta indica), aroeira pimenta (Schinus terebinthifolia), capim amargoso (Digitaria insularis) 
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e brizantão (Brachiaria brizantha). Não existe área de cultivo vegetal, reflorestamento ou mata ciliar 

recuperada. 

A microbacia é sujeita a pastagem do gado há décadas, durante todo esse período o solo 

sofre as consequências do pisoteio que o compacta e diminui o desenvolvimento da vegetação do 

pasto. Dados da Suprema Soluções Ambientais e Serviços (2011) indicam que a vegetação era 

caracterizada por braquiárias, porém durante a visita verificou-se que atualmente a área possui uma 

vegetação rasteira de aproximadamente 5 cm de altura considerávelmente em estado de degradação 

e que braquiárias bem desenvolvidas são restritas às áreas úmidas.  

Outra adversidade ambiental presente na microbacia é a erosão laminar; ravinas e voçorocas 

não foram visualizadas. Este impacto está diretamente relacionado à falta de manejo do solo, 

medidas minimizadoras da velocidade do escoamento superficial da água e cobertura vegetal.   

O assoreamento dos afluentes é um impacto com grau elevado, as nascentes e corpos 

hídricos da microbacia não possuem proteção contra a passagem do gado, ao contrário, para seu 

abastecimento foram construídas 4 barreiras represando a água para servir como bebedouro em 2 

nascentes das 15 identificadas durante a visita à campo.  

Em alguns corpos hídricos foram dectados, através da vegetação, que seu volume de água é 

variável e possivelmente possuem caráter intermitente de áreas úmidas, pois a água corria entre a 

vegetação do pasto, sem um leito demarcado como os perenes. Devido ao acesso do gado a toda 

área, o solo dessas áreas úmidas encontram-se empobrecidos, com características de falta de 

nutrientes, onde vegetação não cresce, o solo esta agregado, ressecado, com baixa resistência ao 

contato e em outras partes à assoreamento. Uma nascente foi identificada nestas situações sofreu 

desabamento de terra, outras transporam sua afloração à jusante.  

Em questão à fauna, há a presença de pequenos pássaros, por exemplo, joão de barro 

(Furnarius rufus), quero-quero (Vanellus chilensis); e animais como: tatu galinha (Dasypus 

novemcinctus), gambá (Didelphis aurita), pequenos répteis (cobras, pequenos lagartos) e 

microfauna. Os animais criados na microbacia para fins comerciais são bovinos e equinos, existem 

também animais domésticos e para consumo: suínos e ovíparos, que situam-se nas proximidades 

das resídências localizadas na parte mais elevada da microbacia.  
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Não há sistema de tratamento de esgoto na área residencial da microbacia, sua disposição 

acontece em 5 fossas negras, que são inviáveis pelo risco de contaminação do solo, do lençol 

freático e acarreta na proliferação de insetos e roedores que resultam em transmissão de doenças. 

Os resíduos sólidos ali gerados são armazenados a céu aberto em pontos muito próximos ao 

conjunto de residências e à criação de animais utilizados para consumo dos habitantes da 

microbacia, esses animais têm contato com os resíduos e podem se alimentar de sobras que 

eventualmente caem das embalagens. Os resíduos ficam suspensos em árvores até concluir certa 

quantidade de geração que viabilize seu transporte para o município, a responsabilidade dessa 

atividade é do proprietário da fazenda. 

 

4.1. Propostas 

 

As alternativas para recomposição ambiental e desenvolvimento sustentável da microbacia é 

implantar métodos de viabilização à recuperação da área.  

Ações propostas: delimitação das áreas de pastagens, manter cerca de isolamento das Áreas 

de Preservação Permanente com espécies vegetais para impedir a entrada do gado, implantar o 

Sistema Agrosilvopastoril (SASP), destinando a área que atualmente está degradada e sem 

utilização significativa para uso do solo, agregando lucros e sustentando a qualidade ambiental da 

microbacia.  

De acordo com Ortega et al (2008), o SASP através da associação de árvores, campos de 

cultivo e animais, consegue manter simultaneamente a conservação de recursos naturais, 

desenvolver a produtividade agrícola e pecuária, fixar o homem no campo, proporcionar melhoria à 

qualidade de vida e auto-suficiência da microbacia. O SASP possui vantagens ambientais, socio-

econômicas e ainda: garante a infiltração e retenção da água no solo, polinização, controle 

biológico, regulação do regime hídrico e climático, preservação da biodiversidade e empregos.  

Recomenda-se nesse caso a utilização de técnicas de reflorestamento, além de atividades de 

educação ambiental para demonstrar a importância de se recuperar e preservar uma área degradada. 

A introdução de espécies nativas ao redor das nascentes e ao longo dos afluentes, com 

intuito de aumentar a vazão do escoamento da água. 
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A solução adequada é substituir as fossas negras pelo sistema de fossa séptica biodigestora, 

proposta por Novaes et al. (2007), que trará retorno produtivo para ser inserido ao SASP. Em 

relação aos resíduos sólidos gerados empregar lixeiras acondicionadoras para não exitir proliferação 

de vetores, dispersão de odores e contato com a população e animais do entorno, ainda é de extrema 

importância agir em parceria com ações munícipes para solução das coletas seletivas e transporte 

dos resíduos sólidos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O planejamento ambiental de bacias hidrográficas é uma ferramenta indispensável para o 

gerenciamento adequado. A microbacia encontra-se em péssimas condições e necessita de um 

projeto que vise minimizar os impactos existentes na área.  

Os problemas observados foram principalmente relacionados ao solo e água. O solo pelo 

fato de estar empobrecido, sem cobertura vegetal e tendendo as erosões e a água pelo fato de poder 

ser contaminada com a existência das fossas negras e às nascentes estarem sem proteção ideal. 

Concluindo-se que os impactos levantados podem receber propostas que mitiguem seus efeitos, 

beneficiando não somente fatores ambientais locais, mas um âmbito expansivo do euqilíbrio natural 

e consequentemente a população ali existente pelo fato de ser parte integrante da mesma.  

Na microbacia do afluente do Ribeirão das Laranjeiras podemos constatar que existem 

falhas em vários aspectos pela ausência de gerência, sendo de suma importância por em prática as 

propostas sugeridas para que o local seja recuperado de maneira prolongada e eficaz. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem por intuito a construção de modelo preditivo referente a 

concentração de oxigênio dissolvido em quatro seções do córrego do Cedro, localizado ao sul do 

município de Presidente Prudente/SP. Para seu desenvolvimento coletas trimestrais foram 

realizadas, sendo nelas analisadas os parâmetros de velocidade e vazão da seção, temperatura da 

água, pH, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, material em suspensão total, 

clorofila a, nitrogênio amoniacal, fósforo reativo solúvel, fósforo dissolvido e fósforo total. A 

análise de regressão linear múltipla (procedimento “stepwise”, seleção “forward”) foi utilizada para 

construção dos modelos, sendo todas as variáveis morfométricas e limnológicas testadas. Ao final 

dos ensaios, um modelo para predição de oxigênio dissolvido foi considerado satisfatório, 

mostrando a possibilidade de predizer parâmetros de importância fundamental na dinâmica de 

ecossistemas aquáticos. 

Palavras chaves: limnologia preditiva, modelagem matemática, oxigênio dissolvido. 

 

ABSTRACT 

This research aimed to construct predictive model relating the concentration of dissolved 

oxygen in four sections of the córrego do Cedro, located south of the city of Presidente Prudente / 

SP. For its development quarterly samples were taken, for the analysis the parameters of speed and 

flow of the section, water temperature, pH, conductivity, turbidity, dissolved oxygen, total of 

suspended matter, chlorophyll a, ammonia nitrogen, soluble reactive phosphorus, phosphorus 

dissolved and total phosphorus. A multiple linear regression analysis (procedure "stepwise" 

selection "forward") was used for construction of the models, and all morphometric and limnologic 

tested. At the end of the tests, a model for predicting dissolved oxygen was considered satisfactory, 

showing the possibility of predicting parameters of fundamental importance in the dynamics of 

aquatic ecosystems. 

Key words: predictive limnology, mathematical modeling, dissolved oxygen. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais importantes na dinâmica e 

caracterização dos ecossistemas aquáticos (Esteves, 1998). E pela sua análise é possível estimar as 

condições de saúde em um corpo d’água, sendo ele um parâmetro de considerável auxílio para a 

detecção de impactos ambientais. 

 O OD tem um conjunto de funções em um ambiente aquático, segundo Baird (2002), ele 

sendo o oxidante da matéria orgânica. Ou seja, “diminuir” a carga orgânica que comumente é 

proveniente de lançamentos de esgotos, que acabam por atingir rios, lagos, lagoas, córregos, 

resultando em um desiquilíbrio da dinâmica do ecossistema. Naturalmente a matéria orgânica que 

se encontra em um corpo d’água, é oriunda das folhas, galhos, animais presentes no ecossistema, e 

que sofre degradação por microrganismos com o consumo de oxigênio.   

 A demanda de oxigênio necessária para a decomposição da matéria orgânica é denominada, 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), se um estudo de um rio obter um valor elevado de DBO, 

significa que o mesmo necessita de uma alta carga de oxigênio para realizar a oxidação de todas as 

partículas, o que dependo do nível, como já mencionado, desiquilibra a dinâmica. Como exemplo, 

uma alta demanda de oxigênio para a DBO, pode resultar na morte biótica do rio, devido à falta de 

oxigênio para a sobrevivência desse, hipoxia. O que posteriormente agrava o problema pelo ao 

aumento da matéria orgânica, devido a morte dos seres aquáticos. 

O nível de oxigênio de um corpo d’água também pode ser afetado por outros fatores, como a 

solubilidade, temperatura, pH, etc. Segundo Fiorucci, a solubilidade do oxigênio na água é pequena, 

isso pois, a interação entre a água e molécula de oxigênio é fraca, devido a sua molécula ser apolar. 

Sabendo-se que o O2 presente na água não é apenas derivado da interação atmosfera e agua. Ainda 

na interação atmosfera-água, a temperatura e a pressão são os dois fatores presentes no sistema que 

influenciam na solubilidade. 

 A temperatura segundo a Lei de Châtelier, pode alterar equilíbrio químico. De modo 

simplório, quanto maior a temperatura, maior a liberação do gás para a atmosfera, isso porque, o 

aumento da temperatura interfere no grau de agitação das moléculas de soluto e solvente, uma 

elevada temperatura resulta no aumento da velocidade, o que proporciona uma maior liberação do 
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gás dissolvido. Em um ambiente aquático esse fenômeno, resulta em um aumento de CO2, 

acarretando na morte da parte biótica do ambiente. 

A pressão tem influência pelo fato de “aumentar” a força da tensão superficial, ou seja, 

quanto maior a pressão, maior a dificuldade dos gases serem liberados para a atmosfera. 

Outra forma de entrada de oxigênio água, é pela fotossíntese dos organismos aquáticos 

fotossintetizantes, esses são os maiores fornecedores de O2, o plâncton é constituído pelo 

fitoplâncton (algas), pelo zooplâncton (pequenos animais) e pelo bacterioplâncton (Esteves, 1998). 

No entanto os mesmos organismos utilizam do OD para seu desenvolvimento.  

O nível de fornecimento de oxigênio originado por esta parcela depende de fatores, como a 

quantidade desses organismos na sistema, a quantidade de oxigênio e matéria orgânica, o que 

influenciam em sua nutrição, consequentemente seu desenvolvimento, e seu papel de fornecedor. O 

pH, nitratos, nitritos, amônia, e fósforos são fatores de um corpo d’água que se não estiverem nas 

condições corretas, impossibilitam o desenvolvimento desses seres.  

 Sabendo-se da importância do OD, o presente estudo tem por intuito o monitoramento do 

oxigênio dissolvido, no córrego do Cedro, localizado ao sul do município de Presidente Prudente. E 

ainda a construção de um raciocínio lógico estatístico, para um modelo que mostre a o valor do 

oxigênio dissolvido no córrego em questão.   

 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho se baseou em coletas trimestrais (entre março de 2010 a novembro de 

2012), em quatro seções do córrego do Cedro, com a análise de quatorze variáveis limnológicas, 

sendo elas: velocidade e vazão da seção, temperatura da água, pH, condutividade elétrica, turbidez, 

oxigênio dissolvido, material em suspensão total, clorofila a, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, 

fósforo reativo solúvel, fósforo dissolvido e fósforo total. 

As variáveis amostradas neste estudo foram mensuradas de acordo com a metodologia 

apresentada no quadro 2. 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1528 

Quadro 2. Variáveis mensuradas nas seções amostradas no córrego do Cedro. 

Variáveis  Unidade Metodologia 

Temperatura  (C) Termômetro 

pH - Potenciômetro Digital Portátil 

Condutividade Elétrica (µS.cm
-1

) Potenciômetro Digital Portátil 

Turbidez (NTU) Turbidímetro Digital Portátil 

Oxigênio Dissolvido  (mg.L
-1

) Oxímetro Digital Portátil 

Material em Suspensão Total 

 

(mg.L
-1

) Gravimetria 

Wetzel & Likens (1991) 

Clorofila a 

 

(µg.L
-1

) Extração com Acetona 90% 

Golterman et al. (1978) 

Nitrogênio Amoniacal  (µg.L
-1

) Mackereth et al. (1978) 

Nitrogênio Total (µg.L
-1

) Digestão: Standard Methods (1995)  

Fósforo Reativo Solúvel  (µg.L
-1

) Mackereth et al. (1978) 

Fósforo Dissolvido  (µg.L
-1

) Mackereth et al. (1978) 

Fósforo Total  (µg.L
-1

) Mackereth et al. (1978) 

 

Análise dos Dados  

Uma análise de regressão linear múltipla (usando para seleção das variáveis o procedimento 

Forward-stepwise) foi utilizada para construção de modelos a fim de predizer a concentração de 

oxigênio dissolvido como variáveis respostas dos ambientes. Para tanto, foram utilizados valores de 

temperatura (T), pH (pH), condutividade elétrica (CE), turbidez (Turb), material em suspensão total 

(MST), nitrogênio amoniacal (N-NH4), nitrogênio total (NT), fósforo reativo solúvel (PO4), fósforo 

dissolvido total (PD) e fósforo total (PT). Quando necessário, os valores dos parâmetros 

limnológicos utilizados foram logaritimizados (base 10), para linearizar as relações, homogeneizar 

as variâncias e reduzir o efeito desproporcional de altos valores. Esse procedimento não foi adotado 

para o pH, devido a este já estar ser resultado de uma equação logarítmica. Os pressupostos da 

regressão linear múltipla (normalidade e homocedasticidade) foram analisados nos resíduos.  
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Os modelos gerados foram avaliados quanto a multicolinearidade das variáveis limnológicas 

empregadas, adotando-se o limite superior de fator de inflação de variância igual a 10 (Myers, 

1990). 

 

 

3. RESULTADOS 

Foram executadas várias regressões múltiplas testando vários conjuntos de variáveis para o 

desenvolvimento dos modelos matemáticos para a predição da variável de oxigênio dissolvido. 

Uma análise de regressão múltipla também foi retida para construção do modelo de oxigênio 

dissolvido. Dentre as variáveis utilizadas, foram retidas no modelo o pH e o fósforo reativo. 

Primeiramente, pôde-se observar que o intercepto foi significativamente diferente de zero 

(P=0,006).   

Neste contexto, as concentrações de oxigênio dissolvido foram diretamente relacionadas 

com pH e o fósforo reativo. Estatisticamente, a relação entre a variável dependente e as variáveis 

independentes foi satisfatória, fato este revelado através do elevado valor do R
2
, explicando 72% da 

variabilidade dos dados. A equação de regressão para este modelo foi: 

 

log (OD) = -6,5749 + 0,9758 (pH) + 14,1287 log (PO4)      (equação 1) 

 

(n =16; R² = 0,7283; F = 17,427; p<0,000) 

 

4. DISCUSSÃO 

As duas principais fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese. Por outro 

lado, as perdas ocorrem através do consumo pela decomposição de matéria orgânica (oxidação), 

transferências para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos, 

como por exemplo, o ferro e o manganês (Wetzel, 1983; Esteves, 1998). Desta forma, as variáveis 

mensuráveis ou suscetíveis a uma definição operacional, vinculadas aos processos de perdas e 

ganhos de oxigênio, influenciam sobremaneira as concentrações de oxigênio dissolvido em 

ambientes aquáticos. 
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A predição do oxigênio dissolvido em rios assume grande relevância, pois dentre os gases 

dissolvidos na água, ele é um dos mais importantes na dinâmica e na caracterização de ecossistemas 

aquáticos. As concentrações deste gás podem ser tornar críticas durante as águas altas, limitando a 

sobrevivência da biota aquática. 

Diante de tal importância, foram analisadas regressões múltiplas na expectativa de um 

modelo preditivo adequado para se estimar as concentrações de oxigênio dissolvido das seções 

amostradas do córrego do Cedro. 

Dentre os resultados obtidos as variáveis pH e fósforo reativo forneceram um modelo 

satisfatório para predição de oxigênio dissolvido. Estatisticamente, este fato pôde ser evidenciado 

pelo alto coeficiente de determinação (valor do R
2
 = 72%). É possível explicar o sucesso das 

variáveis de forma direta ou indireta, das concentrações de oxigênio dissolvido. 

O pH afetou positivamente as concentrações de oxigênio dissolvido, o que pode estar 

diretamente relacionado com o processo de fotossíntese. A atividade fotossintética é uma fonte de 

oxigênio e contribui com um aumento do pH. De fato, tem sido constatado que em períodos com 

maior atividade fotossintética, ocorrem maiores valores de pH e oxigênio dissolvido (Rocha, 2003). 

Esses resultados corroboram os obtidos em análises mais detalhadas incluindo ciclos 

sazonais completos, em ambientes fluviais da planície de inundação do alto rio Paraná. Segundo 

Thomaz et al. (1997), a ocorrência de valores extremos de pH são usualmente constatados durante 

os períodos de águas baixas, quando ocorrem menor capacidade de tamponamento, maiores 

concentrações de clorofila a e maiores concentrações de oxigênio dissolvido. 

O fósforo reativo afetou positivamente as concentrações de oxigênio dissolvido, pois o 

fósforo reativo é a forma de fósforo que é prontamente assimilável pelo fitoplâncton no processo de 

oxigênio pela fotossíntese. Segundo WETZEL (1981), a capacidade de assimilação excessiva de 

fósforo pelas algas pode manter o desenvolvimento dessa comunidade, mesmo quando a 

concentração externa é muito baixa ou já se esgotou. 

 

5. CONCLUSÃO 

Ao final da pesquisa, pode-se concluir que existe a possibilidade para predição de elementos 

importantes na dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos, no caso o oxigênio 

dissolvido, fazendo o uso de parâmetros que expressam fatores chaves locais. 
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A atuação simultânea de vários fatores na determinação das concentrações de modelo gerado 

para a predição de oxigênio dissolvido, incorporando vários fatores independentes apresentou um 

razoável poder de predição. 

Deste modo, com a aplicação dos modelos propostos, é possível quantificar a concentração 

oxigênio dissolvido do córrego do Cedro, de forma rápida e com o uso de poucas variáveis de baixo 

custo de aquisição.  

A predição da concentração de oxigênio dissolvido permite identificar possíveis padrões e 

tendências espaciais e sazonais, e, portanto o entendimento funcional destes ambientes frente a 

perturbações, como aportes de nutrientes a partir de efluentes (domésticos e industriais), ou por 

drenagem de áreas agrícolas, entre outras. 
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RESUMO 

Bacias hidrográficas são importantes como unidades de planejamento de recursos, para conservação 

do solo e água. A análise das imagens de satélite é promissora devido ao seu baixo custo, facilidade 

e frequência de aquisição. ModelBuilder, aplicativo do ArcGIS, é uma interface simples com 

opções de menu de atalho, disponíveis para todo o modelo ou qualquer elemento com variáveis. 

Classificação não supervisionada encontra classes espectrais de uma imagem, sem intervenção do 

analista. Neste trabalho, objetivou utilizar a classificação não supervisionada em bacia hidrográfica 

e fixar um modelo de ferramenta de trabalho. Realizado na região da Bacia Hidrográfica do Córrego 

Rico, no nordeste do estado de São Paulo, download da imagem no site do INPE e dados 

processados no ArcGIS. A análise apresentou nove classes porém, com resultados coincidentes para 

uso e ocupação bem distintos. O modelo simplificou a análise em termos de tempo de trabalho e 

diminuição na chance de erros. 

Palavras-Chave: Sistema de Informação Geográfica, Classificação não Supervisionada, 

ModelBuilder. 

ABSTRACT 

Watersheds are important as resource planning units, conservation of soil and water. The analysis of 

satellite images is promising due to its low cost, ease and frequency of purchase. ModelBuilder, 

ArcGIS application is a simple interface with shortcut menu options are available to any model 

element or variable. Unsupervised classification is spectral class of an image, without the 

intervention of the analyst. This study aimed to use unsupervised classification in watershed and set 

a model tool. Conducted at Corrego Rico’s Watershed, in the northeastern state of São Paulo, image 

download on the INPE website and processed data in ArcGIS. The analysis presented nine classes 

but with coincident results for land use distinct. The model simplified the analysis in terms of 

working time and decrease the chance of errors. 
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Key-Words: Geographic Information System, Unsupervised Classification, ModelBuilder. 

 

1 . INTRODUÇÃO  

  

A partir de modelos de paisagem, a interação com modernas tecnologias de informação e de 

conservação da natureza, é possível desenvolver práticas sustentáveis de uso da terra, com a gestão 

integrada dos recursos naturais em áreas rurais (ALBERTZ, 2009; MUELLER et al., 2008). 

Modelos preditivos para a adequação do uso do solo em um sistema aberto como o divisor 

de águas é uma das técnicas utilizadas para minimizar o impacto das incertezas da condução do 

sistema de produção sobre a gestão dos recursos hídricos (COLLISCHONN & TUCCI, 2003). 

Bacias hidrográficas são cada vez mais importante como unidades básicas de planejamento 

de recursos, principalmente para a conservação do solo, manejo de recursos hídricos, urbanos e 

sistemas rurais (PISSARRA et al., 2010). 

Sensoriamento remoto e processamento de imagem digital são ferramentas fundamentais de 

registros de uso da terra ao longo do tempo e do uso de imagens de satélite é promissor devido ao 

seu baixo custo, facilidade e frequência de aquisição (PAULA et al., 2012). 

O ModelBuilder é um aplicativo do ArcGIS, utilizado para criar, editar e gerir modelos de 

fluxos de trabalho e encadear sequências de ferramentas de geoprocessamento. Esse tem uma 

interface simples com opções de menu de atalho, disponíveis para todo o modelo ou qualquer 

elemento com variável, conector ou ferramenta. Quando o modelo é executado, os dados de saída 

são criados para cada processo. 

Classificação de imagens refere-se à tarefa de extrair as classes de informação a partir de 

uma imagem raster multibanda. A etapa da classificação não supervisionada encontra classes 

espectrais (ou clusters) de uma imagem, sem intervenção do analista, o qual analisará no final, a 

qualidade das classes/aglomerados (GI, 2013). 

O objetivo deste trabalho foi de utilizar a classificação não supervisionada e fixar um 

modelo para este, em uma bacia hidrográfica, o qual poderá ser utilizado em outras áreas, 

substituindo apenas os dados da base/origem. 
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O primeiro teste com o ModelBuilder foi realizado na extensão territorial da Bacia 

Hidrográfica do Córrego Rico, que abrange os municípios de Jaboticabal, Monte Alto, Taquaritinga, 

Santa Ernestina e Guariba. Localizada no nordeste do estado de São Paulo (Figura 1), região 

administrativa da cidade de Ribeirão Preto. 

 

 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Córrego Rico, Estado de São Paulo. 

 

Vinculada ao Comitê de Bacias do Rio Mogi–Guaçu, segundo a Divisão Hidrográfica do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1994), nas coordenadas, latitudes 21º10’S e 21º28’S – 

longitude 48º10’W e 48º35’W, Sistema Geodésico Sul-Americano de 1969 (SAD 69), com 

extensão de 542 km
2
, entre altitudes de 410 a 740m, conforme Cartas Topográficas do Instituto 

Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, editadas em 1971, escala 1:50.000. 

Imagem digital adquirida do TM Landsat5 referente à zona 220/075, correspondente ao ano 

de 2011, resolução espacial 30m x 30m na área, disponibilizada gratuitamente no site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (Figura 1). 
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Figura 1 - Imagem de 2011 e delimitação da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico. 

 

Essa foi importada para o ArcGIS e realizada a composição das seguintes bandas: TM 7 

(Vermelho=R), TM 4 (Verde=G) e TM 2 (Azul=B). Nesta junção, a vegetação é observada em 

diferentes tons de verde intenso e vermelho, a água em tons de azul, áreas urbanas e solo nu em 

roxo e azul (KUNERT et al., 2011). 

Após composição das bandas, executou-se o Iso Clusters para agrupar os dados 

multivariados e o resultado deste, foi a entrada para a ferramenta da classificação não 

supervisionada. 

Todas as células do raster de saída anterior foram processadas na ferramenta Maximum 

Likelihood Classification (classificação de máxima verossimilhança), considerando tanto as 

variâncias e covariâncias das assinaturas de classe ao atribuir cada célula para uma das classes 

representadas no arquivo. 

O resultado deste foi refinado em um “filtro” (Majority Filter) e utilizado o critério de 

número de vizinhos igual a quatro, contíguo em torno do centro do núcleo do filtro, reduzindo 

pixels isolados, além de considerar a conectividade espacial das células, minimizando a 

decomposição das mesmas no padrão espacial. 
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              Figura 2 - Resultado final do modelo (ModelBuilder). 

 

Fez-se o recorte da região da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico e o resultado visualizado 

por grau de semelhança entre os agrupamentos formados por fusões (Figura 2). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A classificação permitiu analisar de maneira particular, cada uma das uniões e a hierarquia 

das mesmas, verificando a relações existentes entre os diferentes padrões presentes na imagem. A 

cena apresentou nove grandes classes, conforme Tabela 1. 
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N° CLASSES ÁREA m
2 

1 Água e Cana 2961408,47 

2 Cana 43691685,40 

3 Mata e Eucalipto I 27415496,84 

4 Mata e Eucalipto II 99197443,67 

5 Cana, Eucalipto e Rodovias 89966048,04 

6 Mata, Eucalipto e Cana 78145224,50 

7 Cana e Mata 98590618,47 

8 Cana e Eucalipto 84656202,96 

9 Outros usos e Cidades 39282377,76 

  Área Total 563906506,11 
 

                             Tabela 1 - Dados de uso e ocupação do solo pós classificação não supervisionada. 

 

A vantagem da classificação não supervisionada, é que não há necessidade de conhecimento 

prévio do classificador sobre os atributos das classes pertinentes a cena. Porém, nesta área, resultou 

em dados coincidentes, impossibilitando estatisticamente a separação dos alvos, demonstrados na 

Tabela acima e Figura 3. 

A combinação das bandas (7, 4 e 2), proporciona uma cena próxima do “real”, onde a 

vegetação e pastagem apresenta um verde brilhante e pode saturar em épocas de crescimento 

intenso; rosa áreas que representam solo árido, laranja e marrom área esparsamente vegetada; 

vegetação seca laranja e água azul; areia, solos e minerais são destaque em uma infinidade de cores; 

áreas urbanas em vários tons de magenta, conforme “imagem real” da Figura 3. 
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Figura 3 - Dados em vermelho não foram classificados corretamente. 

Imagem Real

Classificação não Supervisionada

Cana – verde 

escuro

Área de 

Preservação

Permanente – verde

claro e escuro

Cana – lilás

Água – azul

Mata, Eucalipto e 

Cana

Forest, 

Eucalyptus and

Sugarcane

Cana e Água

Água
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4 - CONCLUSÕES 

 

A classificação não supervisionada para a área da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, não 

produziu bons resultados, com junções de culturas diferentes. 

Apesar da difícil interpretação dos resultados, o modelo adotado (ModelBuilder), 

simplificou a metodologia, possibilitando novos testes, substituindo por exemplo a classificação não 

supervisionada por supervisionada, bem mais rápido, sem a necessidade de repetição de processos, 

diminuindo o tempo de trabalho e chances de erros. 
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RESUMO 

 

Segundo Mello (2007) uma proposta de recuperação de mata ciliar deve ter viabilidade econômica. 

Métodos convencionais de recuperação da mata ciliar não resolvem essa questão. Como já dito as 

microbacias florestadas apresentam níveis de temperatura da água inferiores aos das microbacias 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1543 

onde o uso agrícola predomina e as diferenças de temperatura da água verificadas entre as 

microbacias com uso florestal e aquelas com agricultura devem-se, principalmente, à presença ou 

não da mata ciliar associada aos rios (ARCOVA & CICCO, 1999).  Este trabalho estudou o estado e 

condição existentes da microbacia voçoroca, situada no Polo Regional Centro Norte – Pindorama -SP.  

Avaliou a qualidade da água nos parametros temperatura, pH, oxigênio, condutividade elétrica e a 

interferência da implantação de mata ciliar com uso de Sistema Agroflorestal em áreas de preservação 

permanente (APP) nos corpos d águas e seu respectivo enquadramento de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), correlacionando-o com as possíveis fontes poluidoras de 

origem antrópica ou natural associadas ao uso e ocupação do solo. Comprovou-se que a qualidade 

das águas da Microbacia Voçoroca é classificada como classe 2 segundo CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005), ou seja, água doce própria para proteção e criação das comunidades aquáticas; 

para recreação de contato primário; para irrigação de hortaliças e frutíferas, mesmo a microbacia 

estando situada numa região essencialmente agrícola.  

 

Palavra chave: Mata Ciliar, Manejo Agrícola, Corpos d’água 

ABSTRACT 

 

According to Mello (2007) a proposal for recovery of riparian forest must have economic viability. 

Conventional recovery of riparian vegetation does not resolve this issue. As already mentioned the 

forested watersheds have higher water temperature lower than the watersheds where the 

predominant agricultural use and differences in water temperature checked with watersheds 

between forest use and those with agriculture are due mainly to the presence or not of riparian 

vegetation associated with rivers (ARCOVA & CICCO, 1999). This work studied the state and 

condition of the existing gully watershed, located in the North Central Regional Polo - Pindorama-

SP. Assessed the water quality parameters in temperature, pH, oxygen, conductivity and 

interference with implantation of riparian use of Agroforestry System in permanent preservation 

areas (APP) in bodies of water and its associated framework according to CONAMA Resolution 

357 / 2005 (BRAZIL, 2005), correlating with the possible polluting sources of natural or anthropic 

origin associated with the use and occupation of land. It was shown that the water quality of 

Voçoroca Watershed is classified as class 2 in CONAMA 357/2005 (BRAZIL, 2005), ie, freshwater 

own for protection and creation of aquatic communities, for primary contact recreation, for 

irrigation vegetables and fruit, even the watershed being situated in a predominantly agricultural 

region. 

 

Keyword: Riparian Forest Stewardship Agricultural Water bodies 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

As matas ciliares são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Conservá-las e 

recuperá-las são ações muito importantes que beneficiam uma grande quantidade de animais que se 

alimentam de frutos e folhas ali existentes, como também a biota aquática e os microorganismos do 

solo que se beneficiam do material orgânico resultante da vegetação ciliar. Além disto, a mata ciliar, 
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tem como função a proteção (cílios) das águas e do solo, evitando a erosão e o assoreamento dos 

rios. 

Em regiões tropicais, alguns sistemas atuais de uso da terra são inapropriados para o meio 

ambiente. Dentre os prejuízos ambientais ocasionados pelo uso inadequado da terra os de maior 

importância são: elevada radiação solar e intensa erosão (mesmo regiões áridas), redução da 

fertilidade natural dos solos, elevado custo de insumos e o surgimento de áreas degradadas. (ABDO 

, 2009) 

Segundo Mello (2007) uma proposta de recuperação de mata ciliar deve ter viabilidade 

econômica. Métodos convencionais de recuperação da mata ciliar não resolvem essa questão, pois 

se enquadram na legislação florestal que permite somente o aproveitamento de recursos não-

madeireiros, impedindo qualquer outra intervenção. Para Dubois et al (1996), formar agroflorestas 

ciliares em áreas desmatadas nas margens de cursos dágua é uma forma útil de obedecer à lei que 

proíbe a destruição de florestas ciliares. 

A manutenção da vegetação ciliar é a maneira mais efetiva de prevenir aumentos da 

temperatura da água, conforme relatado em vários estudos, SWIFT & MESSER (1997), CORBET 

& SPENCER (1975), SUGIMOTO et al. (1997). Como já dito as microbacias florestadas 

apresentam níveis de temperatura da água inferiores aos das microbacias onde o uso agrícola 

predomina e as diferenças de temperatura da água verificadas entre as microbacias com uso florestal 

e aquelas com agricultura devem-se, principalmente, à presença ou não da mata ciliar associada aos 

rios (ARCOVA & CICCO, 1999).  

A definição do enquadramento de um determinado corpo hídrico resulta da decisão sobre 

usos da água e gestão da bacia respectiva e condiciona decisões, tais como as concessões de outorga 

de direito do uso dos recursos hídricos e o licenciamento ambiental de empreendimentos que ali se 

instalem. Determina também as necessidades de investimento a serem feitas na bacia com vistas à 

sustentabilidade do uso da água. É, portanto, informação essencial para a gestão (ANA, 2005). 

O recurso hídrico, por possuírem características dinâmicas, dentro da bacia hidrográfica 

sofre as conseqüências das atividades desenvolvidas pelo homem, e sua qualidade resulta das 

influencias do clima, geologia, fisiografia, solo vegetação e principalmente do manejo de sistemas 

produtivos agrícolas. Nas áreas onde atividades antrópicas são desenvolvidas, como agricultura, o 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1545 

uso do solo influi consideravelmente nas características físico-químicas e biológicas da água. 

(PISSARRA, 2008) 

A caracterização hidrológica de uma bacia deve levar em conta todos os processos do ciclo 

hidrológico, desde a entrada da água na bacia, pelas chuvas e sua redistribuição através dos 

compartimentos, e sua saída, bem como as transformações que ocorrem em seu interior (Scardua, 

1994). Segundo o autor, o monitoramento é uma das primeiras etapas a ser feita em estudos 

hidrológicos, uma vez que a partir dela pode-se verificar a influência da mata ou do uso da terra no 

regime hidrológico da microbacia. O uso de microbacias hidrográficas como unidades 

experimentais teve início por volta do começo deste século em vários países e os inúmeros 

resultados já obtidos mostram que o uso da terra, as atividades agrícolas e florestais podem afetar 

não apenas a qualidade da água mas também o regime da vazão. Tundisi et al. (1988) apud Oliveira 

(2002). Como já demonstrado em inúmeras situações e condições, de se poder realmente atribuir o 

efeito à causa (relação entre o uso florestal e a qualidade da água).. ARCOVA & CICCO (1993) 

enfatizam que, nas microbacias de uso agrícola, quando comparadas às de uso florestal, o transporte 

de sedimentos e a perda de nutrientes são maiores. Para MARGALEF (1983), os sistemas aquáticos 

são receptores das descargas resultantes das várias atividades humanas nas bacias hidrográficas. 

Segundo LOPES 2011 A qualidade do recurso hídrico está ligada ao uso do solo praticado 

nas vertentes das bacias hidrográficas e sua análise serve de base para a elaboração de projetos de 

planejamento do uso e aplicação de práticas conservacionistas. Para Donadio et.al. (2005), o uso de 

indicadores físico-químicos da qualidade da água consiste no emprego de variáveis que se 

correlacionam com as alterações ocorridas na microbacia, sejam essas de origem antrópica ou 

natural. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o estado e condição existentes da microbacia voçoroca.  

Avaliando a qualidade da água nos parâmetros temperatura, pH, oxigênio, condutividade elétrica e a 

interferência da implantação de mata ciliar com uso de Sistema Agroflorestal em áreas de preservação 

permanente (APP) nos corpos d águas. e seu respectivo enquadramento de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), correlacionando-o com as possíveis fontes poluidoras de 

origem antrópica ou natural associadas ao uso e ocupação dos solos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Caracterização da área  

O presente estudo foi realizado na microbacia denominada “Voçoroca” que está inserida na 

microbacia do Córrego da Olaria, a qual possui área de 11 Km² e situa-se dentro dos limites do Polo 

Regional Centro Norte-APTA, no município de Pindorama, SP (UTM zona 22K, balizados nas 

coordenadas 716899,250 m E e 7651094,500m N) fazendo parte da sub-bacia hidrográfica do Rio 

São Domingos. Essa sub-bacia pertencente a Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande. A 

microbacia do Córrego da Olaria possui seis nascentes que contribuem para formação de açudes 

(Figura 1). 

Figura 1. Localização da microbacia Voçoroca Pindorama, S.P. (Fonte: Google Earth). 

 

A microbacia da Voçoroca possui a área de 841.985,6183 m
2
 e com uso eminentemente 

rural. No passado esta microbacia foi explorada com cultura de café e posteriormente foi instalada 

pastagem. É área de antiga voçoroca recuperada por prática de conservação de solo (açudes 

artificiais), que atualmente encontra-se em estado de regeneração natural. Ressalta-se que esta área 

teve um marco zero de hum ano e meio sem atividades.  
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Em fevereiro de 2011, foi instalada mata ciliar com uso de Sistema Agroflorestal (SAF) nas 

margens dos açudes visando recompor a área de preservação permanente e conter processos 

erosivos do local.  

2.2 Mapeamento das parcelas 

Para instalação do reflorestamento com uso do SAF foi realizado o mapeamento das 

parcelas (Figura 2) com o uso do GNSS (sistema de posicionamento global por satélite) com 

receptores da Trimble 4600. Os dados foram coletados em campo e em seguida processados no 

Programa GPSsurvey e Topograph. O mapa foi elaborado no programa AutoCad 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Mapeamento das parcelas para instalação do reflorestamento - Microbacia da Voçoroca em 2010. 

Fonte: adaptado Martins et al. (2012). 
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2.2. Implantação da Mata Ciliar com uso de Sistema Agroflorestal – SAF para avaliar a 

interferência nos recursos hídricos. 

 

O Sistema Agroflorestal (SAF) composto de espécies florestais nativas, intercaladascom 

urucum, acerola e seringueira e culturas anuais (milho) entre linhas, sob diferentestécnicas de 

manejo: (Figura 3) 

Esquema de plantio 

1º Tratamento – Açude 1:  plantio das espécies florestais nativas intercalada com 

seringueira, acerola e urucm Plantio em covas se revolvimento de solo no espaçamento 3x2 com 

controle de mato entre linhas feito com roçadeira acoplada a trator., 

2º Tratamento - Açude 2: Plantio de espécies florestais, intercaladas com seringueira, 

acerola e urucum, sem revolvimento do solo plantio das espécies em covas com controle de mato 

feito com herbicida Roundup WG posteriormente realizou plantio de cultura intercalar anual milho 

no espaçamento 3,5 x 2m,entre linhas  das espécies arbóreas no sistema plantio direto  

3º Tratamento - Açude 3: Plantio de espécies florestais, intercaladas com seringueira, 

acerola e urucum com revolvimento de solo e abertura de sulcos  com controle de mato feito com 

roçadeira e gradagem  da área no espaçamento de 3,5 x 2 m. Houve plantio com cultura intercalar 

milho no sistema convencional, com uso de plantadeira entre as linhas de plantio das espécies 

arbóreas 

4º Tratamento - Açude 4: Plantio de espécies florestais, intercaladas com seringueira, 

acerola e urucum com revolvimento de solo e abertura de sulcos.No preparo do solo, usou-se 

gradagem e sulcador . O plantio das espécies foram em  sulcos  em área de espaçamento 3,5 x 2 

m.Não houve plantio anual entre as linhas de plantio das espécies arbóreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Vista geral da área onde foi implantada mata ciliar com SAF - Nascente Voçoroca” 
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2.3 Monitoramento da Qualidade da Água 

Foi realizado o monitoramento de qualidade da água no período de fevereiro de 2011 a maio 

de 2012 nos quatro açudes situados na Microbacia da Voçoroca o qual obedeceu a metodologia 

descrita abaixo: 

Para avaliar a qualidade do recurso hídrico, as amostras de água foram coletadas e 

analisadas periodicamente para determinação das propriedades físicas e químicas As coletas 

acompanharam o manejo realizado na área (antes e depois do manejo). Foram efetuadas 

diariamente quando houve a ocorrência de atividades (gradagem, adubação, aplicação de 

calcário) e semanalmente quando houve ausência de atividades. Foi utilizada a metodologia da 

água superficial (MAZZER,2008) na qual as amostras foram coletadas, utilizando um recipiente 

“limpo”, com capacidade volumétrica de até 2 Litros. Este foi aberto no momento da coleta e 

fechado logo a seguir.  

Para leitura dos parâmetros fisicoquímicos: pH, oxigênio; temperatura, condutividade, 

Potencial de Oxi-redução ORP, Turbidez utilizou-se equipamento Aparelho controlador da 

qualidade de águas marca HORIBA, modelo W22XD  em laboratório. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 Coleta da água nas margens dos açudes – Análise com Horiba 

 

A análise estatística de variância foi realizada utilizando-se o software MINITAB 14, 

utilizando delineamento inteiramente casualizado, e teste de médias Tukey 5%. O delineamento foi 

inteiramente casualizado (DIC), que apresentou significância segundo “teste de F” a 0,01. Para os 

demais parâmetros não houve significância, sendo estes desconsiderados da discussão. Considerou-
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se para estatística dados dos parâmetros físico-quimicos das coletas realizadas nos meses em dois 

períodos de seca e de chuva. Sendo nível da estatística referente ao tratamento Época e Manejo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios dos parâmetros: pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e 

temperatura de quatro açudes na Microbacia da Voçoroca, no Polo Regional Centro Norte-APTA, 

Pindorama, SP., são apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores médios dos parâmetros físico-químicos analisados, para a Microbacia Voçoroca referente ao 

limites de referencia conforme CONAMA n. 357/2005 para as classes 2, 3 e 4 

 

Parâmetros 

Analisados 
Média 

Desvio 

Padrão 

Resolução 

CONAMA 

357/2005 

(classe 2) 

Resolução 

CONAMA 

357/2005 

(classe 3) 

Resolução 

CONAMA 

357/2005 

(classe 4) 

PH (unid) 6,16 0,1155 
6 a 9 6 a 9 6 a 9 

  

Oxigênio dissolvido 

 (mg L
-1

) 

8,59 0,1938 Não inferior a 

5 mgL
-1 

Não inferior a 

4 mgL
-1

 

Não inferior a 

2 mgL
-1

   

Temperatura da água 24,81 0,261 
Não 

estabelecido 

Não 

estabelecido 

Não 

estabelecido 
  

  

Condutividade elétrica (S m
-

1
) 

0,01 0,00452 Não 

estabelecido 

Não 

estabelecido 

Não 

estabelecido   

6. Segundo teste de F  (*p<0,0001);(**p,0,01); (***p<0,05 

Tabela 2 

 Segundo teste de F  (*p<0,0001);(**p,0,01); (***p<0,05) 

 Variable   Tratamen         Median     TrMean    StDev 

 COND       1                89.050     89.243      4.758 

            2                88.080     88.021      4.711 

            3                87.750     87.134      4.964 

            4                90.240     89.623      5.679 

 PH         1                6.9600     6.8695     0.6084 

            2                6.9900     6.9068     0.5919 

            3                6.8900     6.8547     0.7287 

            4                7.1300     7.1094     0.6552 

 TEMP       1                27.000     27.110      2.591 

            2                27.000     27.011      2.478 

            3                27.200     26.823      2.379 

            4                27.300     26.923      2.305 

 OX         1                 7.350      7.200      1.788 

            2                 7.110      7.095      1.797 

            3                 6.430      6.403     10.924 

            4                6.7200     6.7406     1.6644 
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O enquadramento foi de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), 

correlacionando-o com as possíveis fontes poluidoras de origem antrópica ou natural associadas ao 

uso e ocupação dos solos. 

A microbacia pode ser entendida como uma área onde a precipitação é coletada e produzida 

para seu sistema de drenagem natural, onde o movimento de água superficial inclui todos os usos da 

água existentes na localidade. A área da bacia hidrográfica tem influência sobre a qualidade da água 

produzida com o deflúvio e, conseqüentemente, os diferentes períodos (Lima, 1996). Observa-se 

que o estado e condição existentes da microbacia voçoroca, em relação a qualidade da água nas 

atividades de interferência da implantação de mata ciliar com uso de Sistema Agroflorestal em áreas de 

preservação permanente (APP) nos corpos d águas foi estatisticamente diferente nos parâmetros 

analisados nos dois períodos de seca e de chuva. 

Figura 5- PH versus Tratamento açude, Epoca, Manejo 

O pH, básico ou neutro de uma solução, deve ser considerado, pois os organismos aquáticos 

estão geralmente adaptados às condições de neutralidade e, em consequência, alterações bruscas do 

pH da água podem acarretar o desaparecimento dos seres presentes na mesma. Valores fora das 

faixas recomendadas podem alterar o sabor da água e contribuir para a corrosão do seu sistema de 

distribuição. O pH para a microbacia Voçoroca segundo a estatística existe diferença significativa 

segundo análise de variância para o parâmetro pH entre o tratamento 4 e os outros (pontos de coleta 

dos açudes) para uma probabilidade (p<0,0001). Não existe diferença significativa segundo análise 

de variância para as épocas de coleta em relação ao período seco e chuvoso; E não houve diferença 

significativa segundo análise de variância para formas de manejo para o parâmetro  
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                              Figura 6-Oxigenio versus Tratamento açude, Epoca, Manejo  

 

A média dos valores de oxigênio dissolvido apresentou diferença estatística significativa 

entre a interação tratamento e época, sendo que na época 2 existe decréscimo do OD em todos os 

pontos de coleta . Houve diferença significativa segundo análise de variância para as épocas de 

coleta (Período seco e chuvoso) para uma probabilidade (p<0,0001); 

E não apresentou diferença significativa segundo análise de variância para formas de manejo 

para o parâmetro oxigênio dissolvido. 

Os dados de Oxigenio da microbacia Voçoroca, encontrou-se de acordo com valor mínimo 

estabelecido CONAMA 375. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                           Figura 7 Temperatura versus Tratamento; Época; Manejo 

 

Neste trabalho verificou-se também, que a temperatura é o parâmetro mais influenciado pela 

sazonalidade, devido à localização em latitude de estações do ano razoavelmente definidas. Os 

resultados encontrados com relação ao parâmetro temperatura da água refletem a variação térmica 

existente nos período seco e período de chuva. Provavelmente, com o estabelecimento do 

reflorestamento implantado na área, este proporcionará sombreamento nos açudes interferindo 
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assim na temperatura da água mesmo nas estações mais quentes do ano. De acordo com ARCOVA 

& CICCO (1999), as microbacias florestadas apresentam níveis de temperatura da água inferiores 

aos das microbacias onde o uso agrícola predomina. 

A Resolução CONAMA 357/05 (Brasil, 2005) não estabelece limites para o parâmetro 

condutividade, e segundo a CETESB (2008), a quantidade de sais existentes na água, pode 

representar indiretamente a concentração de poluentes, geralmente, em níveis superiores a 100 μS 

cm-1, indica que o ambiente foi impactado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 8 Condutividade versus Tratamento açude, Epoca, Manejo 

 

Em relação à condutividade elétrica, observou-se diferença estatística que existe diferença 

significativa segundo análise de variância para as épocas de coleta (Período seco e chuvoso) para 

uma probabilidade (p<0,02); e que há diferença significativa segundo análise de variância para 

formas de manejo para o parâmetro condutividade elétrica na época da chuva, e o máximo de 0,94 

μS cm
-1

 na época de estiagem. A condutividade demonstrou-se inversamente proporcional a período 

chuvoso. Isto ocorre porque, durante o período seco, com a redução do volume de água, a 

concentração de sais dissolvidos torna-se maior, proporcionando um aumento na condutividade 

elétrica. 

De acordo com os dados estatísticos em relação aos parâmetros analisados é confirmado a 

influencia de cada manejo na qualidade da água de cada açude. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A qualidade das águas da Microbacia Voçoroca é classificada como classe 2 segundo 

CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), ou seja, água doce própria para abastecimento doméstico, 
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após tratamento convencional; para proteção das comunidades aquáticas; para recreação de contato 

primário; para irrigação de hortaliças e frutíferas e para a criação de peixes visando alimentação. 

Os parâmetros utilizados no monitoramento da microbacia sob as diferentes técnicas de 

manejo utilizadas na implantação de mata ciliar com uso de Sistema Agroflorestal em áreas de 

preservação permanente (APP) nos corpos d águas, indicaram que houve interferência significativa 

na qualidade da água dos açudes  

A implantação com a proposta de avaliação permanente da qualidade do recurso hídrico nos 

proporcionará o embasamento técnico para avaliar a interferência de cada manejo no ambiente 

correlacionando com o resultado obtidos. 
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RESUMO 

O lençol freático são grandes extensões de água que ficam abaixo da superfície do solo, formando 

um grande reservatório, e que constituem grande parte da água doce potável do planeta, e em 

virtude disso necessitam de constante monitoramento. Além do monitoramento do lençol freático 

realizado através de piezômetros, novos descritores do terreno vêem auxiliando na extração de 

dados quantitativos para caracterização do relevo e na identificação do nível do lençol freático, 

como por exemplo, o algoritmo HAND (Height Above the Nearest Drainage). Este trabalho mostra 

a aplicação do modelo HAND em bacias hidrográficas localizadas em ambiente de Cerrado, 

visando comparar os resultados entre as duas bacias, além de avaliar a profundidade do lençol 

freático. O modelo HAND foi aplicado para duas bacias em diferentes escalas, usando limiares 

distintos e os resultados foram classificados de acordo com quatro classes com significado 

hidrológico. Foram instalados 26 piezômetros na microbacia para monitoramento do lençol freático. 

Com base nos resultados obtidos, o modelo HAND mostrou-se bastante viável para representar a 

drenagem da sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu, com grande parte de áreas com grandes altitudes, 

quando comparado com a hidrografia da ANA. Na escala regional, onde há uma grande variação de 

altitude, o HAND tende a gerar melhores resultados do que o SRTM, pois normaliza o dado de 

acordo com a distância vertical à rede de drenagem mais próxima, independente da altitude do 

terreno. O monitoramento de bacias hidrográficas utilizando o modelo HAND e a partir de 

piezômetros mostraram bastante viável para o estudo do nível do lençol freático em áreas de 

Cerrado. 

Palavras-chaves: Bacia hidrográfica, modelo HAND, lençol freático. 

 

ABSTRACT 

The groundwater are large bodies of water that are below the ground surface, forming a large 

reservoir, which constitute a large part of freshwater drinking the planet, and because of that need 

constant monitoring. In addition to the groundwater monitoring conducted through piezometers, 

new descriptors of ground assists in the extraction of quantitative data to relief characterization, and 

the identification of the groundwater level, for example, the algorithm HAND (Height Above the 

Nearest Drainage). This work shows the application of HAND model in watershed located in 
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Cerrado, with purpose to compare the results between two basins, and to evaluate the groundwater 

level. The HAND model was applied in two basins at different scales, using different thresholds and 

the results were classified according four classes with hydrological significance. In the small 

watershed 26 piezometers were installed throughout the basin for groundwater monitoring. Based 

on these results, the model HAND showed sufficiently viable to represent the drainage of Ribeirão 

Taquaruçu Sub-basin, with most areas with high altitudes, when compared with the ANA 

hydrography. At the regional level, where there is a large variation in altitude, the HAND tends to 

generate better results than the SRTM, because normalizes the data according to the vertical 

distance to nearest drainage network, independent of altitude terrain. The watersheds monitoring 

using the HAND model and  piezometers showed very feasible to study the groundwater level in the 

Cerrado. 

Key-words: Watershed, Hand Model, Groundwater. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os lençóis freáticos constituem depósitos subterrâneos nos quais a água ocupa os espaços 

existentes entre os grãos que formam as rochas do solo e por isso são chamados de zonas saturadas. 

 A carência de água superficial em algumas localidades do planeta provocou o crescimento 

da exploração da água subterrânea, que atualmente representa uma das principais fontes de 

abastecimento, principalmente nas várias regiões áridas e semi-áridas do mundo (TILAHUN & 

MERKEL, 2009). A exploração excessiva dos mananciais subterrâneos, em desequilíbrio com o 

processo de recarga natural, pode provocar o rebaixamento do nível potenciométrico do aquífero, 

ocasionando o esgotamento desta fonte de água potável. Em decorrência disto, muitos problemas 

ambientais, sociais e de engenharia podem acontecer (ZHANG, 2003). 

 No ciclo hidrológico o lençol freático é um dos principais componentes e garante a 

perenidade aos rios durante as estações secas. No ciclo hidrológico a água subterrânea e a 

superficial interagem continuamente. A identificação da posição do nível freático e suas variações 

podem ser feita através da observação do lençol efetuada por meio de piezômetros, que é de fácil 

montagem e de rápida execução, necessitando de materiais simples e de baixo custo. 

 Outra forma de obter o nível do lençol freático é através da utilização de modelos descritores 

do terreno que utilizam os dados topográficos (altitude) do local e da rede de drenagem. 

 Atualmente o SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) tem sido o dado mais utilizado 

para representar o relevo de uma determinada região, a partir da obtenção do Modelo Digital do 
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Terreno (MDT). O SRTM foi um projeto de mapeamento da superfície terrestre através de 

imageamento por radar de abertura sintética, onde foram produzidos dados com uma resolução 

horizontal de 90m próximo ao Equador e uma resolução vertical de 1m. 

 Com este objetivo novos descritores do terreno vêem auxiliando na extração de dados 

quantitativos para caracterização do relevo. Um exemplo é o algoritmo HAND (Height Above the 

Nearest Drainage), desenvolvido por Rennó et al. (2008),  o qual é um descritor do terreno com 

potencial extremamente útil para estudos aplicados a identificação do nível do lençol freático e de 

unidade de relevo. 

 O HAND mede a diferença altimétrica entre qualquer ponto da grade do MDT e o respectivo 

ponto de escoamento na drenagem mais próxima, considerando a trajetória superficial de fluxo 

(flowpath) que liga topologicamente os pontos da superfície com a rede de drenagem. O resultado é 

uma grade que representa a normalização do MDT com relação à drenagem. Este descritor 

relaciona-se diretamente com o potencial gravitacional de drenagem (ou distäncia vertical) de cada 

ponto do MDT. Os pontos podem então ser agrupados em zonas equipotenciais, cuja relevância 

hidrológica e ecológica pode ser verificada (Cuartas, 2008). 

 Alfaya (2012) avaliou o uso de dados SRTM e o descritor HAND para mapear as áreas 

alagadas da calha do rio Solimões-Amazonas, utilizando análise baseada em objeto. Foi feita uma 

análise detalhada, utilizando áreas testes e uma análise do índice kappa pelo método de Monte 

Carlo, cujos resultados revelam que os dados e o método utilizados são promissores para esse tipo 

de mapeamento e de área de estudo. Rennó et al. (2008) realizaram testes com o MDE-HAND em 

áreas da bacia amazônica, e obtiveram forte correlação entre o modelo e a topografia local. 

 Enquanto alguns algoritmos utilizam medidas simples e fáceis de implementar, tais como a 

Distância Euclidiana, que nem sempre representam as condições encontradas em campo, o 

algoritmo HAND propõe uma nova abordagem baseando-se em medidas que podem permitir uma 

representação mais fiel do terreno (Pinheiro et al., 2009). 

 O presente trabalho tem como objetivo realizar o monitoramento do lençol freático de bacias 

hidrográficas localizadas em ambiente de cerrado, a partir da utilização do modelo HAND e de 

piezômetros instalados na microbacia.  
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ÁREA DE ESTUDO 

A região selecionada para desenvolvimento do presente estudo está localizada no estado do 

Tocantins, e compreende a Sub-Bacia do Ribeirão Taquaruçu e Microbacia do Córrego Buritizal 

(figura 1). A sub-bacia do Ribeirão Taquaruçu está localizada na região centro-sul do município de 

Palmas-TO, entre as coordenadas geográficas 10º10’33” e 10º25’18” de latitude sul e 48º03’57” e 

48º23’03” de longitude oeste de Greenwich. Possui uma área de 46.307,31 ha, o que representa 

19,1% da área total do município, sendo que 73,67% de sua área está inserida na Área de Proteção 

Ambiental da Serra do Lajeado (UNITINS, 1999). 

 
Figura 1 - Localização da Área de Estudo 

 

A microbacia de estudo é afluente do Córrego Buritizal, pertencente à sub-bacia do Ribeirão 

Taquaruçu, localizada em uma área rural próxima ao distrito de Taquaruçu, município de Palmas-

TO, e está localizada entre as latitudes 10°15’33” e 10º16’16” S, e as longitudes 48°07’56” e 

48º08’47” Wgr, à uma altitude média de 616 metros, distante aproximadamente 42 km da capital do 

Estado do Tocantins, possuindo uma área de 104,7360 ha. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Foi realizada a caracterização da área de estudo, e foram confeccionados os mapas 

temáticos, utilizando a base de dados Tocantins (2003), incluindo o mapa de uso e cobertura do solo 
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da área de estudo que foi confeccionado a partir da interpretação das imagens do satélite Landsat-5 

TM, utilizando os softwares Spring 5.2  e ARCGIS 9.3. 

 A hidrografia foi extraída da base de dados fornecida pela Agência Nacional de Águas – 

ANA. Para representar a topografia da região foi utilizado os dados do SRTM, e depois foi feita a 

delimitação das áreas das bacias. No caso da microbacia foi realizado o levantamento topográfico 

planialtimétrico, a fim de obter o maior número possível de informações da superfície representada.  

 Para modelagem da profundidade do lençol freático, tanto na escala da microbacia (~1km²) 

como na escala da Sub-Bacia do Ribeirão Taquaruçu (~460km²) foi utilizado um modelo descritor 

do terreno, denominado HAND. Para a geração do dado foi considerado um limiar de 50 e 100, ou 

seja, uma área de contribuição mínima de 50 e 100 pontos. O HAND da microbacia foi calibrado 

com base na rede de drenagem e nas medidas do lençol freático realizadas em campo. 

 Para simulação com o HAND, inicialmente foi gerado o DEM com base na imagem SRTM 

relativa à área de estudo. Para seleção do limiar de drenagem, necessário para as simulações do 

HAND, inicialmente determinou-se a rede de drenagem a partir do HAND. Essa rede de drenagem 

simulada foi então comparada com a rede de drenagem da ANA, visando identificar qual valor de 

limiar permite a simulação das ordens de rio de interesse para o presente trabalho. Para essa análise 

também foram utilizados os mapas temáticos utilizados para caracterização da área de estudo.  

 Após a definição dos limiares foi rodado o modelo HAND para a Sub-bacia do Ribeirão 

Taquaruçu e realizada a classificação do dado, utilizando o software ENVI 4.7, onde obteve-se um 

mapa classificado subdivido em 4 classes, na qual também foi identificada a área da microbacia. 

Na área da microbacia foram instalados 21 piezômetros por toda a bacia, para o 

monitoramento do lençol freático (figura 2). Além desses, foram instalados mais 5 piezômetros 

através de sondagem a percussão, totalizando 26 piezômetros. Os piezômetros de sondagem foram 

instalados bem distribuídos ao longo dos outros poços instalados anteriormente, com o intuito de 

avalia-los posteriormente. Durante as sondagens foram feitas a determinação da consistência e a 

descrição de cada camada do solo. 
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 (a) (b) 

Figura 2 - Poços de observação instalados na microbacia. 

(a) Trado manual (b) Trado mecânico 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Para obtenção da simulação HAND, foram realizados vários testes com diferentes limiares, e 

foi definido o limiar de 50, pois foi o que melhor reproduziu a rede de drenagem da ANA. A figura 

3 mostra o SRTM-DEM da Sub-Bacia do Ribeirão Taquaruçu, com a drenagem gerada pelo modelo 

HAND (limiar 50) e a hidrografia da ANA. Observa-se que a forma da drenagem HAND aproxima-

se bastante da hidrografia da ANA, principalmente nas regiões com maior altitude. 

 Os dados obtidos pelo HAND está relacionada indiretamente com a profundidade do lençol 

freático, que por sua vez, indica a disponibilidade da água do solo. Valores pequenos de distância 

vertical (próximos a zero) indicam regiões cujo lençol está próximo a superfície e, portanto, o solo 

se encontra em condições próximas à saturação. Valores altos de distância vertical identificam 

regiões com lençol freático profundo, ou seja, áreas bem drenadas (INPE, 2012). 
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Figura 3 - Srtm-dem da sub-bacia do ribeirão taquaruçu, com a drenagem hand (limiar 50-preto) e a hidrografia 

da ana (azul). 

 

 No mapa HAND classificado da Sub-Bacia (figura 3), a primeira classe (azul) representa 

ambientes onde o lençol freático está à superfície do solo ou muito próximo dela, sendo 

normalmente denominados baixios. A segunda classe (verde) representa ambientes de transição 

com lençol freático raso, denominada ecótono. Já a terceira e quarta classe representa aqueles 

ambientes cujo lençol freático é suficientemente ou bastante profundo e engloba dois ambientes: o 

primeiro mais declivoso denominado vertente (amarelo) e o segundo mais plano denominado platô 

(vermelho). 

 Comparando as figuras 1 e 4, observa-se que a região oeste da Sub-Bacia é uma área com 

relevo plano, onde está localizada parte da área urbana da cidade de Palmas-TO, e apresenta regiões 

de baixios e vertentes, e portanto estão sujeitas a alagamento. Atualmente existem em na área 

urbana de Palmas-TO várias regiões onde ficam alagadas durante e após as chuvas, e há a 

necessidade da construção de galerias de águas pluviais para escoar a água da chuva. 

 A área do Distrito de Taquaruçu também foi classificado pelo HAND com regiões de 

baixios, e está localizada entre duas regiões de vertentes, propício para ocorrer alagamento na 

região. A região central da sub-bacia é uma região com grandes altitudes, possuindo serras e 

morrotes, e foi classificada pelo HAND corretamente, como regiões de platô. A área mais ao leste 

da bacia, possui regiões de platô e vertentes, e são regiões pouco propícias para alagamento.  
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Figura 4 - Mapa HAND classificado da Sub-Bacia (limiar 50).  

 

 Os ambientes Baixio e Ecótono possuem vegetação do tipo mata de galeria e cerrado e solos 

Latossolo vermelho amarelo. Esta classe é constituída por solos profundos, bem a acentuadamente 

drenados, muito permeáveis, porosos e com elevado grau de intemperização. O ambiente Vertente é 

formado por vegetação do tipo cerrado e possui solos concrecionários que são solos minerais, rasos 

a medianamente profundos, bem a moderadamente drenados. O ambiente platô possui vegetação do 

tipo cerrado e solos Latossolo Vermelho distrófico, Neossolos Litólicos Distróficos e a maior parte 

de solos do tipo Concrecionários. 

 A classificação do mapa HAND mostrou que o limiar 50 representou melhor as áreas de um 

modo geral, enquanto o limiar 100 superestimou as áreas de platô. 

 Salienta-se que para geração do mapa do modelo HAND da micro-bacia do Córrego 

Buritizal, o SRTM na escala horizontal de 90m foi reamostrado para a escala de 30m, visando uma 

melhor definição da topografia na microbacia, que tem uma área da ordem de 1km². A figura 5 

mostra o mapa HAND classificado da microbacia (limiar 50), com a localização dos piezômetros. 

 HAND < 5,0m 

5,0m  HAND  15,0m 

HAND > 15,0m e Declividade > 4,5% 

HAND > 15,0m e Declividade  4,5% 
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 Pela análise do mapa HAND da microbacia (figura 5), o conjunto de piezômetros P1, P2, 

P3, P4 e a sondagem S1 estariam localizados em uma área de platô com nível d’água a mais de 15m 

de profundidade. Pelas análises da profundidade do lençol freático através de dados de campo, os 

pontos P2 e P4 permaneceram secos ao longo de todo o período analisado. No entanto, os pontos P1 

e P3, apresentaram ocorrência de nível d’água (NA) entre 1-2m de profundidade e na sondagem S1, 

o nível d’água chegou a cerca de 5m de profundidade no período chuvoso. No ponto S1, a 

profundidade da camada impenetrável está a 5,4m de profundidade. Nessa região, observa-se que o 

HAND simulou uma profundidade maior do lençol freático do que a observada em campo. A figura 

6 mostra a variação do nível do lençol freático dos piezômetros durante o período monitorado. 

 

Figura 5 - Mapa HAND classificado da microbacia (limiar 50), com a localização dos piezômetros. 

 Os pontos P17, P18, P19, P20 e a sondagem S5, de acordo com o HAND, estariam em uma 

área de encosta, com lençol profundo, acima dos 15m de profundidade. Observa-se que a 

profundidade do lençol freático, nessa região, variou entre 0,5m e 2,0m, chegando a um máximo de 

3,5m na sondagem S5. A camada impenetrável, nessa região, chegou a 7,3m. Nessa região também 

foi simulada pelo HAND uma profundidade do lençol maior do que a verificada em campo. 

 O conjunto P21, P5, P6, P8, P9, P10, P15, P16 e a sondagem S2, pelas análises do HAND, 

estariam em uma área de ecótono, com lençol freático entre 5,3m e 15m de profundidade. Os 
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piezômetros P9, P15 e P16 permaneceram secos durante todo o período analisado. Os piezômetros 

P5, P6, P8 e P21, exibiram profundidade máxima de cerca de 3,0m (P5 e P21) e de 2,0m a 2,5m (P6 

e P8), no período seco de 2008. Mais uma vez, o HAND superestimou a profundidade do lençol 

freático nessa região. 

 A sondagem S3 e os poços P11, P12 e P13 estariam entre uma área de ecótono e uma área 

com lençol freático raso (< 5.3m). A sondagem S4, bem próxima ao exutório, estaria na região de 

áreas baixas, com lençol freático < 5,3m de profundidade. As profundidades máximas do nível 

d’água, nesses pontos, estiveram entre 2,5 e 3,0m (ponto P13). Nessa região, os valores simulados 

pelo HAND está mais próximos dos valores observados em campo. Esse problema pode ser 

observado comparando a imagem do HAND com o Modelo Digital do Terreno (MDT) da 

microbacia, regiões de talvegues, com elevada declividade, foram consideradas pelo HAND como 

platô. Esse é o caso da região onde se localizam os piezômetros P1 a P4 e a sondagem S1. 
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CONCLUSÕES 

 

 O modelo HAND mostrou-se bastante viável para representar a drenagem da sub-bacia do 

Ribeirão Taquaruçu, localizada em uma região de ambiente cerrado, com grande parte de áreas com 

grandes altitudes, quando comparado com a hidrografia da ANA. Um dos problemas encontrado foi 

que em algumas regiões o comprimento da drenagem foi inferior ao real, definindo pontos de 

nascentes em locais inadequados. 

 Na escala regional, onde há uma grande variação de altitude, o HAND tende a gerar 

melhores resultados do que o SRTM, pois normaliza o dado de acordo com a distância vertical à 

rede de drenagem mais próxima, independente da altitude do terreno. 

 A simulação com o HAND, embora seja promissora em termos de avaliação da 

profundidade do lençol freático, necessita de um modelo digital do terreno bastante preciso para 

fornecer profundidades mais condizentes com a realidade. Para o caso da microbacia, onde o 

modelo digital do terreno utilizado foi o SRTM 90m, reamostrado para uma grade de 30m, 

considerando que a microbacia tem uma área de cerca de 1km², essa resolução é muito grosseira e 

necessita ser refinada para melhor capturar as variações de declividade do terreno.  

 Quanto ao monitoramento do lençol freático a partir dos piezômetros, dos 21  distribuídos na 

área de estudo, 5 deles mantiveram-se com água ao longo de todo o período analisado; 7 

apresentaram-se secos ao longo do todo o período analisado, 7 apresentaram-se secos no período 

seco de cada ano analisado e 2 apresentaram afloramento do lençol freático apenas no ano mais 

chuvoso (2009). Nos piezômetros que ficam molhados o ano todo, o lençol freático situa-se em 

torno de 1 – 2m de profundidade no período chuvoso, passando a cerca de 3-5m de profundidade no 

período seco. Observa-se, dessa forma, que existe uma forte tendência do lençol freático estar 

próximo da camada impenetrável, situando-se em solos permeáveis e rígidos. Essa combinação de 

fatores e extremamente desfavorável para o crescimento da vegetação, uma vez que os nutrientes 

eventualmente presentes no sistema são facilmente lixiaveis. Alia-se a isso a elevada temperatura 

atmosférica e ausência de pluviosidade ao longo dos cerca de 4 meses de duração do período seco. 

Por outro lado, elevada declividade, solo permeável e ausência de vegetação favorecem a 
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aceleração do escoamento subsuperficial e a drenagem profunda, com menor manutenção de 

umidade na superfície.  

 O monitoramento de bacias hidrográficas utilizando o modelo HAND e a partir de 

piezômetros mostraram bastante viável para o monitoramento do nível do lençol freático em áreas 

de cerrado. 
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RESUMO 

 

Apresentam-se neste artigo os resultados do levantamento de ocupações arqueológicas na área das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí/Peixe. Essa pesquisa traz resultados novos para a 

compreensão dos Sistemas de ocupação Indígena Guarani e Kaingang, do Oeste Paulista. Até então 

se acreditava que as ocupações Guarani estivessem localizadas preferencialmente próximas aos 

Rios Paraná e Paranapanema, e que as ocupações Kaingang  por sua vez buscassem sua  

acomodação em áreas de espigões próximos aos afluentes dos Rios Aguapeí e Peixe. A atual 

pesquisa mostra, no entanto, uma grande quantidade de sítios arqueológicos Guarani na área antes 

atribuída exclusivamente aos Kaingang.   

 

Palavras–Chave: Bacias dos Rios Aguapei/Peixe, Ocupação indígena pré-histórica  

 

ABSTRACT 

 

We present in this paper the results of archaeological occupations survey from   Aguapeí/Peixe 

Watershed Rivers. This research brings new results for understanding the Guarani  and Kaingang 

Indigenous occupation systems, from West of São Paulo state. Before this it was believed that 

Guarani occupations were preferentially located near Paraná and Paranapanema rivers, and 

Kaingang occupations had its accommodation in spikes areas near of Aguapeí and Peixe affluent 

Rivers. The current research shows, however, a great quantity of Guarani archaeological sites in the 

area before attributed exclusively to Kaingang. 

 

Keywords: Aguapei/Peixe River Basins, Indian Prehistoric Occupation 
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1. INTRODUÇÃO 

  A realização dos trabalhos na área dos Rios Aguapeí/Peixe resultou no estudo de 15 sítios 

arqueológicos e três áreas de ocorrências arqueológicas. Os sítios e as áreas de ocorrências estão 

relacionados a Ocupações do período histórico e pré-colonial. Foi realizado, também, um programa 

de educação patrimonial para estudantes e professores de escola pública do Município 

Junqueirópolis, SP, a fim de mostrar a importância dos recursos hídricos no momento da escolha do 

local de implantação de assentamentos humanos. Muitos dos recursos necessários no dia a dia 

desses assentamentos poderiam ser adquiridos a médias e longas distâncias do local de um 

assentamento pré-colonial, mas a água precisava estar próxima e nesse sentido foi recurso 

determinante para a escolha da área dos primeiros assentamentos humanos do Oeste Paulista, e isso 

perdurou até que chegassem as frentes pioneiras (Figura 1).     

 

 

Figura 1: Localização da área de pesquisa no  

Estado de São Paulo e no Oeste Paulista. 
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Os sítios e as áreas de ocorrências arqueológicas foram encontrados nos Municípios de 

Junqueirópolis, Tupi Paulista, Monte Castelo, Irapuru, Mirandópolis, Flórida Paulista, Pacaembu e 

Dracena, SP, sempre próximas aos cursos d’água (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Localização dos Sítios Arqueológicos e Áreas de Ocorrências Arqueológicas. 
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2 - AS BACIAS DOS RIOS AGUAPEI/PEIXE E O SISTEMA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA 

GUARANI E KAINGANG 

A área de estudo está localizada dentro dos limites das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Aguapeí e Peixe. Essas bacias hidrográficas pertencem à região Oeste do Estado de São Paulo 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Localização das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e do Rio do Peixe. 

 

Para essa região, encontram-se ocupações Guarani e em menor quantidade as Kaingang. 

A bacia hidrográfica do Rio Aguapeí está delimitada ao norte pela Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, 

ao sul pela Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, a leste pela Serra dos Agudos e a oeste pelo Rio 

Paraná, onde está localizada a foz do Rio Aguapeí (Figura 4). 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1572 

 

Figura 4: Limites da Bacia Hidrográfica do Rio Aguapeí. 

Os principais rios dessa Bacia Hidrográfica são: o Feio, o Tibiriçá e o Aguapeí. Entre os 

pontos mais altos da bacia temos a nascente do Rio Feio, a 600 metros de altitude; em relação aos 

locais mais baixos temos a foz do Rio Aguapeí entre o Porto Labirinto e o Porto Independência, na 

altitude de 260 metros.  

A extensão da bacia hidrográfica do Aguapeí é de 420 quilômetros e sua área de 

drenagem é equivalente a 12.011 km². Essa bacia aglutina 32 municípios (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1997). 

A bacia hidrográfica do Rio do Peixe possui 9.156 km² de área de drenagem e 380 km 

de extensão. Faz limite ao norte com o Rio Aguapeí, ao sul com a bacia Rio Paranapanema, a leste 

com a Serra dos Agudos e a oeste com o Rio Paraná, onde está localizada a foz do Rio do Peixe 

(Figura 5). 
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Figura 5: Limites da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 

 

O Rio do Peixe nasce na Serra dos Agudos a 670 metros de altitude e desemboca no Rio 

Paraná baixando para uma altitude equivalente a 240 metros. Na área que compreende esta bacia 

hidrográfica estão localizados 27 municípios (ESTADO DE SÃO PAULO, 1997). 

As bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe foram definidas como Unidades 

Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI 20/21) pela Lei n
° 

9.034/94, de 

27/12/1994. Essa lei dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos para o biênio 1994/95 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 1997; 2009). Essas UGRHI são unidades de gerenciamento contíguas 

e compõem o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e do Peixe.  

As UGRHI 20/21 “apresentam muitas semelhanças sob o ponto de vista do meio físico e 

por possuírem um nível de atividade antrópico que produz uma interferência muito grande entre si” 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, p. 5). 

As Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e do Peixe estão localizadas dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná, que possui uma drenagem paralela à predominância de rios 

consequentes. 

As Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e do Peixe apresentam sub--bacias. A bacia 

do Rio Aguapeí é divida em três sub-bacias: Alto Aguapeí que possui 3.670 km² de área de 
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drenagem, Médio Aguapeí com área de drenagem equivalente a 4.973 km² e Baixo Aguapeí a qual 

apresenta uma área de drenagem de 3.368 km².  

A bacia do Rio do Peixe também é separada em três sub-bacias: Alto Peixe com área de 

drenagem igual a 734 km², Médio Peixe que possui 3.357 km² de drenagem e Baixo Peixe com área 

de drenagem é igual a 3368 km² (Figuras 6 e 7). 

A Bacia Sedimentar do Paraná, onde estão localizadas as Bacias dos Rios Aguapeí e 

Peixe é caracterizada como uma bacia do tipo intracratônica, com acumulação de rochas 

sedimentares e vulcânicas, de idade variando entre o Ordoviciano e o Cretáceo. O embasamento é 

composto por rochas ígneas e metamórficas. No Neojurássico, desertos arenosos cobriram 

completamente a Bacia do Paraná e regiões vizinhas, hoje representadas pela Formação Botucatu, 

seguidos por derrames de lavas eocretáceas da Formação Serra Geral. A subsidência e a 

acumulação sedimentar na bacia terminaram no Neocretáceo com a acomodação de um delgado 

pacote de sedimentos continentais areno-conglomeráticos designado Bacia Bauru (MILANI; 

RAMOS, 1998).  

O substrato geológico aflorante na Bacia do Rio Aguapeí é constituído pelas seguintes 

formações: Formação Adamantina e Marília (Grupo Bauru), Formação Santo Anastácio (Grupo 

Caiuá) e Depósitos Cenozóicos, conforme o mapa geológico da UGRHI 20 em escala 1:250.000 

(CETEC, 1997), compilação do Mapa Geológico do Estado de São Paulo em escala 1:500.000 (IPT, 

1981). 

A região de estudo, em sua totalidade, está localizada na Província do Planalto 

Ocidental, segundo o mapa geomorfológico da UGRHI 20 em escala 1:250.000 (CETEC, 1997), 

baseado no Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo em escala 1:1.000.000 (IPT, 1981).  
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Figura 6: Sub-bacias da bacia hidrográfica do Rio Aguapeí.  

 

 

 

Figura 7: Sub-bacias da bacia hidrográfica do Rio do Peixe.  

 

 

Esse Planalto é a continuidade física do reverso das Cuestas Basálticas, tendo sido seus 

limites plotados convencionalmente junto à extensão dos sistemas de relevo peculiares a esta 

província, onde existem expressivos controles litológicos e estruturais.  

Caracteriza-se por apresentar um relevo monótono, levemente ondulado, de colinas e 

morrotes. O sistema de drenagem é organizado, na maior parte,  por rios, sendo que as cabeceiras 

dos cursos d’água exibem uma maior ramificação e, consequentemente, densidades médias até 

altas.  

De modo geral, os cursos d’água encontram-se em ambientes degradados, em razão do 

inadequado uso e ocupação do solo, ocorrido há algumas décadas. Na área da Bacia do Aguapeí 
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encontramos as chamadas unidades de conservação e duas terras indígenas: Icatu e Vanuíre (Figura 

8). Essas terras indígenas foram o que restou do território indígena, depois da instalação da Estrada 

de Ferro Noroeste do Brasil.  

Hoje do Território Kaingang – como eram conhecidas as áreas dos Rios Aguapei e 

Peixe – temos, além das duas terras indígenas, sítios arqueológicos que atestam a presença de 

Kaingang, mas também dos Guarani.   

 

 

 

Figura 8: Áreas Protegidas registradas na Bacia Hidrográfica do Aguapeí, 
 onde estão as duas terras indígenas Kaingang. 

 

Nesta pesquisa, encontrou-se sítios arqueológicos ou áreas de ocorrências arqueológicas 

nos Municípios de Junqueirópolis, Tupi Paulista, Monte Castelo, Irapuru, Mirandópolis, Flórida 

Paulista, Pacaembu e Dracena, SP.  

O Município de Junqueirópolis apresentou oito sítios arqueológicos, sendo que dois 

desses sítios apresentaram duas ocupações (pré-histórica e histórica). Dessa forma, no Município de 

Junqueirópolis encontramos dez assentamos arqueológicos: dois históricos e oito indígenas. Dos 

oito indígenas, sete foram associados à Tradição Tupiguarani e um à Tradição Itararé. As ocupações 

históricas estão associadas a casas de colonos das décadas de 1930 a 1960. 

O Sítio Arqueológico Aldeia apresentou duas ocupações, uma associada à Tradição 

Tupiguarani e outra histórica associada às ocupações pioneiras do Município de Junqueirópolis, SP. 
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Os vestígios dessas duas ocupações foram encontrados em superfície e em profundidade. O uso do 

arado e do subsolador misturou e mudou os vestígios de posição no sentido vertical. O Sítio 

Arqueológico Aldeia II apresentou uma ocupação associada à Tradição Tupiguarani. Na área do 

Sítio Arqueológico Sertãozinho foram encontrados três fragmentos de cerâmica e um lítico lascado. 

Pela pequena quantidade de vestígios não foi possível associar os materiais desse sítio a nenhuma 

tradição arqueológica. Contudo, esse material possui características semelhantes àquelas produzidas 

por outros grupos indígenas do Estado de São Paulo.  

O Sítio Arqueológico Nova Palmeira apresentou ocupação associada à Tradição 

Tupiguarani. Trata-se de um sítio com grande quantidade de materiais cerâmicos. O Sítio 

Arqueológico Ariranha apresentou dois fragmentos de cerâmica com característica indígena. 

Devido à pequena quantidade, não foi possível associar esse material a uma tradição arqueológica.  

O Sítio Arqueológico Areia Branca apresentou apenas dois fragmentos de cerâmica, 

tendo em vista a dificuldade de investigar a área que se encontra com cana alta. O Sítio 

Arqueológico Corredeira apresentou fragmento de borda de vasilha indígena, mas como se tratava 

de apenas um fragmento, não foi possível associar o vestígio a uma das tradições arqueológicas. O 

Sítio Arqueológico Jaobi apresentou duas ocupações: uma associada à ocupação indígena e outra 

associada à ocupação histórica. A ocupação indígena foi associada à Tradição Tupiguarani e ao 

grupo indígena Guarani. 

No Município de Pacaembu, foram encontrados dois sítios arqueológicos e duas áreas 

de ocorrências arqueológicas. Ambos os sítios apresentaram ocupação indígena e histórica. Devido 

ao uso do arado, os vestígios de ocupações distintas estão misturados em superfície e em 

subsuperfície. O Sítio Arqueológico Kandiri possui ocupação indígena associada à Tradição Itararé 

e ao grupo indígena Kaingang. Já o Sítio Arqueológico Córrego da Paz, devido à pequena 

quantidade de material estudado, até o momento, não foi associado a nenhuma tradição 

arqueológica. As ocupações históricas referem-se ao período de ocupação pioneira da região em 

estudo. Ainda foram encontrados, no Município, duas áreas de ocorrências arqueológicas com pedra 

lascada. 

Nos Municípios de Dracena, Florida Paulista, Monte Castelo, Mirandópolis e Irapuru 

foram encontrados cinco sítios arqueológicos: Dracena, Alvorada V, Monte Castelo e Aguapeí. No 

entanto, apenas no Sítio Arqueológico Paturizinho evidenciaram-se e duas ocupações: uma indígena 
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(fragmento cerâmico) e outra histórica (faiança da década de 1930). As cinco ocupações indígenas 

forAM ASSOCIADAS A Tradição Tupiguarani e ao grupo Guarani. 

Dos sítios estudados durante este trabalho, cinco apresentaram material lítico lascado. 

Também foi possível identificar, em um dos sítios – Kandiri –, material lítico polido – um machado 

semilunar da Tradição Itararé – grupo indígena Kaingang. 

Evidenciaram-se, nas coleções de líticos lascados, peças pouco elaboradas, que foram 

produzidas em maior frequência, com a matéria-prima arenito silicificado e silexito a partir do 

suporte de seixos. Foram frequentes lascas inteiras e fragmentadas, núcleo e resíduos. 

O programa de educação patrimonial foi realizado em escolas públicas do Município de 

Junqueirópolis, SP. Foram ministradas Palestras para professores e alunos, a fim de mostrar a 

importância dos recursos hídricos na região do Oeste Paulista desde o período Pré-colonial 

 

3 - CONSIDERAÇÕES  

 

O estudo aplicado na área das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe resultou 

na análise de 15 sítios arqueológicos. Desses sítios, só um foi associado ao grupo indígena 

Kaingang. Os demais sítios indígenas foram associados a grupos Guarani. 

Nesse sentido, a pesquisa apresentou uma situação de ocupação indígena para as áreas 

dos rios Aguapeí e Peixe não esperada, tendo em vista que os relatos etno-históricos apontam para 

essa área ocupações de índios Kaingang. As datações dos sítios estudados estão sendo realizadas. 

Com elas poder-se-á precisar se as ocupações Guarani são anteriores, posteriores ou concomitantes 

com as Kaingang.  

Sabe-se que as Bacias dos Rios do Peixe e Aguapeí foram densamente povoadas pelos 

índios Kaingang em período histórico. Os dados arqueológicos apontam para uma maior densidade 

de ocupações Guarani em período pré-colonial. 

Apesar de ainda não contarmos com os resultados das datações, parece certo que as 

Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe possuem dois Sistemas Regionais de Ocupações Indígenas: um 

pré-colonial (Guarani) e outro histórico (Kaingang). 
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RESUMO 

As águas residuais industriais geradas e a sua inadequada disposição final constituem grandes focos 

de poluição ambiental, ocasionando problemas de ordem política, econômica e social. Aos 

empresários, resta a conscientização acerca desse problema e o oferecimento de alternativas para 

um meio ambiente livre de poluição que proporcione à empresa uma imagem positiva frente à 

questão ambiental. A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar o gerenciamento de águas 

residuais industriais geradas a partir da atividade de uma empresa do ramo de abate de gado bovino 

estabelecida no município de Presidente Prudente-SP. Para tanto, o presente trabalho considerou a 

necessidade dos pesquisadores envolvidos em buscar uma compreensão particular do tema estudado 

fazendo uso da abordagem qualitativa e tendo como materiais, referencial bibliográfico, estudo de 

caso e aplicação de questionários e entrevistas realizadas junto à empresa analisada. Concluímos 

que, dentro dos preceitos cabíveis, a empresa em questão apresenta um adequado gerenciamento de 

suas águas residuais. 

 

Palavras-chave: Águas residuais. Meio Ambiente. Gerenciamento. Recurso hídrico. Bacia 

hidrográfica. 

 

ABSTRACT 

The residual water created and their inappropriate final disposals constitute great focus of 

environment pollution, causing political, economic and social problems. To the businessman, 

remains the awareness concerning this matter and the proposal of alternatives for an environment 

free of pollution that creates to the firm a positive image front of the environmental issue. The 

following research has as general objective verify the management of residual water generated from 

the activity of a firm of the branch of slaughter cattle established in President Prudente-SP. For this, 

the following work regarded the urge from the researchers involved seek a particular understanding 

of the topic studied using a qualitative approach and having as materials, bibliographic references, 

case studies and questionnaires and interviews conducted by the analyzed company. We concluded 

that, within the principles applicable, the firm analyzed has an adequate management of its residual 

water. 

Keywords:  Residual water. Environment. Management.   Hydric resource. Watershed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A concentração da população brasileira nos centros urbanos tem se mostrado de forma 

acentuada nas últimas décadas. Ocasionando a necessidade de atenderem novas e maiores 

demandas por bens de consumos diversos. O aumento da população brasileira e sua concentração 

nos centros urbanos aumentam a necessidade de atender a novas demandas por bens de consumo 

sejam eles, duráveis ou não duráveis
1
.  

 Quando não acompanhada de um planejamento adequado, tal fato contribui continuamente 

para o agravamento de uma das principais características das atividades humanas: a geração de 

resíduos. (TAKENAKA, 2008) 

A NBR 10004 (ABNT, 2004) define como resíduos sólidos “os resíduos nos estados sólido e 

semi-sólido, que resultam das atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”.  

Assim sendo, salienta-se que a geração desenfreada de resíduos e a inadequada disposição 

final, constituíram e ainda constituem grandes focos de poluição ambiental, ocasionando problemas 

de ordem política, econômica e social. 

Com a evolução da população e o processo de industrialização ocorrido nos últimos séculos, 

a geração de resíduos sofreu um crescimento vertiginoso. O que fazer com esses resíduos gerados, a 

partir das atividades humanas, para que sua disposição final cause o mínimo de impactos negativos 

ao meio ambiente é um desafio enfrentado por grande parte dos municípios brasileiros, onde os 

resíduos gerados, tanto no processo produtivo quanto após a utilização de mercadorias e serviços, 

são coletados e transportados sem qualquer tipo de seleção ou triagem e, em seguida, dispostos em 

locais inadequados, causando prejuízos ao meio ambiente e à coletividade. 

Todos os estágios das atividades humanas geram resíduos e as principais preocupações estão 

voltadas para as repercussões que podem ter sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente em que 

é depositado (solo, água, ar e paisagens).  

                                                           
1
 Bens: tudo que pode ser avaliado economicamente e que satisfaça necessidades humanas; bens de consumo não-

duráveis: aqueles consumidos no processo produtivo ou aqueles que, depois de consumidos, representam despesas 

(combustíveis, tecidos, calçados, alimentos, entre outros); bens de consumo duráveis: aqueles utilizados durante um 

período de tempo e que, normalmente, sobrevivem às várias utilizações (automóveis e eletrodomésticos entre outros). 

SANDRONI (1998). 
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De acordo com a NBR 9800/1987, efluente líquido industrial é o despejo líquido 

proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de processo industrial, águas 

de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. 

Os resíduos perigosos produzidos pelo setor industrial gerados em fábricas, usinas, 

manufaturas em geral, cujos materiais variam em função do tipo de indústria e do processo de 

produção empregado são particularmente preocupantes quando incorretamente gerenciados, pois se 

transformam em grave ameaça poluidora para o meio ambiente ao gerar águas residuárias
1
, 

emissões atmosféricas e resíduos sólidos podendo trazer impactos negativos aos recursos hídricos, à 

atmosfera e o ambiente solo. 

Segundo Oliveira e Lange (2005, p.2): 

A geração de resíduos sólidos na atividade industrial não se restringe às etapas do 

processo produtivo, nas quais ocorrem descartes de sub-produtos, que não possuem 

valor econômico. Nessas atividades, os sistemas de tratamento de águas residuárias 

e emissões atmosféricas são importantes geradores de resíduos sólidos.(...) 

(...) Os problemas ambientais associados à geração e destinação de resíduos sólidos 

industrias podem provocar impactos negativos sobre a biosfera, trazendo 

conseqüências para os recursos hídricos, a atmosfera e o ambiente solo. Os 

impactos da disposição inadequada dos resíduos sólidos estão relacionados 

principalmente com contaminação das águas subterrâneas e solo, podendo causar 

desequilíbrio dos ecossistemas e afetar a saúde humana. 

 

A preocupação com um adequado gerenciamento de resíduos industriais, sejam eles sólidos 

ou líquidos demonstra que a empresa possui conscientização ambiental e respeito para com a 

sociedade e deve privilegiar ações que contribuam para a redução dos impactos ambientais por ela 

gerados. 

Tais práticas concentram-se na busca por tornar o processo produtivo mais eficiente com um 

melhor aproveitamento de seus recursos produtivos (matéria-prima, insumos, tecnologia e energia). 

O presente estudo buscou abordar o tema gestão de efluente líquidos industriais e recursos 

hídricos, a partir de um estudo de caso em que foi analisada a forma adotada de gerenciamento de 

águas residuais geradas, derivados da atividade de uma empresa do ramo de abate
2
 de gado bovino 

estabelecida no município de Presidente Prudente-SP.  

                                                           
1
 Águas residuárias, águas residuais,  resíduos líquidos e efluentes líquidos são as águas descartadas como resultado de 

processos diversos como a atividade industrial. 
2
 Abate: matadouro ou frigorífico; é o abatimento de origem animal, sendo que este é normalmente localizado em 

instalaçoes originais. 
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A ideia clara que se obteve é que essa necessidade por métodos que minimizem o impacto 

agressor ao meio ambiente, provindas dos efeitos negativos da maioria das empresas, tem que ser 

continuamente praticada, para que as futuras gerações também possam desfrutar da natureza, e que 

estes saibam que ainda existem organizações empresariais que buscam melhorias neste fator e que 

se atualizam neste seguimento. 

 

1.1 Metodologia 

O presente o trabalho de pesquisa adotou a abordagem qualitativa e teve como materiais, 

referencial bibliográfico, estudo de caso, elaboração e aplicação do questionário e entrevistas junto 

a funcionários e proprietários da empresa analisada. 

Esse tipo de estudo envolveu um número menor de entrevistados possibilitando uma maior 

abertura para eles se expressarem em relação ao assunto sem preocupação com estatísticas. 

Utilizamos a pesquisa de campo com estudo de caso e entrevistas para que se conseguisse coletar 

dados e investigar os fenômenos diretamente onde eles ocorrem ao restringir o público-alvo a 

apenas uma unidade empresarial.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA 

 

A empresa pesquisada atua no setor de abate de gado bovino e pode, também, ser 

identificada como frigorífico. Situada no município de Presidente Prudente, região oeste do Estado de 

São Paulo, possui uma área de 270.000m² com capacidade para abater cerca de 1.000 cabeças/dia de 

bovino. 

O município de Presidente Prudente-SP, localiza-se sobre um espigão divisor de águas das 

bacias do rio do Peixe (Norte), e Paranapanema (Sul), tendo a bacia do rio Santo Anastácio, que deságua 

no rio Paraná (Sul-sudoeste).  

Segundo Teodoro e Nunes (2010, p.6): 

Caracteriza-se por possui um sistema hidrográfico constituído por pequenos cursos 

d’água, formadores dos córregos do Cedro e do Limoeiro, ambos afluentes do rio 

Santo Anastácio, e do Gramado e da Cascata, formadores do rio Mandaguari, o 

qual, por sua vez, é afluente do rio do Peixe, localizado no setor Leste-nordeste da 

cidade. Os cursos fluviais mais importantes são o córrego do Veado, que possui o 

da Colônia Mineira como afluente, os quais formam a micro bacia do Limoeiro, e 

do Cedro, que possui o do Botafogo como afluente. Uma sucessão de espigões em 

colunas sedimentares suavemente onduladas, com altitudes entre 400 e 480m,com 
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vertentes essencialmente convexo-côncavas, caracterizam o relevo destas 

microbacias. 

 

O município de Presidente Prudente-SP, através da SABESP
1
, utiliza como fonte de 

captação de água na superfície: o Rio do Peixe, o Balneário da Amizade e o Rio Santo Anastácio.  

O Rio do Peixe é responsável por 70% do abastecimento de água no município e a captação 

do Rio Santo Anastácio garante os 30% restantes sendo que, em casos emergenciais, a captação do 

Balneário da Amizade é ativada
2
. 

A atividade produtiva da empresa pesquisada é responsável pela geração de águas 

residuárias que são lançadas diariamente no Córrego do Veado. O Córrego do Veado, com extensão 

de 3.417 km, é afluente do Córrego do Limoeiro que, por sua vez, desemboca no Rio Santo 

Anastácio.  

O Córrego do Veado é dividido em duas partes, sendo uma canalizada e outra não. A porção 

canalizada do córrego encontra-se em uma área totalmente urbanizada, no Parque do Povo. Na 

porção não canalizada, ele recebe efluentes de várias indústrias, incluindo da empresa pesquisada 

no presente trabalho. 

Apesar da Norma Técnica para Estabelecimentos de Abate de Bovídeos, Suídeos, Caprídeos 

e Ovinos enfatizar em seu artigo 2º que o estabelecimento de abate deve estar em área rural, 

afastado no mínimo 15 metros de vias públicas, o frigorífico em questão buscou adaptar suas 

atividades de acordo com as leis de saneamento vigentes uma vez que, com o passar dos anos, a 

malha urbana cresceu ao redor da mesma.   

É necessário ressaltar que, em geral, as empresas que atuam no abate de gado bovino 

demonstram uma grande preocupação ambiental, seja devido às punições estipuladas por lei, à sua 

imagem perante uma sociedade mais consciente, à preocupação genuína com o meio ambiente ou 

mesmo à soma de todos esses fatores.  

                                                           
1
 Sabesp - empresa responsável pelos serviços de saneamento básico que consistem na captação, tratamento e 

distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos no município de Presidente Prudente-SP. 
2 Sabesp. Disponível em 

<http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=AgenciaNoticias&pub=T&db=&docid=CA

699C8ACE14E634832576CE005009E2>. Acesso em 05/07/2013. 
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O importante a observar é que essas empresas preocupam-se com as práticas a serem 

adotadas em relação ao tratamento dos efluentes líquidos gerados nestas atividades, uma vez que, 

devido à presença de subprodutos e resíduos dessa atividade (sangue, pedaços de carne, gorduras, 

entranhas e vísceras) necessitam adotar formas de processamentos e destinações adequadas em 

atendimento às leis e normas vigentes, sanitárias e ambientais. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Quando questionados sobre a destinação das águas residuárias e dos resíduos sólidos 

originários de sua atividade produtiva, os entrevistados afirmaram que a empresa conta com um 

protocolo interno obedecendo as normativas do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e da Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) que consiste na reutilização da quantidade de água 

que é utilizada diariamente para a limpeza da carne e, com o processo de reutilização dos resíduos 

sólidos que também são gerados internamente. Sendo que antes de ser devolvida ao meio ambiente, 

a água utilizada passa por processos internos de limpeza e tratamentos químicos.  

A fim de confirmar a prática do protocolo interno mencionado, as pesquisadoras realizaram 

uma pesquisa de campo para acompanhar as ações desempenhadas pela empresa pesquisada. 

A partir da utilização da água para a limpeza no processo de abate, a mesma é filtrada para a 

separação dos resíduos em: sólidos – aqueles provenientes da graxaria que serão transformados em 

farinha para adubação; e líquidos – aqueles destinados à estação de tratamento de efluentes 

localizada na própria empresa. (foto 1) 

 
            Foto 1 - Separação dos resíduos sólidos e líquidos, a farinha para adubação e a estação de tratamento de  

efluentes. Autoria: SILVA e ROCHA (25/10/2012) 

 

Após a separação dos resíduos, inicia-se o processo de limpeza química dos efluentes que 

passam por duas linhas: a linha verde proveniente da lavagem das tripas e a linha vermelha que 

contém sangue (foto 2).   

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1586 

 
         Foto 2 – Linha verde e linha vermelha. Autoria: SILVA e ROCHA (25/10/2012) 

 

Em seguida, os resíduos líquidos passam por um processo de decantação em que é aplicada 

uma bactéria que consome a matéria orgânica ainda existente, ela fica parada por sete dias neste 

procedimento em um tanque com capacidade de 7.000.000 milhões de litros. Após os sete dias ela 

vai para o tanque com capacidade de 9.000.000 milhões de litros e, é nele que começa o tratamento 

biológico e depois químico para aumentar a porcentagem de pureza da água, tais procedimentos são 

realizados desde 1998. (foto 3) 

 

         

Foto  3 – Tanques para decantação e tratamento das águas residuárias. Autoria: SILVA e ROCHA (25/10/2012) 

Ainda, segundo os entrevistados, os resíduos produzidos a partir das atividades produtivas 

do frigorífico são, em sua maioria, de composições orgânicas e o processo de inserção dos produtos 

químicos nos tanques são todos controlados por um funcionário responsável. Antes de ser devolvida 

ao meio ambiente como efluente no Córrego do Veado que passa por trás da empresa pesquisada, a 

água residuária ainda passa por um processo de tratamento por flotação. (foto 4) 

 

 
Foto 4 – Processo de flotação. Autoria: SILVA e ROCHA (25/10/2012) 
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O flotador funciona por redução de densidade das impurezas fazendo-as flutuar.  Nesse 

processo, as microbolhas produzidas na câmara de flotação se prendem às partículas sólidas e 

óleos formando aglomerados carregados (espuma) para a superfície. A espuma produzida na 

superfície é então retirada. A flotação/flotador funciona para partículas com densidade 

semelhante ou pouco acima da água e óleos/graxas e permite o controle e remoção de gases e 

odores da água preparando-a para retornar ao meio ambiente.  

Os entrevistados acrescentaram que a contagem de cloro é medida todos os dias e, a cada 

quatro meses, fazem as análises para verificação da qualidade da água residual para que a mesma 

possa ser devolvida ao meio ambiente. 

Na foto 5, podemos observar três amostras (da esquerda para a direita): o recipiente com a 

água mais escura tirada diretamente da linha verde sem nenhum tipo de tratamento; o recipiente  

com a água mais clara retirada após o processo de decantação e o recipiente com a água mais 

cristalina retirada após o término do tratamento realizado pela empresa pesquisada e pronta para 

ser devolvida ao meio ambiente. 

 
Foto 5 – Processo de flotação. Autoria: SILVA e ROCHA (25/10/2012) 

 

De acordo com o funcionário responsável pelo setor, após o tratamento realizado pela 

empresa, a água residuária despejada no córrego que passa ao fundo da empresa pode ser 

classificada como de classe 2.  

Segundo a RESOLUÇÃO CONAMA No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005, a água 

classificada como de classe 2 pode ser definida da seguinte forma: 

Classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, 

plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 
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público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

(BRASIL, 2005, p.4) 

 

Portanto, os representantes da empresa pesquisada acreditam adotar medidas adequadas no 

caso do tratamento da água residual que produzem. 

 

4. CONCLUSÃO 

  

A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar o gerenciamento de águas residuais 

industriais geradas a partir da atividade de uma empresa do ramo de abate de gado bovino 

estabelecida no município de Presidente Prudente, região oeste do Estado de São Paulo. 

A partir do trabalho desenvolvido foi possível observar que, a empresa pesquisada, segue 

um protocolo interno obedecendo as normativas do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e da Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

A maior parte do resíduo produzido pelo frigorífico em questão é apresentada sob a forma 

de matéria química orgânica biodegradável em que a aplicação de um tratamento físico, 

sequenciado por um tratamento biológico e finalizado pela aplicação de tratamento físico-químico, 

tornou-se o mais adequado para a obtenção de um efluente final, classe 2, atendendo à  

RESOLUÇÃO CONAMA No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005.  

Dessa forma, a empresa pesquisada demonstra adotar práticas adequadas de gerenciamento 

de sua água residuária, que atende às normatizações atuais e permite a continuidade de sua atividade 

industrial. 
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RESUMO: 

O recurso natural que se torna cada vez mais escasso é a água, o bem mais precioso e necessário na 

Terra, sendo que a água potável, de uso para o consumo humano, tem a parte da sua origem nos 

cursos d’água que consiste no bem público indispensável para os seres humanos, a fauna e a flora. 

Além da fauna e a flora apresentarem, atualmente, situações de degradação devido ao uso 

inadequado desse recurso, por fins diversos. Essa bacia hidrográfica localiza-se entre as 

coordenadas geográficas 22°14’ de latitude ao Sul e 51°21’ de longitude Oeste, no município de 

Regente Feijó- São Paulo a escolha dessa área de estudo consiste o seu manancial Rio Santo 

Anastácio responsável pelo abastecimento de água para a população de Presidente Prudente que, 

atualmente, encontrasse prejudicado devido ao uso irregular do seu recurso, a água e a ocupação do 

solo. O objetivo geral consiste em oferecer conhecimentos teórico-metodológicos sobre gestão das 

águas e planejamento ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego do Palmitalzinho, contribuindo 

para a modalidade do Pagamento por Serviços Ambientais através da conservação e preservação 

ambiental da bacia.  

 

Palavras chave: Recursos Hídricos; Pagamento por Serviços Ambientais; Bacia Hidrográfica; 

Preservação Ambiental. 

 

ABSTRACT: 

The natural resource becomes increasingly scarce is water, the most precious and necessary on 

Earth, and drinking water use for human consumption, has part of its origin in watercourses which 

consists in public good indispensable for human beings, fauna and flora. Besides the flora and fauna 

present, currently, situations of degradation due to inappropriate use of this feature, for various 

purposes. This basin is located between the geographical coordinates 22 ° 14 'south latitude and 51 

° 21' west longitude, in the municipality of Regente Feijó- São Paulo choosing this field of study is 

your source Rio Santo Anastacio responsible for water supply for the population of Presidente 

Prudente that currently found damaged due to improper use of its appeal, water and land use. The 

overall objective is to provide theoretical and methodological knowledge on water management and 

environmental planning in the Basin Stream Palmitalzinho, contributing to the mode of payment for 

environmental services through environmental conservation and preservation of the basin. 

Keywords: Water Resources; Payment for Environmental Services; River Basin Environmental 

Preservation. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1591 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao considerar uma bacia hidrográfica como unidade espacial de estudo e gestão ambiental 

recomenda-se abordar todos os seus elementos (água, solo, relevo, flora, fauna, uso e ocupação do 

solo e etc.) visando compreender as inter-relações entre os elementos naturais e sociais que 

compõem esta realidade complexa. Assim, ROSS (ano) destaca que: 

A humanidade, ao produzir os chamados espaços geográficos, interfere na natureza 

com diferentes graus de transformação, com a preocupação de gerar riqueza, 

emprego e renda. A natureza é modificada permanentemente pela humanidade, 

tanto nos seus aspectos fisionômicos como fisiológicos (forma e dinâmica). 

(ROSS, ANO, p.198) 

 

Neste contexto, estão sendo desenvolvidas no Brasil propostas para a preservação de áreas 

onde os recursos hídricos estão sendo degradados através da adoção de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA).  A Agência Nacional de Águas (ANA) promove o programa “Produtor de 

Água”, um projeto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que busca promover a redução do 

assoreamento e da erosão em mananciais no meio rural e, consequentemente, promover a qualidade 

da água e a regularidade nas vazões médias dos rios. Esse instrumento consiste em um instrumento 

econômico para auxiliar na gestão ambiental, na qual o beneficiário do PSA adota práticas que 

assegure a conservação e a restauração do ecossistema em que está inserido. 

No Brasil, alguns projetos estão sendo base para a implantação, como exemplo o projeto 

desenvolvido com pequenos produtores de Extrema em Minas Gerais, onde estes produtores 

recebem um valor mensal para preservar e recuperar áreas degradadas em suas propriedades. 

Assim, o princípio adotado pelo programa de “provedor-recebedor” recompensa os produtores 

rurais pela preservação do meio ambiente.  

Este programa se faz extremamente relevante quando consideramos a importância da 

cobertura vegetal no estabelecimento do equilíbrio ambiental, no controle climático, no escoamento 

superficial das águas pluviais, no ciclo hidrológico, além de proteger contra processos erosivos, 

ajudar na preservação da fauna e flora e proporcionar melhor qualidade de vida para a população. 

Neste trabalho apresentam-se as características da Bacia do Palmitalzinho, os principais 

problemas ambientais que ela apresenta etc. como pressuposto para se considerar  uma intervenção 

na mesma que garanta, por meio dos pagamentos por serviços ambientais, a conservação e 

recuperação de APPs. 
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2- O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS NA GESTÃO E 

PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

 

O instrumento de gestão aplicado é o Pagamento por Serviços Ambientais que de acordo 

com Sven Wunder (2006), consiste na transferência financeira de beneficiários de serviços 

ambientais através de práticas de conservação, por meio de uma transação voluntária.  

Para a eficácia do projeto é necessário que os provedores desse serviço se sintam 

sensibilizados e motivados a aderir à prestação dos serviços ambientais, de acordo com os valores e 

propostas estabelecidas para, assim, serem recompensados pela execução das ações 

conservacionistas em suas propriedades.  

Uma realidade vivenciada no território brasileiro é a degradação da cobertura vegetal natural 

para o avanço da agricultura ou de outros tipos de usos devido à mentalidade ultrapassada de que, a 

proteção e preservação dos recursos naturais não geram benefícios econômicos, ou melhor, este 

benefício não é relevante comparado com as outras atividades.  

Dessa maneira, experiências em que a legislação ambiental não tem sido capaz de deter 

sozinha o desmatamento e a degradação dos recursos naturais, inclusive em decorrência da 

deficiência com relação à fiscalização e monitoramento, as autoridades e órgãos ambientais têm 

buscado alternativas mais criativas, a fim de proteger com eficiência o ambiente, estimulando-o. No 

Brasil as experiências de PSA relacionadas à conservação da água têm sido cada vez mais intensas, 

principalmente com a implantação do Programa Produtor de Água, pela Agência Nacional de Água 

(ANA), que tem como principais objetivos: 

- Difundir e discutir o mercado de serviços ambientais, explicitando produtos 

ecossistêmicos gerados por meio de uma ação antrópica (serviços ambientais) 

sobre bacias hidrográficas. 

- Aumentar a oferta de água nas bacias hidrográficas por meio da adequada 

alimentação do lençol freático, a ser obtida com o uso de práticas mecânicas e 

vegetativas que aumentem a infiltração de água no solo. 

- Reduzir os níveis de poluição difusa rural em bacias hidrográficas estratégicas 

para o país, principalmente aqueles decorrentes dos processos de erosão, 

sedimentação e eutrofização. 

-  Difundir o conceito de manejo interado do solo e da água por meio da 

conscientização e do incentivo à implantação de práticas e manejos 

conservacionistas e da preservação e recuperação de florestas nativas. 

- Garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e práticas 

implantadas, por meio de incentivos financeiros aos agentes selecionados 

(Programa Produtor de Água - Manual Operativo, 2009, p. 13).  
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A fim de alcançar estes objetivos, o programa reconhece o grande potencial do setor agrícola 

com relação à produção de serviços ambientais. Conforme aponta a nota técnica desse Programa o 

produtor rural: 

[...] executa, adequadamente, um programa de conservação de água e solo e com 

isso consegue reduzir a poluição difusa, por meio da redução da erosão, e reter, e 

fazer infiltrar nos solos de sua propriedade, maior parcela da água de chuva, está 

prestando um serviço ambiental à bacia, devendo, portanto, receber por isso, 

observando-se o princípio do provedor-recebedor, princípio este baseado no 

mesmo fundamento teórico de externalidade, base do conceito do usuário/poluidor-

pagador, que sustenta a cobrança pelo uso da água; no caso do provedor-recebedor 

gerando uma externalidade positiva, e no poluidor-pagador, uma externalidade 

negativa. (Nota técnica do Programa Produtor de Água, 2007, p. 1). 

 

No entanto, para que uma bacia hidrográfica seja escolhida para fazer parte do programa é 

preciso que a mesma atenda a determinadas critérios como: 

[...]  implementados os instrumentos de gestão, previstos na Lei Federal nº 

9.433/97; ter  um Plano de Recursos Hídricos que identifique problemas de 

poluição difusa de origem rural, erosão e déficit de cobertura vegetal em APP  e 

proponha ações mitigadoras desses impactos; ser um manancial de abastecimento 

para uso urbano ou industrial; e ter um número mínimo de produtores rurais 

interessados que possa viabilizar a aplicação do Programa(Programa Produtor de 

Água - Manual Operativo, 2009, p. 18). 

 

Assim, o atual cenário quanto à aplicabilidade do PSA é destacado pelos seus resultados e os 

seus benefícios a fim de estimular a sua adesão conforme Guedes & Seehusen (2011, p.34) “(...) 

como um instrumento econômico dentre muitas opções de gestão para lidar com a falha de mercado 

relativa à tendência à suboferta de serviços ambientais em decorrência da falta de interesse por parte 

de agentes econômicos em atividades de proteção e uso sustentável dos recursos naturais”. 

Os agricultores representam o principal foco quanto à responsabilidade ambiental de conservação e 

manutenção da proteção de um dos recursos mais preciosos: os corpos d’água, através do modo de 

uso e ocupação das áreas rurais no Brasil. Sendo um país de grande expressão agrícola é relevante 

fortalecer o papel de conservador destes produtores e abordar os benefícios que estas práticas trarão 

a suas bacias hidrográficas. 

Outro ponto a considerar na metodologia é a utilização de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), a fim de subsidiar os estudos para o planejamento do PSA na gestão dos 

recursos hídricos. Com a elaboração de cartas, mapas e esboços que apresentem informações 

relevantes para diagnosticar a situação da área da bacia.  
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Como proposta é necessário que o produtor rural, de acordo com Projeto Conservador de 

Águas (2011, p.30) “compreende que, se ele deixar de produzir em uma área e a floresta ali 

crescerem, ele receberá pela conservação dessa floresta, que se torna tão importante quanto se fosse 

uma área cultivada”. 

3- SIMULAÇÃO DO PSA NA BACIA DO CÓRREGO DO PALMITALZINHO- REGENTE 

FEIJÓ (SP) 

  

A área analisada neste trabalho é a bacia hidrográfica do córrego Palmitalzinho que possui 

altitude entre 402 m e 537 m, entre as coordenadas geográficas 22°13’30” S, 51°20’08” W e 

22°15’14” S, 51°22’15” W; localizado no município de Regente Feijó, São Paulo 

É afluente pela margem direita do Rio santo Anastácio, o qual é limite entre os municípios de 

Regente Feijó e Anhumas e também é um importante rio para a região, devido suas características 

hídricas, e pertence a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Pontal do Paranapanema 

(UGRHI 22). A localização da área estudada pode ser observada na Figura 1.  

Figura 1: Localização da Bacia do Córrego Palmitalzinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bacia do Córrego do Palmitalzinho possui aproximadamente 6 km² de área territorial e 

está a 16 km do município de Presidente Prudente, a principal cidade da região.Com relação ao uso 
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da terra na área da microbacia do córrego Palmitalzinho é diversificado, apresentando culturas, 

pastagens e atividades não agrícolas como casas, indústrias e outras construções. Conforme Garcia 

(2011), as pastagens ocupam a maior parte da bacia, sendo dividas em pastagens cultivadas e com 

menor representatividade a pastagem nativa.  

Entre as pastagens cultivadas estão Brachiaria decumbens e Panicum maximum cv. 

mombaça. A pastagem nativa corresponde à grama batatais (Paspalum notatum), 

gramínea rústica e de menor produtividade que se sobressai às outras quando o solo 

de uma área apresenta pouca fertilidade (GOLLA, 2006, p. 49). 

 

Quanto aos Usos da terra na área da Bacia encontra-se organizada em: 

Tabela 1- Usos e Ocupação da terra na bacia do Córrego Palmitalzinho no ano de 2006  

 

USO E OCUPAÇÃO DA 

TERRA 

HECTARES 

OCUPADOS NA 

ÁREA 

UTILIZAÇÃO 

Cana-de-açúcar 8,5 Complementação alimentar dos animais no 

inverno 

Feijão 5,5 Consumo próprio e venda a terceiros 

Milho 41,0 Fabricação de silagem para alimentação 

animal no período de estiagem 

Cafeicultura 20,0 Consumo Próprio 

Pêra 3,0 Comércio 

Pastagem Cultivada 345,0 Pecuária 

Pastagem Nativa 250,0 Pecuária 

Mata Ciliar remanescente e 

pequenos grupos de espécies 

arbóreas e de eucalipto 

77,0 

 

Preservação e Conservação 

Fonte: Golla, 2006. 

  Org.: Garcia (2011, p.59)  

 

Quanto à presença da mata nativa na bacia do Córrego do Palmitalzinho é possível perceber 

que essas áreas foram sendo ocupada por pastagem e também, quanto às Áreas de Preservação 

Permanente, encontra-se inadequada quanto à legislação em algumas áreas.  

Como já exposto, de um total de 758,5 hectares a bacia do Córrego Palmitalzinho tem 103,10 

hectares de mata nativa. Pode-se observar que na área ocorreu desmatamento nas APP, que antes 

era coberta por mata nativa.  
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Quanto ao cumprimento da Legislação Ambiental, principalmente no que se refere 

à proteção dos cursos d’água no Código Florestal, verifica-se que a bacia do 

Córrego Palmitalzinho apresenta uma realidade diferente da que está prevista na 

legislação, apesar da necessidade de preservação da vegetação natural ao redor das 

nascentes e ao longo dos rios, existe um desrespeito às normas, já que algumas 

áreas, não estão de acordo com a metragem estipuladas pelo Código Florestal 

(GARCIA, 2011, p.124). 

 

Desta forma, através deste recurso foi realizada a simulação quanto ao PSA e com base na 

proposta de alteração do Código Florestal. A bacia do Córrego Palmitalzinho apresenta no total de 

matas nativas 103,10 hectares, subtraindo-se com as áreas de Floresta de APP que é de 43,36, tem-

se o valor de 59,74 hectares que corresponde a área de vegetação nativa fora das APP. Se a lei fosse 

respeitada ou aplicada rigorosamente, a área possuiria 111,69 hectares de vegetação nativa em APP.  

No que tange o uso e ocupação da terra na área da bacia observa-se que as áreas de 

Comércio e Lazer apresentam o menor percentual de ocupação (0,27%) seguida da categoria de 

Moradias (3%). Conforme a Figura 2 e a Tabela 2 podem observar o uso e ocupação nas áreas de 

APP com seus usos distintos, como segue a seguir: 

 

Figura 2: Uso e Ocupação da Terra em Área de Área de Preservação Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1597 

 
Tabela 2 – Uso e ocupação da terra nas APPs da bacia hidrográfica do córrego Palmitalzinho 

Organização: Gonçalves, A.K.,2012 

 

Para exercer a tarefa de conservação de água e solo na bacia hidrográficas do Córrego 

Palmitalzinho, no qual se caracterizam com a produção rural, os produtores precisam se sensibilizar 

quanto a questão de práticas de manejo conservacionistas em função das políticas sob a sua bacia. 

Com isso, para esta bacia em estudo foi aplicado a metodologia do programa “Produtor de Água” 

no município de Extrema-MG para a execução da valoração dos serviços ambientais,  

 

Uma saída bem mais simples de definir os valores ambientais é por meio dos 

custos de oportunidade, isto é, o valor perdido por não se optar por uma atividade 

econômica considerada lucrativa em prol de garantir um serviço ambiental 

(JARDIM, 2010, p. 38). 

 

De acordo com Jardim (2010): 

É importante enfatizar que, embora os programas de compensação por serviços 

ambientais, como o “Produtor de Água”, envolvem vários custos como os de 

mobilização e cadastramento dos produtores, os relativos à assistência técnica, os 

de compensação das modificações de uso e manejo do solo, e os de monitoramento 

e auditoria (MARTINI & LANNA, 2003), o estudo elaborado por Chaves et al 

(2004a) se limitou apenas àqueles custos referentes à compensação financeira aos 

agricultores, em função dos benefícios ambientais auferidos fora da propriedade. 

Sendo assim, os autores buscaram valores financeiros que atendessem, ao mesmo 

tempo, aos seguintes critérios: a) fossem suficientes para atingir a meta de 

abatimento de erosão e sedimentação pretendida; b) fossem suficientes para atrair o 

maior número de produtores; e c) fossem iguais ou inferiores ao custo de 

implantação e operação do manejo e/ou prática conservacionista proposta, de 

forma a não caracterizar subsídio agrícola (JARDIM, 2010, p. 89).  

 

Para gerar a valorização dos Pagamentos por Serviços Ambientais de acordo com Criado 

(2012): 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Agricultura 2,92 2,61 

Mata Nativa 43,36 38,82 

Moradas e Outras 0,83 0,74 

Pastagem 64,58 57,82 

TOTAL 111,69 100 
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[...] é necessário levantar informações detalhadas sobre o local, traçando o perfil 

socioeconômico da população, ter o número preciso de quantas famílias vivem na 

área de estudo e em que lugar, etc, além de possuir uma equipe interdisciplinar, 

composta por agrônomos, engenheiros florestais, sociólogos, economistas, 

geógrafos, dentre outros (CRIADO, 2012, p.103). 

 

Segundo Jardim (2010), há os seguintes valores de referência:  

 
Tabela 3- Valores de referência de pagamento para o incentivo à recuperação de APP. 

 

Fonte: Termo de Referência, 2007 apud Jardim, 2010, p.102 

 

A tabela 3 acima refere-se a base de cálculo a ser pago por hectare/ano de floresta existente 

e também das APP recuperadas e conservadas pelos produtores rurais que irão constar no cálculo. 

 
Tabela 4. Valores de Referência de Pagamento para o incentivo à conservação de Florestas e APP 

 Percentual de APP ripárias a serem restauradas 

V.R Floresta em 

estágio avançado 

R$/ha/ano 

25 a 50% 21 a 75% >75% 

42,00 83,00 125,00 

V.R Florestas em 

estágio médio 

R$/há/ano 

25,00 50,00 75,00 

Fonte: Termo de Referencia, 2007 apud Jardim, 2010, p.102 

 

A importância desse incentivo consiste para iniciar as primeiras medidas para a 

manutenção dessas áreas de APP na região da bacia do Córrego Palmitalzinho para garantir a 

qualidade da água e também, quanto ao sistema hidrológico. 

A bacia em estudo apresenta em alguns pontos índices de redução da sua cobertura vegetal 

devido ao uso e ocupação da terra nas áreas de APP de forma incorreta, pois, apresentam áreas de 

agricultura, moradias e outros e pastagem. Sendo que o último uso e ocupação, a pastagem, 

representa o total de 64,58 hectares (57,8%). Com isso, ficam evidentes em alguns pontos os 

Valor de Referencia 

(R$/ha/ano) Florestas novas 

Florestas medianamente 

cuidadas 

Florestas muito bem cuidadas 

 83,00 125,00 
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processos erosivos e assim, reduzindo a infiltração da água nos solos e o carregamento de 

sedimentos para as áreas dos corpos d’água, ocasionando o assoreamento. 

Sendo que, para a realização da recuperação das APP na bacia do Córrego do Palmitalzinho 

é necessário analisar a tabela 2, na qual foi possível identificar os uso e ocupação da terra nas áreas 

de APP.  

Ao considerar o valor de referência quanto ao incentivo de as áreas de APP quanto a sua 

recuperação, tem o total do uso e ocupação (agricultura, moradias e outros e pastagens) 68,33 

hectares a serem recuperados. Sendo que, a tabela 3 representa os valores desses incentivos no qual, 

para essa bacia está representada por “Florestas medianamente cuidadas” que representa R$83,00. 

Assim, multiplicando os valores, corresponde o total de R$5.671,39 o valor de referência de 

pagamento para o incentivo à recuperação de APP.  

Nota-se que a área de Mata Nativa consiste em 43,36 hectares, no que representa o 

percentual de 38,82%.Se considerarmos o valor de referência a ser pago aos produtores quanto ao 

incentivo à conservação desta APP ao longo da bacia é considerado o V.R (valor de referencia) 

florestas em estágio avançado, pois a figura 6 detalha as áreas de APP conforme as medidas 

adotadas pelo Código Florestal.  

Logo, os cálculos consistem em o total de hectares de APP conservadas (43,36) 

multiplicando o valor de referência que neste caso consiste em R$42,00, no total de R$1.821,21. 

Entretanto, se toda a cobertura de mata nativa na área de APP estivesse adequada o Valor de 

Referência a ser pago, consequentemente, seria maior. Para simular esse cálculo têm a área total de 

APP corresponde a 111,69 hectares e o Valor de Referência a florestas em estágio avançado 

consistiria em R$125,00, totalizando R$13.961,25. 

A presença da cobertura vegetal é essencial para a bacia, pois é responsável pela redução de 

processos erosivos, produção de matéria orgânica, diminui o escoamento da água e o transporte de 

sedimentos para dentro do córrego. 

A manutenção de áreas florestadas em meio às propriedades rurais tem efeitos 

positivos na infiltração de água e na proteção do solo, auxiliando a regularização 

do regime hidrológico, a qualidade da água e reduzindo o escoamento superficial e 

o carreamento de partículas de solo para os corpos d’água. Por isso, é necessário 

adotar uma estratégia de produção agrícola conservacionista, onde práticas de 

manejo do solo como Sistema de Plantio Direto e integração lavoura-pecuária-

silvicultura proporcionem maior produtividade e lucratividade aos produtores 

rurais. Quando aliadas à disposição na paisagem de cobertura florestal nativa, essas 

práticas favorecem a redução de perdas de solos em áreas frágeis e a mitigação 
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desses impactos sobre os recursos hídricos superficiais, gerando ainda serviços 

ambientais e ecossistêmicos à sociedade (SILVA et al, 2011, p.39). 

 

Com esta breve demonstração, espera-se ter esclarecido, mesmo que de maneira sucinta, o 

funcionamento dos Pagamentos por Serviços Ambientais, suas possibilidades de aplicações e de 

maneira geral, os custos de implantação deste sistema e seus desafios para a nova forma de gestão 

ambiental no país. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, tivemos a oportunidade de conhecer a realidade da 

bacia hidrográfica do Córrego Palmitalzinho que apresenta vários problemas ambientais decorrentes 

do histórico de uso e ocupação do solo. Muitos destes associados à intensa retirada da cobertura 

vegetal para comercialização ou para introdução de pastagens, cultivos agrícolas a base de agro-

químicos, além da existência de mau uso dos recursos hídricos. 

No decorrer do desenvolvimento desta pesquisa, tivemos a oportunidade de conhecer melhor 

o conceito do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que consiste em uma transferência 

financeira através de práticas de conservação. 

Frente a isso, experiências mundiais estão sendo implementadas para exercerem uma prática 

monetária de mercado em benefício aos recursos naturais e para a sua adesão, é feita 

voluntariamente. A importância deste tipo de serviço trata em assegurar ações para a conservação e 

a preservação de ecossistemas que, nos últimos anos, o homem vem interferindo no seu equilibro 

dos ecossistemas. 

Destacamos os de mobilização e adesão voluntária dos produtores rurais que residem na área 

e visa a serem provedores de conservação e preservação dos recursos naturais. Também, podemos 

destacar o uso das tecnologias, dentre elas o geoprocessamento, com o qual é possível observar as 

transformações ocorridas ao longo de uma determinada escala temporal para uma determinada área. 

Fica evidente que pela proposta, as áreas que já possuem vegetação, os valores de PSA são 

menores, uma vez que o proprietário não terá custos de recuperação da área.  
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OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS GUARANI NA FAIXA DE DEPLEÇÃO DO BAIXO 

PARANAPANEMA PAULISTA 
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Neide Barrocá FACCIO 
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UNESP. E-mail: nfaccio@terra.com.br 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta resultados do trabalho realizado com os sítios arqueológicos do Baixo Vale do 

Rio Paranapanema, lado Paulista, na faixa de depleção. A experiência adquirida com os estudos nos 

permitiu avaliar alguns dos processos erosivos que envolvem a paisagem e a cerâmica e contribuem 

para a variabilidade desses tipos artefatuais, associados aos Guarani, uma sociedade de agricultores 

do período pré-colonial do Baixo Vale do Rio Paranapanema, no período de 205 - 1000 AD. 

 

Palavras-Chave: Arqueologia; Cerâmica Guarani; Baixo Paranapanema Paulista, Faixa de 

depleção. 

 

ABSTRACT 

 

 This paper presents some results of the work done with the archeological sites of the Lower 

Paranapanema Paulista in the range of depletion. The experience gained from the studies allowed us 

to evaluate some of the erosive processes that involve the landscape and ceramics, and contribute to 

the variability associated with these types artifactual Guarani, a society of farmers from the 

precolonial period between 205-1000 AD.   

 

Keywords: Archaeology; Guarani Pottery; Low Paranapanema Paulista,  Range depletion. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os sítios arqueológicos associados aos Guarani pré-coloniais, na área do Baixo 

Paranapanema Paulista começaram a ser estudados a partir a década de 1980. De 1974 até 1994 

coletas de material arqueológico no Município de Iepê, SP, foram realizadas pelo fazendeiro 

Roberto Ekman Simões. A partir do ano de 1994, até atualmente, diagnósticos, coletas sistemáticas 

de superfície e prospecções nos Sítios de Iepê, SP, vêm sendo executadas pela arqueóloga Neide 

Barrocá Faccio e sua equipe. 

A área dos sítios arqueológicos de Iepê, SP, vem sendo monitorada desde o ano de 1994, 

pela arqueóloga Neide Barrocá Faccio e equipe do Laboratório de Arqueologia Guarani da 

FCT/UNESP. Além disso, a pesquisadora trabalhou na constituição da parceria entre a 
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FCT/UNESP, MAE/USP e Prefeitura de Iepê, SP para, no ano de 2000, fundar o Museu de 

Arqueologia de Iepê (MAI). A partir desse momento, consolidaram-se projetos de educação 

patrimonial destinados a professores, alunos de escolas públicas e comunidade em geral do 

Município de Iepê, SP, com o objetivo de criar vínculos históricos e culturais da comunidade com o 

material arqueológico resgatado na área dos sítios arqueológicos (Roberto Ekman Simôes, Aguinha, 

Terra do Sol Nascente, Lagoa Seca, Pernilongo Ragil, Ragil II, Valone e Capisa) do Município de 

Iepê, SP.  

A Usina Hidrelétrica da Capivara começou a ser construída na década de 1970, sendo 

concluída no ano de 1978. Formou um lago de 576 Km
2
, que submergiu a maior parcela da área dos 

sítios arqueológicos em análise. No entanto, nos períodos de estiagem, o material arqueológico, 

composto, principalmente, por fragmentos cerâmicos pertencentes aos Guarani pré-coloniais 

afloram em superfície. Com a finalização da barragem, os afluentes do Baixo Rio Paranapanema se 

juntaram, formando um grande lago, que submergiu a maioria dos sítios arqueológicos do 

Município de Iepê, SP.  

A parte de solo emerso dos sítios arqueológicos é denominada faixa de depleção. Uma área 

composta por sedimentos arenosos, oriundos do constante trabalho da movimentação das águas do 

Lago da UHE da Capivara, durante os períodos anuais de cotas mínimas e máximas, que solapam as 

margens e dificultam a consolidação da vegetação. Essa faixa de solo desnudo fica suscetível à 

erosão provocada pelo vai e vem das águas do lago e das chuvas torrenciais que lavam a superfície 

do terreno, formando ali sulcos.  

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma ferramenta básica para a Arqueologia, é 

descrito como um sistema complexo de software e hardware e de dados geográficos, que permite a 

identificação, distribuição, manipulação, análises e armazenagem de todo tipo possível de 

informação geograficamente referenciada (NEUBAUER, 2004). Utilizamos o SIG para entender, a 

partir da distribuição dos remanescentes arqueológicos, a organização espacial dos Guarani na 

paisagem e alguns aspectos simbólicos da cultura (Figura 1),  visto que as estruturas funerárias, até 

o momento das pesquisas, foram sempre encontradas fora da área de habitação e mais próximas do 

curso do rio. 

A arqueologia da paisagem é caracterizada pela diversidade de abordagens teóricas 

metodológicas. O conceito de paisagem nos estudos arqueológicos compreende vários significados, 
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sendo amplamente utilizado em arqueologia, na segunda metade da década de 1980 

(HOLLENBACK, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Carta Topográfica  da Região de Iepê  (SP) e  Bela Vista do Paraíso (PR). 

Sítios em terraço fluvial, próximos à calha do Rio Paranapanema. Fonte: Levantamento 

esteofotogramétrico topográfico regular executado pela Geofoto S.A, na escala de 1: 25 000, para a 

Fundação Instituto de Terras e Cartografia. Preparo para impressão pelo Departamento de Cartografia - 

IBGE, Superintendência de Cartografia, 1º edição, 1975. 

 

No período de 1950 a 1980 a Arqueologia Processual apoiada nas leis naturais, na 

Antropologia e na Geografia norte-americana prioriza as abordagens na escala regional, focando na 

distribuição dos sítios arqueológicos no espaço e dos artefatos por áreas. Verificaram-se, ainda, os 

aspectos funcionais, os processos adaptativos relacionados às interações entre as ações do homem e 

as ações do meio ambiente. Da década de 1980 em diante a Arqueologia Pós-Processual adicionou 

tópicos relacionando paisagem aos temas e ideologia, identidade, etnicidade, fenomenologia, 

simbolismo e espaços de interação social  
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Atualmente, duas abordagens da arqueologia da paisagem têm sido desenvolvidas por meio 

de uma análise comportamental da paisagem. A primeira, focando os processos de formação e a 

segunda, delineada em múltiplas fontes teóricas, procura entender como as pessoas constroem 

socialmente os ambientes através da interação com a natureza, Para isso, ressaltam os processos 

pelos quais os lugares e recursos são incorporados  na vida social, explorando as sequências de 

interações que transformam um lugar ou um recurso localizado numa categoria de cultura material, 

dentro de uma rede de paisagens integradas, construindo modelos baseados na relação entre 

comportamento humano e artefatos para explicar os padrões das paisagens arqueológicas 

(HOLLENBACK, 2010). 

No processo de formação dos sítios arqueológicos do Baixo Paranapanema paulista avaliam-

-se alguns dos possíveis impactos pós-deposicionais causados nos materiais cerâmicos buscando  

compreender como os agentes erosivos podem ter modificado a aparência das superfícies dos 

fragmentos localizados na faixa de depleção para, em seguida, avaliá-los durante a análise dos 

artefatos e, por conseguinte, da organização espacial dos sítios arqueológicos Guarani.   

2. OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA FAIXA DE DEPLEÇÃO 

O Projeto Paranapanema foi criado pela arqueóloga Luciana Pallestrini, em 1968, durante as 

escavações do Sítio Fonseca, localizado no Município de Itapeva, SP. Esse trabalho evidenciou 

muitos vestígios de grupos agricultores pré-coloniais, como fragmentos cerâmicos, estruturas 

funerárias e marcas de antigas habitações do ano 1000 AD (BRUNO, 1999). 

A partir de 1987, José Luiz de Morais assume a coordenação do Projeto Paranapanema e 

com a experiência adquirida anteriormente, acrescenta a perspectiva de entendimento da paisagem 

regional e seus espaços de transição. “O conceito de sistema regional de povoamento tem sua 

melhor sustentação na geografia, pois se refere à disposição das populações pelo ecúmeno terrestre 

e a consequente produção de paisagens, com a construção de cenários que se sucedem” (MORAIS, 

2006, p. 209). 

Os sítios arqueológicos pesquisados distinguem-se, principalmente, pela cerâmica, de 

vasilhas pintadas na cor vermelha e preta, tanto na parte interna como na externa, com linhas 

formando motivos geométricos sobre uma fina camada de engobo branco. Diferentes tipos de 

acabamentos plásticos na superfície externa das vasilhas, como os corrugados, ungulados, 

nodulados e espatulados, vasilhas pequenas e grandes com corpo arredondados, formas abertas e 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1607 

fechadas, urnas funerárias e a presença do caco-moído (pequenas partículas de cerâmica triturada e 

adicionada na massa argilosa como antiplástico). Há também líticos lascados e polidos, e sítios 

como o Valone e Capisa somente com artefatos líticos lascados associados a grupos caçadores-

-coletores.  

A cerâmica desses sítios arqueológicos é associada aos grupos indígenas Guarani pré-

-coloniais. Uma sociedade de agricultores documentada pela investigação arqueológica, etno-

-histórica, com ampla coexistência espaço-temporal linguística e arqueológica no território 

brasileiro. 

Excepcionalmente, nos anos de 2006 e 2010, as estruturas do Sítio Lagoa Seca voltaram a 

emergir devido à seca que assolou o Oeste do Estado de São Paulo, apresentando a disposição de 

estruturas de habitação (macha pretas em formato circular na superfície do solo) e estruturas 

funerárias (grandes vasilhas cerâmica utilizadas nos enterramentos), semelhantes à registrada por 

Morais (1995) na área do Sítio Alves no Médio Paranapanema.  

Encontramos no trabalho de campo, em outubro de 2010, uma concentração de carvão 

vegetal e uma sutil diferença na coloração do solo em forma de duas pequenas manchas que 

supostamente seriam remanescentes de antigas fogueiras e da área de moradia, que foram erodidas. 

Identificamos que raízes de árvores, cortadas antes do alagamento da área, permanecem presas ao 

solo, porém a maior parte delas está exposta (Figura 2). Essas raízes servem de testemunho do 

solapamento provocado pela movimentação da água da represa. Isso talvez explique o porquê de os 

remanescentes arqueológicos terem sido encontrados dispersos, no sentido em que correm as águas 

do Lago da UHE da Capivara.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Testemunho do solapamento provocado pela movimentação das águas do Lago da UHE da Capivara. 

Outubro de 2010. 
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Muito próxima a essas manchas foi encontrada uma urna funerária composta por tampa e 

uma tigela menor, submersas nas águas do Lago da UHE da Capivara, a cerca de 50 centímetros de 

profundidade (Figura 3). Ao redor da urna funerária encontramos muitos fragmentos cerâmicos, 

mostrando que parte do sítio está submersa nas águas do lago da UHE da Capivara.  

A urna estava praticamente inteira, porém a tampa e a vasilha menor estavam fragmentadas. 

O trabalho de restauro foi realizado no Laboratório de Arqueologia Guarani, na UNESP de 

Presidente Prudente, SP. Esse trabalho consistiu em unir os fragmentos das vasilhas cerâmicas com 

uma mistura de cola branca e argila. Ressaltamos que todo esse procedimento é reversível, pois a 

mistura de cola branca com argila em contato com água dissolve. Dessa forma, os fragmentos 

unidos com essa mistura voltam ao estado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3: “Estrutura funerária” retirada de dentro do Lago da UHE da Capivara. Outubro de 2010. 

 

De acordo com Renfrew (1994, p. 6) há várias maneiras de os símbolos serem utilizados 

para estruturar o comportamento humano. Tomamos essa estrutura funerária evidenciada no sítio 

Lagoa Seca como exemplo.  Podemos dizer que a natureza desse artefato é simbólica, em dois 

sentidos, ou seja, como objeto material transformado a partir da extração e do conhecimento das 

técnicas de trabalho com a argila, de valor, no sentido de importância utilitária, iconográfica e 

econômica para os Guarani, e no sentido das crenças e práticas rituais próprias desse grupo social. 

Dessa forma, quando esses artefatos cerâmicos são transferidos do contexto das práticas 

econômicas para o de enterramento, a natureza simbólica torna-se evidente. Assim, para os Guarani 

que habitaram o sítio Lagoa Seca um mesmo artefato pode mediar tanto as atividades práticas 
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cotidianas, o mundo humano, como também a comunicação simbólica com o outro mundo, ou seja, 

o mundo de personificações de coisas abstratas  como o mundo espiritual. 

Entre o material arqueológico encontrado nos sítios arqueológicos de Iepê, estão presentes 

aqueles que ficam submersos e os que ficam na superfície, sofrendo a ação erosiva provocada pelas 

chuvas torrenciais e movimentação das águas do Lago da UHE da Capivara, na faixa de depleção. 

Dessa forma, avaliamos os possíveis impactos pós-deposicionais causados nos materiais cerâmicos, 

para compreender como os agentes erosivos modificaram a aparência das superfícies dos 

fragmentos analisados nesta pesquisa. 

Começamos pela análise dos sinais de erosão identificados na cerâmica encontrada dentro 

do lago. Em seguida, analisamos os possíveis sinais de erosão que ocorreram nos fragmentos 

cerâmicos que emergiram da faixa de depleção. 

Durante os trabalhos de monitoramento na faixa de depleção do Sítio Arqueológico Lagoa 

Seca, evidenciamos na beira do Lago da UHE da Capivara, uma estrutura funerária imersa, 

composta por tampa e uma tigela. Decidimos realizar o trabalho de resgate dentro da água, retirando 

o solo ao redor e de dentro da estrutura, com o auxílio de uma pá de pedreiro. Felizmente, 

conseguimos retirar a urna e a tigela praticamente inteiras, pois  não encontramos apenas o fundo da 

urna. 

Diversos fragmentos retirados do interior da urna são fragmentos da tampa. Esses estavam 

desmanchando-se, o que pode ter ocorrido, por causa do contato desse objeto, durante anos, com a 

água. Dessa forma, o fundo da tampa e da urna teriam sofrido uma queima irregular em baixas 

temperaturas, produzindo uma vasilha menos impermeável. Assim, as partes do fundo da tampa e 

da urna teriam recebido menos calor durante a queima, ficando menos resistentes à ação das águas 

do reservatório, que penetraram pelos seus poros, desfazendo partes das peças com o passar dos 

anos.  

Chegamos a essa conclusão, pois identificamos a ocorrência desse processo nas partes 

inferior e superior da urna. Na figura 4 pode-se ver a superfície externa desse exemplar desfazendo-

se.  
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Figura 4: Processo erosivo esfoliar na superfície externa da vasilha, causado pelo contato, durante anos, 

com água do reservatório 

 

No entanto, essa estrutura funerária pode ter sido enterrada sem o fundo, haja vista a vasilha 

menor encontrada em seu interior ajustar-se perfeitamente no espaço em aberto, podendo ter sido 

reutilizada para abrigar os ossos humanos e preencher o fundo ausente da urna. 

Outro problema decorrente do contato dos fragmentos cerâmicos com a movimentação das 

águas do reservatório da UHE, na faixa de depleção, é a perda dos grafismos presentes nas 

cerâmicas pintadas e que se apagam com o tempo (Figura 5). Encontramos fragmento com a pintura 

parcialmente apagada que pode ter sido causada pelo processo erosivo que ocorre nos fragmentos 

cerâmicos encontrados na faixa de depleção dos sítios arqueológicos de Iepê, SP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Processo de reconstituição gráfica a partir de fragmento cerâmico com pintura  

parcialmente apagada. Fonte: Faccio (2011). 

 

Esse mesmo desgaste provocado pela movimentação das águas do reservatório e chuvas 

torrenciais na faixa de depleção pode ter ocorrido, também, nas superfícies corrugadas de outros 

fragmentos cerâmicos, deixando-os com a aparência de que passaram por um processo impreciso de 

alisamento (Figura 6). 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Peças dos sítios arqueológicos na faixa de depleção com indícios de erosão. 

 

As peças identificadas pelas letras A e B apresentam indícios de processo erosivo. Os planos 

de fraturas desses fragmentos ficaram arredondados e em algumas partes podemos ver o negativo 

do tamanho do antiplástico que foi levado pelas águas do reservatório.  O aspecto de alisamento no 

fragmento C e os negativos dos tamanhos do antiplástico podem ser interpretados tanto como 

realizados na manufatura da peça, como resultantes do desgaste pelo uso desse objeto, além da  

ação erosiva que ocorre na faixa de depleção. 

A estrutura funerária foi resgatada após cinco horas de trabalho dentro da água, retirando o 

solo ao redor e esperando baixar os sedimentos que tornavam a água turva e o que impossibilitava 

ver o que estávamos fazendo. 

Acreditamos, como Meneses (2007), que o conhecimento gerado pelos estudos 

arqueológicos deveria ser considerado como parte da educação ambiental, sendo importante pensar 

em estudos integrados de bacias hidrográficas. Esses poderiam ser realizados previamente de modo 

a avaliar o potencial arqueológico das áreas, para diminuir os impactos gerados no patrimônio 

arqueológico regional e ter mais informações preservadas sobre o contexto dos sítios arqueológicos, 

que são de extrema importância para a interpretação e o conhecimento da vida cotidiana de outras 

culturas no passado. 

Os componentes do domínio morfoclimático como o da Mata Atlântica, tiveram um papel 

importante na apropriação do espaço pelas populações indígenas, bem como para as populações da 
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frente de expansão da sociedade nacional, a partir do século XIX, exercendo atividades 

principalmente na lavoura cafeeira.  

Os estudos da paisagem são os que fornecem os melhores recursos para a pesquisa em 

arqueologia preventiva no processo de licenciamento ambiental. Morais (2006) estabelece uma 

metodologia para o reconhecimento de paisagens e terrenos, que inclui, desde as extensões menores 

até as maiores, dos vários compartimentos ambientais. Sua metodologia, além de intervir menos nos 

registros arqueológicos, pois utiliza tecnologias não invasivas dos sítios e locais de interesse 

arqueológico, gera informações relativas à arqueologia e ao patrimônio arqueológico, pautadas pela 

qualidade e não pela quantidade. 

O reconhecimento do terreno compreendeu a área diretamente afetada dos sítios 

arqueológicos e seu entorno por meio das observações sobre os remanescentes de vegetação natural, 

as fontes de matérias-primas utilizadas pelos povos do passado, como por exemplo, os afloramentos 

rochosos de arenitos silicificados, cascalheiras de litologia diversificada e fontes de argila. Esses 

elementos da paisagem são definidos por Morais (2006, p. 198) como “geoindicadores 

arqueológicos”. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos grandes problemas na arqueologia, nos dias de hoje, é que os arqueólogos têm 

utilizado uma multiplicidade de elementos da paisagem para enfatizar seus aspectos naturais e 

culturais. Essa variedade entre os usos arqueológicos da paisagem tem dificultado o 

estabelecimento de uma clara base teórica (ANSCHUETZ, WILSHUSEN, SCHEICK, 2001).  

Dessa forma, entendemos que, atualmente, em arqueologia, não há apenas um tipo de 

abordagem da paisagem, mas várias. Há, portanto, uma necessidade de construir um quadro 

histórico-cultural das regiões e locais pesquisados pela linha de pesquisa da Arqueologia da 

Paisagem, para que os dados provenientes desses estudos sirvam como base para a comparação e 

avaliação de outras observações empíricas. Eles fornecerão informações e contribuirão para a 

interpretação da variabilidade espacial e temporal na estrutura e organização do padrão pretérito de 

adaptação e mudança cultural.   
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Assim, uma abordagem da paisagem é importante para a arqueologia, por servir como 

ferramenta para facilitar o reconhecimento espaço-temporal e avaliar as dinâmicas das relações que 

as pessoas mantiveram no passado com as dimensões social, cultural e física do meio ambiente. 

Além disso, oferece um potencial de acomodar as diferentes abordagens teóricas na arqueologia e 

pode ajudar a incluir na prática arqueológica a participação de vários seguimentos da sociedade 

(incluindo as comunidades indígenas) nas discussões, na interpretação e gestão do seu patrimônio.  

Apesar dos processos erosivos naturais e dos induzidos pelas atividades do capitalismo 

moderno, que desmontaram o contexto dos sítios arqueológicos pesquisados, nossos estudos 

sugerem as seguintes considerações finais. 

 Na paisagem dos sítios arqueológicos parece haver um potencial expressivo de escolhas dos 

recursos para os Guarani pré-coloniais. O latossolo avermelhado ocorre em relevo plano ou 

suavemente ondulado, é profundo, de textura homogênea. A água doce do Rio Paranapanema é 

abundante e a mata ciliar, que hoje praticamente não existe mais, na época em que esses grupos 

viveram nessa região deveria fornecer lenha, caça, plantas medicinais e diversos outros recursos.   

A relação dos Guarani com o meio ambiente teria causado pouco impacto, pois suas 

atividades agrícolas e extrativistas eram desenvolvidas apenas para garantir o essencial para a 

manutenção da vida nos assentamentos.  

Com relação aos dados oriundos do meio ambiente físico está a localização dessas manchas 

escuras no latossolo avermelhado, na base de colinas com declives suaves, próximas a um afluente 

ou, no caso, a um rio principal como o Paranapanema.  

Entretanto, esses sítios diferem em um aspecto dos primeiros sítios que Luciana Pallestrini 

(1975) descobriu no topo de colinas com declives suaves. Os Sítios Arqueológicos Guarani estão na 

base da colina (entre 300 e 310 m de altitude) e próximos a afluentes menores. As altitudes são 

menores, pois esse compartimento do relevo está localizado na calha inferior do Rio Paranapanema. 

Dessa forma, podemos afirmar que, juntos, possuem um conjunto de características que nos 

permite incorporá-los ao “Sistema Regional de Povoamento Guarani”, proposto por (MORAIS, 

2006, p. 207). 

Assim, classificamos esses sítios como aldeias, não ultrapassam a cota de 700 metros sobre 

o nível do mar, inserindo-se na classe sítio em terraço fluvial. Estão em terras com bom potencial 

agrícola; comparecem próximos à calha do Paranapanema e junto a pequenos afluentes. O material 
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arqueológico predominante é a cerâmica (algumas vasilhas inteiras, inclusive urnas funerárias) e em 

menor quantidade os líticos polidos (lâminas de machado, mãos-de-pilão e outros) e lascados.  
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RESUMO 

 

O termo "línguas negras" significa em uma linguagem popular, o escoamento de águas residuais e 

sem qualquer tipo tratamento, o escoamento de esgoto em rios, mares, valas, canais, lagos e lagoas. 

Este trabalho teve como objetivo estudar a identificação de das chamadas "línguas negras" através 

da utilização de técnicas de Geoprocessamento e o mapeamento das Bacias hidrográficas do 

Reginaldo e Riacho do Ferro, onde os mesmos possuem foz nas praias urbanas de Maceió. Antes da 

formação desse cenário SIG (Sistemas de Informações Geográficas), foi feito uma averiguação 

tendo em vista pontuar os fatores e indicadores de contribuição dos possíveis formadores das 

"línguas negras" provenientes das galerias pluviais inseridas nas bacias urbanas analisadas. O 

estudo foi realizado através de pesquisas em bancos de dados de empresas e agências do governo, o 

trabalho de campo, análise estatística e interpretação dos documentos cartográficos digitais e, como 

produto final, mapeamentos espaciais das variáveis que definem o problema estudado. Com o 

auxílio de um GPS, as línguas negras foram georeferenciadas em campo e posteriormente plotados 

na base cartográfica de Maceió, definindo, assim, a área de estudo. A avaliação das Bacias e praias 

urbanas mostrou que as "línguas negras" surgem principalmente no percurso final dos esgotos, 

demonstrando, assim, a possibilidade da existência de ligações ilegais na rede de galerias pluviais. 

 

Palavras-Chave - Mapeamento, Bacias hidrográficas urbanas, Línguas negras, Geoprocessamento. 

 

ABSTRACT 

e term "black tongues" mean in popular language, the disposal of sewage without any treatment, 

sewage disposal in rivers, seas, ditches, canals, lakes and ponds. This work aimed to study the 
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identification of the so-called "black tongues" through the use of techniques and GIS mapping of 

watersheds Valley Reginaldo and Iron Creek, where they have mouths in urban beaches of Maceio. 

Before the formation of this scenario GIS (Geographic Information Systems), an investigation was 

made in order to point out the factors and indicators of the possible contribution of trainers "black 

tongues" from the storm sewer inserted in urban basins analyzed. The study was conducted through 

search databases of companies and government agencies, field work, statistical analysis and 

interpretation of digital cartographic documents and, as a final product, spatial mappings of the 

variables that define the problem studied. With the aid of a GPS, the black languages were 

georeferenced in the field and subsequently plotted on the base map of Maceió, thereby defining the 

study area. The assessment of basins and urban beaches showed that the "black tongues" arise 

mainly in final route of the sewers, thereby demonstrating the possibility of the existence of illegal 

connections in the network of storm sewers. 
 

Keywords – Mapping, Urban watersheds, Black tongues, Geoprocessing.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As “línguas negras” estão inscritas na literatura como grave indicador de degradação 

ambiental dos territórios nos quais são inseridas, por conter mistura de elementos físico-biológicos 

de forte poder de contaminação das águas e, no caso particular do estudo, de comprometimento das 

condições de vida marinha. Além do que, os vetores de contaminação presentes nas “línguas 

negras” incidem diretamente na saúde humana, respondendo por doenças de origem parasitária.  

A pesquisa demanda identificar as “línguas negras” existentes nas praias do perímetro urbano da 

cidade de Maceió – AL, tendo como principal objetivo elaborar um mapeamento das Bacias 

hidrográficas do Reginaldo e Riacho do Ferro, posteriormente, identificando as “línguas negras” nas 

praias do perímetro urbano de Maceió, abarcando neste mapeamento os indicadores das áreas 

correspondentes que possam indicar a origem desses dejetos. Para tanto, foi necessário coletar, 

analisar e avaliar toda documentação cartográfica existente, relativa à temática e definir e delimitar 

as bacias hidrográficas formadoras de línguas negras.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O trabalho foi realizado no município de Maceió, estendendo-se entre os paralelos 

09°21’31” e 09°42’49” de latitude Sul e os meridianos 35°33’56” e 35°38’36” de longitude Oeste. 

O local estudado encontra-se entre os bairros do Pontal e Cruz das Almas, com coordenadas iniciais 
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de 09°40'23,7' latitude Sul e 35°44'57,3'' de longitude Oeste, e coordenadas finais de 09°37'48,6' de 

latitude Sul e 35°41'43,8'' de longitude Oeste. 

Posteriormente seguiu-se as etapas de tabulação e análise dos dados dos indicadores das 

línguas negras e do esgotamento sanitário da cidade de Maceió-AL com base nos dados da pesquisa 

documental e paralelamente a isto o mapeamento de indicadores em mapa.  

Para a obtenção e geração dos dados foram realizados: trabalho de campo, análises estatísticas 

e interpretações de documentos cartográficos digitais, consultas a bancos de dados de empresas e 

órgãos tendo, como produto final, o mapeamento das variáveis definidoras do problema a ser 

estudado.  

Foram usados para geração dos dados, construção da base de dados digital, banco de dados 

dos indicadores e definição dos elementos para delimitação da área, através de procedimentos 

específicos em softwares de manipulação de bancos de dados e mapeamento/geoprocessamento. 

Foram utilizadas bases cartográficas digitas que após manipulação e formatação destas 

resultaram no material cartográfico deste artigo. Essas bases foram obtidas através de pesquisa aos 

acervos documentais e digitais dos órgãos posteriormente citados. 

 Base Cartográfica de Maceió escala 1:2000 formato DWG subdividida por bairros e 

Georreferenciada (2000). Prefeitura de Maceió. 

 Base cartográfica da Rede Coletora Tronco de Esgotos e Estações Elevatórias de Esgotos 

(E.E.E.) de Maceió, escala 1:25000 e na Projeção UTM DATUM-SAD-69, em formato 

DWG. CASAL 2008. 

Para a manipulação desses dados foram utilizados os softwares AutoCAD MAP 2008, 

Terraview, Google Earth e gvSIG.  

As atividades de campo foram realizadas em duas etapas: 

1. Levantamento e reconhecimento da realidade ambiental, utilizando-se mapas que orientaram as 

inspeções. 

2. Executada por terra com registros feitos com aparelho de GPS (Garmim eTrex Vista Cx) para 

posteriormente serem assinalados e plotados sobre a base cartográfica, seguida de analise e 

detalhadamente dos locais de ocorrência das línguas negras para validar e calibrar o modelo com 

a realidade. 
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3. RESULTADOS 

 

Foram identificadas em campo 30 línguas negras localizadas desde a praia do Sobral até a 

praia de Cruz das Almas. Este levantamento foi realizado com uso de GPS, estando, portanto, 

georreferenciadas. Posteriormente foram plotados na base cartográfica de Maceió, definindo, 

assim, a área e os pontos de estudo (Figura 10), cujas coordenadas obtidas constam na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Coordenadas Geográficas e UTM das Línguas Negras – Maceió-AL 

LINGUAS NEGRAS 
COORDENADAS 

LATLONG 

COORDENADAS 

UTM - FUSO 25 

Nº 

LN 
BAIRRO LOCALIZAÇÃO 

LATITUDE 

SUL 

LONGITUDE 

OESTE 
X Y 

1ª PRADO EM FRENTE AO SAEM 09°40'23,7'' 35°44'57,3'' 198288 8929494 

2ª PRADO 
EM FRENTE À LOMBADA 

ELETRÔNICA 
09°40'23,2'' 35°44'53,4'' 198405 8929509 

3ª PRADO 
EM FRENTE À FÁBRICA DE 

GELO 
09º40'22,3'' 35°44'52,0'' 198447 8929538 

4ª CENTRO 
EM FRENTE À RUA DA S. M. DE 

SAÚDE 
09°40'14,1'' 35°44'30,0'' 199118 8929796 

5ª CENTRO 
EM FRENTE ÀS LOJAS 

AMERICANAS 
09°40'10,5'' 35°44'07,3'' 199810 8929913 

6ª CENTRO 
EM FRENTE AO MUSEU THEO 

BRANDÃO 
09°40'10,3'' 35°43'57,0'' 200123 8929920 

7ª JARAGUÁ RIACHO SALGADINHO 09°40'10,2'' 35°43'50,2'' 200331 8929926 

8ª JARAGUÁ 
AO LADO DA FAVELA DO 

JARAGUÁ 
09°40'20,9'' 35°43'31,8'' 200894 8929600 

9ª 

JARAGUÁ 
EM FRENTE À FAVELA DO 

JARAGUÁ 

09°40’26,3’’ 35°43’23,2’’ 201160 8929441 

10ª 09°40’26,7’’ 35°43’22,5’’ 201180 8929427 

11ª 09°40’27,4’’ 35°43’21,5’’ 201211 8929407 

12ª 09°40’28,1’’ 35°43’20,6’’ 201239 8929385 

13ª 09°40’28,8’’ 35°43’19,9’’ 201260 8929365 

14ª PAJUÇARA AO LADO DO DNIT 09°40'26,3'' 35°43'00,1'' 201864 8929441 

15ª PAJUÇARA 
EM FRENTE AO RESTAURANTE 

DRAGÃO 
09°40'22,1'' 35°42'57,9'' 201929 8929573 

16ª PAJUÇARA 
EM FRENTE AO MONUM. 

TEOTONIO VILELA 
09°40'11,5'' 35°42'50,5'' 202154 8929899 

17ª PAJUÇARA EM FRENTE AO BANCO ITAÚ 09°40'04,9'' 35°42'44,9'' 202323 8930102 

18ª PAJUÇARA 
EM FRENTE AO HOTEL PRAIA 

BONITA 
09°39'59,3'' 35°42'40,2'' 202463 8930276 

19ª 
PONTA 

VERDE 

PRAIA DE 7 C.- EM FRENTE AO 

BANCO. 24H 
09°39'48,3'' 35°42'14,3'' 203250 8930621 

20ª 
PONTA 

VERDE 
AO LADO DO POSTO POLICIAL 09°39'51,1'' 35°41'44,4'' 204164 8930542 

21ª 
PONTA 

VERDE 

EM BAIXO DA BARR. DO RICON 

ARGENTINO 
09°39'30,2'' 35°41'51,6'' 203938 8931184 

22ª PONTA EM FRENTE AO FOCA BIER 09°39'25,4'' 35°41'52,0'' 203925 8931329 
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VERDE 

23ª 
PONTA 

VERDE 
BARRACA COQUEIRAL 09°39'18,5'' 35°41'52,9'' 203897 8931542 

24ª JATIÚCA 
EM FRENTE AO RESIDENCIAL 

JTR 
09°39'05,8'' 35°41'54,9'' 203833 8931933 

25ª JATIÚCA PASSEIO ESTELA MARES 09°38'42,6'' 35°41'56,3'' 203785 8932644 

26ª JATIÚCA AO LADO DO ANTERIOR 09°38'41,3'' 35°41'56,0'' 203792 8932685 

27ª 
CRUZ DAS 

ALMAS 
EM FRENTE AO CHALÉ BAR 09°38'12,5'' 35°41'51,6'' 203921 8933571 

28ª 
CRUZ DAS 

ALMAS 
RIACHO DO FERRO 09°38'05,1'' 35°41'50,7'' 203946 8933799 

29ª 
CRUZ DAS 

ALMAS 
EM FRENTE AO NOVO RITZ 09°37'55,1'' 35°41'46,5'' 204071 8934108 

30ª 
CRUZ DAS 

ALMAS 

AO LADO DO MATSUBARA 

HOTEL 
09°37'48,6'' 35°41'43,8'' 204152 8934309 

Diante das identificações em campo dessas línguas negras pode-se afirmar que os dejetos 

podem ser provenientes de ligações clandestinas feitas nas galerias pluviais, demonstrando à falta 

de fiscalização dos órgãos competentes. 

O acima exposto pode ser constatado quando se observa na Figura 1 a justaposição na qual a 

maioria das línguas negras encontra-se exatamente no final das galerias pluviais. Quanto à rede de 

galerias pluviais, estas são definidas como um sistema de drenagem com dutos subterrâneos 

destinados à captação das águas das chuvas que escoam pelas ruas, calçadas e sarjetas e que são 

coletadas pelas bocas coletoras ou bocas de lobo e, no caso de Maceió como sendo uma cidade 

litorânea, é escoado para o mar. 
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Figura 1 - Mapa da Rede de Galerias Pluviais e ocorrência de Línguas Negras. Fonte: Plantas das Galerias Pluviais de 

Maceió (SOMURB 2004). Gerado e adaptado pelo autor (2011). 

 

É importante salientar que das trinta línguas negras mapeadas no estudo há dois casos que 

apresentam suas particularidades, que são as línguas negras do Riacho do Salgadinho e a língua 

negra do Riacho do Ferro. Essas duas línguas negras são as que apresentam as maiores vazões de 

esgotos, pois compreendem duas bacias hidrográficas. 

A bacia hidrográfica do Reginaldo, que por sua vez origina o Riacho do Salgadinho (Figura 

2), está inserida na porção central da área urbana de Maceió, possui uma área aproximada de 24,95 

km² e seu curso d’água principal, possui cerca de 29,84 km de extensão. Esses dados estão de 

acordo com Almeida (2011) ao estudar a Ocupação em áreas de preservação permanente das bacias 

hidrográficas na área urbana de Maceió, Alagoas. 

Já o Riacho do Ferro (também conhecido como Riacho Ferrugem ou Riacho das Águas 

Férreas) possui uma área de 3,81 km², definida por um perímetro de 9,52 km de extensão 
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(ALMEIDA, 2011) e apresenta uma vazão de 27 l/s aproximadamente; esses dados estão de acordo 

com Torres e Petta, (2003). 

Essas duas línguas negras se diferenciam das outras quanto à origem de seus dejetos, que são 

provenientes da área de delimitação de suas respectivas bacias hidrográficas, se diferenciando assim 

das outras línguas negras, que são provenientes da área onde abrange as galerias pluviais de suas 

respectivas áreas de contribuição para formação de línguas negras, decorrentes de ligações 

clandestinas. 

 

 

Figura 2 – Riacho Salgadinho, proveniente da área de delimitação de sua respectiva Bacia Hidrográfica. Local da foto: 

Ponte da Avenida Buarque de Macedo. Fonte: Fotografia Gerada pelo autor (dezembro de 2011) 

 

Na Figura 3 e 4 pode-se observar claramente a vazão dos efluentes provenientes da bacia 

hidrográfica do Riacho do Ferro, essas imagens foram capturadas respectivamente na: ponte da 

Avenida Comendador Gustavo Paiva - Cruz das Almas e ponte da Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes - Cruz das Almas. 
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Figura 3 – Riacho do Ferro - LN nº 28, proveniente da área de delimitação de sua respectiva Bacia Hidrográfica. Local 

da foto: Ponte da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes - Cruz das Almas. Fonte: Fotografia Gerada pelo autor 

(dezembro de 2011) 

 

Figura 4 – Riacho do Ferro - LN nº 28, proveniente da área de delimitação de sua respectiva Bacia Hidrográfica. Local 

da foto: Ponte da Avenida comendador Gustavo Paiva - Cruz das Almas. Fonte: Fotografia Gerada pelo autor 

(dezembro de 2011). 
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Essas Bacias Hidrográficas de contribuição foram delimitadas tomando como base fatores 

como rios riachos e córregos, curvas de nível e galerias pluviais. Com esses dados foi feito uma 

comparação com os dados obtidos da Prefeitura de Maceió (ALAGOAS; Prefeitura de Maceió, 

2000), para que fosse elaborada a bacia do Vale do Reginaldo, elaborando assim uma nova base de 

dados dessa bacia hidrográfica, bem mais detalhada juntamente com os riachos Gulandin e do Sapo 

(Figura 5), sendo esses dois afluentes do Reginaldo, formadores de uma das maiores e impactantes 

línguas negra, chamada de Riacho do Salgadinho (LN nº 7), como pode ser observado na Figura 6.  

Também foi produzida a bacia hidrográfica do Riacho do Ferro, tomando como base rios, 

riachos e córregos, curvas de nível e os dados obtidos na Prefeitura de Maceió para formar uma bacia 

adequada para a escala (1:2000) utilizada pelo projeto. 

 

Figura 5 - Mapa das Bacias Hidrografias – Vale do Reginaldo e Riacho do Ferro - contribuintes das Línguas negras. 

Fonte: Base cartográfica das bacias hidrográficas contribuintes das línguas negras 7 e 28: gerada pelo autor (2011)  
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As áreas de contribuição para alimentação das línguas negras n°7 e 28 (Mapa das Bacias 

Hidrografias – Figura 5) coincidem com o divisor de águas das Bacias hidrográficas do Vale do 

Reginaldo e do Riacho do Ferro. As demais línguas negras também foram delimitadas sobre 

segmentação de suas áreas de contribuição. 

Estas delimitações foram realizadas a partir das áreas de alcance das galerias pluviais e da 

representação do relevo pelas curvas de nível que já constavam na base cartográfica de Maceió 

(ALAGOAS; Prefeitura de Maceió, 2000), permitindo assim averiguar cada área de contribuição 

distintamente uma das outras, espacializando desta forma o território de abrangência para que se 

reconheça e estude os contribuintes de cada língua negra. Essas delimitações podem ser 

vislumbradas na Figura 6. 

 

Figura 6 - Mapa das Áreas de Contribuição das Línguas negras. Fonte: Base cartográfica das áreas de contribuição: 

Gerado pelo autor (2011). 
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Essa delimitação foi realizada para comparar, ainda que de forma preliminar que as 

ocorrências das línguas negras são provenientes dos dejetos humanos ligados clandestinamente na 

drenagem pluvial (galerias pluviais). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que os objetivos foram atingidos nesse estudo, levando a confirmação da presença 

das línguas negras, nas praias urbanas de Maceió, apontando a existência de 30 línguas negras no 

total. 

O estudo demonstrou que a maioria das línguas negras encontra-se exatamente no final das 

galerias pluviais, evidenciando assim a possibilidade da existência de ligações clandestinas nesta 

rede de galerias.  

Pode-se apontar, devido à falta de fiscalização dos órgãos competentes, facilidade encontrada 

para jogar o efluente na rede de galerias pluvial e, também, com a ausência da rede coletora de 

esgoto próxima, propiciando assim, o lançamento indevido nesses sistemas de galerias. 

No território usado, apropriado pelas empresas seguida da sociedade, as línguas negras 

simbolizam a materialização da ausência de políticas públicas e falta de fiscalização dos órgãos 

competentes. 
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RESUMO 

As geotecnologias são vistas na atualidade como a ferramenta que agiliza a organização de 

informações georefenciadas, deve a partir do uso dessas ferramentas ponderar as técnicas de 

sobreposição de informações que mascaram a realidade, também é fato que os Sistemas de 

Informações Geográficos (SIG’s) aceleram a compilação de bancos de dados que servem a 

elaboração dos mapas exploratórios sendo necessário uma acurasse para os produtos cartográficos 

que irão se seguir. A partir de dados vetoriais e raster disponibilizados nos bancos de dados on line 

dos órgãos públicos brasileiros, elaborou-se um mapa altimétrico e um geomorfológico. A 

metodologia de identificação e montagem dos modelos de relevo foi balizada, principalmente pelos 

pressupostos de Ross (1992, 2006) e Valeriano (2008). O Software QuantumGIS na versão Lisboa 

foi usado como ferramenta auxiliar na confecção dos produtos cartográficos. Constatou-se que a 

cota altimétrica varia de (0m) zero metro a (179m) cento e setenta e nove metros, configurando-se 

uma depressão interplanáltica. Foram encontradas nove (09) unidades de relevo no médio Curso do 

rio Tocantins. Apesar de ter-se destacado a temática geomorfologia acredita-se que é necessário 

usar o recurso de estudos setorizados para posterior integração com os outros componentes da bacia 

ou mesmo da unidade de planejamento que se queria adotar. 

Palavras-Chave: SIG, Geomorfologia e Bacia Hidrográfica 

 

ABSTRACT 

Geotechnologies are seen today as the tool that streamline the organization of information geo 

referenced, from the use of these tools should consider the technical overlay of information which 

mask the reality, too is fact the Geographic Information Systems (GIS) accelerate compilation of 

databases that serve the preparation of exploratory maps, been necessary an improve for 

cartographic products that will follow. From vector data and raster available on the online databases 

of Brazilian government agencies, drew up two maps, one geomorphological and other of altimetry. 

The methodology for the identification and assembly of relief models was based mainly by the 

assumptions of Ross (1992, 2006) and Valeriano (2008). The QuantumGIS software version Lisbon 

was used as an auxiliary tool in the preparation of cartographic products. Was verified that the 

altimetry vary to (0m) zero meters to (179m) one hundred seventy-nine meters, becoming an Intra-

plateau Depression. Were found nine (09) relief units in the middle of Tocantins River. Despite 

having been prominent the geomorphology theme, believes that it is necessary to use the resource of 

submetering studies to further integration with the other components of the basin or even the unit 

planning that wanted to adopt.  

Key-Words: GIS, Geomorphology and Water Basin 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1628 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Hoje com a popularização das (geo) informações avanços dos sistemas de informações 

geográficas (GIS/SIG), a inclusão dos Sistemas de Posicionamento Global (GPS) nos automóveis e 

em câmeras fotográficas digitais, os software livres cria um espaço propício para um melhor 

desenvolvimento da análise espacial e territorial. A busca de ferramentas técnicas que auxiliem no 

entendimento dos sistemas ambientais é sempre bem vinda, desde que ela não seja apenas uma 

técnica “cega” e sem um caráter objetivo dentro da Ciência Geográfica. 

As Geotecnologias vêm se tornando uma área do conhecimento cientifico que exige cada 

vez mais uso de conhecimento da Cartografia Digital, do Sensoriamento Remoto, do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) e de Software capazes de manipulação de dados vetoriais e rasters 

(gráficos, tabelas, imagens)  

O aprimoramento das bases técnicas e das informações no ambiente computacional tem 

facilitado a criação de complexos bancos de dados que podem ser acessados via a Rede Mundial de 

computadores e tendem a dar o suporte inicial para pesquisas geográficas – os ajustes posteriores na 

base cartográfica, que devem ser gerados a partir desses bancos de dados, são realizados de acordo 

com a metodologia aplicada por cada pesquisador. 

Daí a necessidade de uma base sólida das categorias e das metodologias geográficas e de 

ordenamento territorial para que os produtos cartográficos gerados possam espelhar a realidade 

concreta do espaço geográfico e não simplesmente um conjunto de informações sobrepostas que 

não ajudam a busca pelo entendimento de um determinado objeto geográfico. 

No caso de estudos de bacias hidrográficas os geógrafos vêm despontando como o 

profissional que tem contribuído de forma qualitativa e quantitativa aos estudos de estruturas, 

dinâmicas e processos das bacias de drenagem. O planejamento de bacias hidrográficas precisa está 

sendo pensado a partir de uma visão integradora dos componentes, estrutura e da gestão qualitativa 

e quantitativa dos componentes da bacia já que a mesma deve se pensada como unidade físico-

territorial para a integralização da gestão, participação e descentralização dos recursos hídricos. 

Ao se propor uma análise e gestão integrada de bacia hidrográfica deve, antes de mais 

nada, localizar, espacializar e classificar quais são as principais unidades espaciais que compõem a 

bacia, fazendo-se a relação entre espaço e as paisagens naturais, além da determinação das 

potencialidades das diversas unidades da bacia e por fim estabelecer as funções ecológicas e sociais. 
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Os sistemas de informações geográficas nos auxiliam na espacialização das formas, das 

configurações e na tipologia das paisagens que subsidiam a gestão ambiental para as políticas 

públicas nas bacias hidrográficas. Esse aparato tecnológico da qual os SIG’s são portadores 

sustentam uma perspectiva qualitativa racionalista – por isso é necessário se partir da análise 

geográfica como fundamental ao entendimento de bacias hidrográficas. 

A presente secção visa identificar as unidades e formas de relevo a partir do mapeamento 

geomorfológico no médio curso do rio Tocantins parte oriental da Bacia Amazônica que é 

influenciada pelo aqüífero Itapecuru (JOÃO, 2013), o uso de arquivos em formato vetoriais e raster 

constituem a base do banco de dados fornecido pelos órgãos do governo brasileiro. 

Metodologia 

A partir das concepções de Ross (1992 e 2006) sobre condicionantes do relevo e da 

necessidade de incorporação do entendimento do mesmo para se fazer uso no planejamento físico 

territorial, optou-se pelas técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto para a realização 

de manipulação de vetores (linhas, pontos, nós/Shapes) do banco de dado on-line do IBGE e Raster 

(imagens) da cena da SRTM disponibilizada pelo EMBRAPA – Monitoramento por Satélite. 

As concepções de Sistemas de Informações Geográficas estão balizadas pela teoria de 

Gustavo Buzai (1999, 2000, 2003), na qual o uso de SIG tem característica dos métodos 

quantitativista e racionalista – além do que o uso da análise espacial é realizada com o uso de 

ferramentas geotecnológicas. 

O desenvolvimento quali-quantitativo dos softwares livres é responsável pela 

popularização desses SIG’s constituindo-se em concorrência frente aos softwares licenciados, haja 

visto que, dependendo da necessidade do usuário, muito das vezes, não há diferenciação no produto 

cartográfico final. 

Pensando nessa perspectiva é que optou-se pelo uso do Software QuatumGIS  que é um 

software livre criado no ano 2002, com uma plataforma Unix, Mac OS X et Windows, utilizando-se 

de linguagem C++ em uma interface gráfica simples e reativa, distribuído sobre a Licença Pública 

Geral (GPL) que é um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Levando em consideração a 

funcionalidade o programa oferece muitas ferramentas de SIG via extensões de múltiplos 

contribuintes. (QGIS, 2012). 
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Entre os principais formatos suportados pelo Qgis estão as tabelas espaciais, formatos 

vetoriais gerais para a biblioteca OGR instaladas, que incluem os ficheiros em formato ESRI 

(shapefiles), MapInfo, STDS, GML, os formatos de raster tais como GeoTiff, Erdas img., ArcInfo 

ASCII GRID, JPEG, PNG, entre outros, ainda cria, edita gera e exportas dados do formato GPX 

para os dados GPS, com conversões de outros formatos GPS verso GPX. 

Os dados da missão Shuttle Radar Topographic Mission, popularizado com as suas iniciais 

SRTM (JPL, 2003), possibilitou realizar a delimitação da bacia hidrográfica e a construção do mapa 

altimétrico entre outras funcionalidades que imagens de sensores interfométricos proporcionam. A 

metodologia é aquela empregada por Valeriano (2008), Valeriano; Rossetti (2010), Oliveira et al 

(2007), Andrade et al (2008). 

Ao se propor uma análise e gestão integrada de bacia hidrográfica deve, antes de mais nada, 

localizar, espacializar e classificar quais são as principais unidades espaciais que compõem a bacia, 

fazendo-se a relação entre espaço e as paisagens naturais, além da determinação das potencialidades 

das diversas unidades da bacia e por fim estabelecer as funções ecológicas e sociais. 

(RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). 

Resultados e Discussões  

 

Desde a década de 1960 a Mesoregião do Sudeste do Pará vem sendo impactada por 

políticas públicas que tem em seu bojo um caráter extremamente desenvolvimentista, materializadas 

pelos projetos de mineração e colonização agrosilvopastoril. 

Em paralelo, com essas políticas, tem derrubada da floresta para implementação de plantas 

industriais, pontes, estradas rodoviárias e estradas de ferro. Mas recentemente, iniciou-se a 

duplicação da Ferrovia Carajás (ligando Parauapebas-PA à São Luis-MA) para dá prosseguimento 

ao escoamento de minério de ferro e ao escoamento dos produtos beneficiados  pela ALPA (Aço 

Laminado do Pará). Dando suporte ao “desenvolvimento” dos projetos implementados na região, as 

intervenções hídricas, também, são necessárias, assim, hidrovias e barragens, são as ações 

necessárias para o pleno desenvolvimento econômico, pois possibilitam a geração de energia 

utilizada pelas industriais e facilitam o fluxo de produtos e pessoas pelas hidrovias.  

A ALPA têm sua planta industrial localizada as margens do Rio Tocantins – ocupando 

Áreas de Preservação Permanente (APP) que a princípio estavam em processo de recuperação, em 

consonância com os desígnios das políticas de desenvolvimento regional. O Programa de 
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Aceleração do Crescimento (PAC) prevê recursos para a construção da hidrovia no médio curso do 

rio Tocantins, a magnitude desses novos projetos na região amazônica vem sendo desenvolvida 

ainda com o mesmo olhar da década de 1960, que via nessa região uma fronteira a ser ocupada, sem 

levar em consideração os anseios da população local. 

É bem verdade que as novas políticas de desenvolvimento na Mesoregião do Sudeste do 

Pará vêm imbuída da “promessa” de sustentabilidade ambiental, não aplicada na prática, haja vista 

que, a mitigação dos impactos não acompanharam o desenvolvimento da exploração da/na floresta. 

A bacia hidrográfica do Rio Tocantins é caracterizada pela Agência Nacional das Águas 

(ANA) como Região hidrográfica Tocantins-Araguaia, com extensão de 757.000 km
2
 com vazão 

média de 11.306 m
3
. (ANA, 2002). No Estado do Pará a Região do Araguaia Tocantins ocupa 

10,4% da área total do Estado, fazendo parte trinta e dois municípios. (PARÁ, 2005). 

Os municípios de Marabá, nova Ipixuna e Itupiranga têm sido impactos por essas grandes 

intervenções ocorridas desde a década de 1970 até o período atual. Juntos, esses municípios têm 

uma área total de 24.572,63 km
2
 (IDESP, 2012) com uma população estimada pelo IBGE (2010) 

em trezentos e cinqüenta mil e seiscentos e onzes pessoas (350. 611,00) que sofrem de forma direta 

as intervenções dos megas projetos implementados na região. (Cf. figura 01). 

 

 

Figura01 – População total dos municípios da Microbacia do Tocantins 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização do Autor, 2013. 
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Constata-se a necessidade de ampliar os estudos e pesquisas qualitativas de cunho integrado 

com intuito de subsidiar as tomadas de decisões efetivas de gestão da Bacia hidrográfica do médio 

curso do Rio Tocantins, mais precisamente nos municípios de Marabá, Itupiranga e Nova Ipixuna, 

territórios municipais impactados diretamente pelos novos projetos empreendidos regionalmente. 

A indicação de problemas socioambientais frente aos uso e ocupação do solo e a delimitação 

de potencialidades naturais contribui na resolução de questões referentes ao uso e ocupação do solo 

inadequados e, na busca de formas alternativas do manejo da paisagem e organização do espaço 

geográfico em questão 

Para a definição da microbacia do rio Tocantins foi utilizado quatro cenas da SRTM (2005): 

SB 22 X A; SB 22 X B; SB 22 X C; SB 22 X D, associando-as a uma escala de cores onde pudesse 

ser representado as cotas altimétricas do relevo e, o uso das técnicas de sensoriamento remoto da 

cena para a extração das curvas de níveis, com eqüidistante de 50 metros, dando bons resultados em 

escalas até 1:50.000. (Cf. Figura 02). 

Foi possível identificar quatro classes de curvas níveis, ou seja, foram determinada quatro 

limites de curvas eqüidistantes nas cenas que foram de 0 metro, 50m, 100m, 200m metros, ficando a 

média do terreno estabelecida em 179 metros, estando, portanto de acordo com a unidade 

geomorfológica depressão do Araguaia descrita por Ross (2006). Onde encontram-se amplas 

colinas, podendo ser identificados vales pouco entalhados que formam o conjunto da planície 

fluvial do rio Tocantins. 
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Figura 02 – Mapa de Altimetria da 

Microbacia do rio Tocantins. 

Elaboração dos autores, 2013 

Fonte: Miranda, 2005. 

 

A sobreposição dos dados vetoriais do IBGE foram úteis no momento em que houve a 

necessidade de analisar as formas de relevo em escala local e, a possibilidade de extrair informações 

da própria cena SRTM (2005). Assim pode-se confirmar um total de nove (09) unidades de relevo 

no médio Curso do rio Tocantins. (Cf. Figura 03). 

Para o IBGE (2010) os modelados do relevo podem ser classificados do tipo acumulativo, 

aplainado e dissecado – para a área em destaque no mapa, pode se identificado duas (02) unidades 

de acumulação, uma (01) unidades de aplainamento e seis unidades de dissecação que diferi entre si 

através da densidade e da profundidade do relevo. 

A acumulação da planície fluvial (Apf) se caracteriza pelas áreas planas, cartografadas em 

tom de verde, essas área estão suscetível a inundações periódicas, de sedimentos eminentemente 

aluvionares depositados pelo rio em seu processo de retrabalhamento e transporte de sedimentos, 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1634 

 

 

 
Figura 03 – Mapa Geomorfológico das principais 

formas de relevo da microbacia do rio Tocantins. 

Elaboração dos autores, 2013 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A Acumulação do terraço e planície fluvial (Atf) está representada na cor amarela claro 

corresponde a áreas que são permanente e periodicamente alagadas, que pode apresentar 

alogandados depósitos de areia (cordões arenosos) e meandros abandonados em sua extensão. Esses 

terraços podem apresentar pontos altimétricos por volta de 200 metros. 

Para as unidades de relevo que apresentam modelos de dissecação na área, não há uma 

nítida obediência ao controle estrutural, foram definidas pela combinação das variáveis formas de 

topo, densidade de drenagem e aprofundamento das incisões. (IBGE, 2010).  A densidade varia 

entre muito fina (representada pelo número cinco – 5) e grosseira (representada pelo número dois – 

2), enquanto que o aprofundamento da dissecação estar entre fraca (2) e média (3).  
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2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que, a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial é a unidade básica para o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos. Desse modo, torna-se um grande desafio para as 

pesquisas na Mesoregião do Sudeste do Pará, devido a grande extensão drenadas por esses sistemas 

fluviais, além dos usos múltiplos apresentados em toda a sua calha fluvial. 

Pesquisas mais qualitativas pelos próximos anos devem ajudar nas tomadas de decisões e 

na efetiva gestão integrada no médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins que abrange os 

municípios de Marabá, Itupiranga e Nova Ipixuna, territórios municipais impactados diretamente 

pelos novos projetos empreendimentos regionais. 

Os estudos setoriais devem ser levando em consideração apenas como recurso didático 

sendo necessário integrar os vários dados em uma totalidade sistêmica que possam garantir o 

conhecimento da estrutura, dinâmica, processos e estados da Bacia hidrográfica ou mesmo de outra 

unidade de planejamento que possa ser utilizada. 

Nesse sentido o mapeamento da altimetria associada a forma da bacia permite aferir o 

comportamento hidrológico (drenagem) e, conseqüentemente analisar os índices de dissecação do 

relevo, fator esse responsável pelo aparecimento das colinas e da imensa planície de inundação 

onde podemos destacar um conjunto de meandros abandonas – conhecido como paleocanal do 

Tocantins. 

Para o mapa de geomorfologia mostrou que esse trecho do Tocantins tem um caráter plano 

não ultrapassando a cota de sessenta metros (60m), ou seja é uma área de intensa acumulação 

fluvial – onde os sedimentos são depositados nas margens do rio Tocantins onde em período de 

estiagem expõem bancos de areias que, erroneamente é chamado de praia, utilizados como ponto de 

recreação. 

Hidrologicamente a área forma um conjuntos de rios, onde os principais estão o Itacaiunas, 

Sororó, Tocantins e o Araguaia formando essa extensa planície fluvial rodeadas por planaltos 

dissecados, pedimentados e tabulares, da qual a atividade pecuária e agropecuária se faz presente 

como agente do acelerado processo de erosão, fator que influencia diretamente nas formas 

deposicionais coluvionares e aluvionares. 
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Contudo, esses processos não são possíveis de serem realizados sem o uso das 

geotecnologias, pois carecem de um numeroso banco de dados geoferenciados. Os sistemas de 

informações georeferenciadas permitem construir modelos espaciais que podem gerar mapas 

temáticos e criação de modelos digitais de terreno (MDT) que subsidiarão as tomadas de decisões. 

Há ainda uma necessidade de pensar a gestão qualitativa e quantitativa dos componentes da 

bacia hidrográfica já que a mesma deve se pensada como unidade físico-territorial para a 

integralização da gestão, participação e descentralização dos recursos hídricos. (LEAL, 2012; 

RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). 

Os estudos integrados ainda permitem subsidiar a formulação de leis que ordenem as formas 

de uso e ocupação na bacia hidrográfica, permitindo gerenciar os possíveis conflitos que podem 

ocorrer na demanda pelos recursos hídricos – assim, na atualidade muitos estudos de natureza 

integrada permitem aos estados pensarem legislações específicas para o ordenamento territorial das 

unidades da federação.    

 

3 - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE et al. Caracterização morfométrica e pluviométrica da bacia do Rio Mando-MT. 

Geociência. UNESP, São Paulo. v. 27, n 2, 2008. 

 

BUZAI. Gustavo D. Geografia Global: o paradigma geotecnológico y el espacio interdisciplinario 

em la interpretación del mundo del sigloXXI. Lugar editorial SA. Buenos Aires, 1999. 

______. La exploración geodigital. Lugar editorial SA. Buenos Aires, 2000. 

______. Mapas socialies urbanos.  Lugar editorial SA. Buenos Aires, 2003. 

 

IBGE. Mapa de Geomorfologia do Estado do Pará. 2010 

 

JOÃO, Xafi da Silva Jorge. Geodiversidade do estado do Pará / Organização Xafi da Silva Jorge 

João, Sheila Gatinho Teixeira, Dianne Danielle Farias Fonseca. - Belém: CPRM, 2013. 

 

LEAL. Antonio Cezar. gestão das águas e planejamento ambiental na UGRH Paranapanema – 

Brasil: estudos e desafios. In: VII seminário latino-americano de Geografia Física. Anais...Manaus, 

2012. 

 

MIRANDA, E. E. de; (Coord.).   Brasil em Relevo.   Campinas: Embrapa Monitoramento por 

Satélite, 2005.  Disponível em: <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>.  Acesso em: 15 jun. 2013. 

 

OLIVEIRA. Sandro Nunes et al. Delimitação automática de bacias de drenagens e análise 

multivariada de atributos morfométricos usando modelo digital de elevação Hidrologicamente 

corrigido. Revista Brasileira de Geomorfologia - Ano 8, nº 1, 2007 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1637 

 

RODRIGUEZ; SILVA e LEAL. Planejamento Ambiental em Bacias Hidrográficas. In: SILVA. E. 

V.; RODRIGUEZ. J. M. M.; MEIRELES. A. J. A. (Orgs) Planejamento ambiental em Bacias 

Hidrográficas. Tomo 1 Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas. 2011 

 

RODRIGUEZ; SILVA, 2009. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: problemática, 

tendências e desafios. Fortaleza, Brasil: EDUFC, 2009 

 

RODRIGUEZ et el. Geoecologia das Paisagens: uma Visão Geossistêmica da Análise Ambiental. 

Fortaleza, Brasil: EDUFC, 2004 

 

ROSS. J. L. S. O registro cartográfico dos fatos geomorfológicos e a questão da taxonomia do 

relevo. In: Revista do Departamento da USP, São Paulo, 1992. 

______. Ecogeografia do Brasil: subsídio para o planejamento ambiental, São Paulo, Oficina de 

Texto, 2006. 

  

QGIS. Manuel de Utilisateur, versão 1.7.2 “Wroclaw”. In: http://qgis.osgeo.org/ 

documentation/manuals.html. acessado em 30 de abril, 2012. 

 

VALERIANO. Márcio de Morisson. Topodata: guia para utilização de dados geomorfológicos 

locais. Projeto de Produtividade em Pesquisa “Modelagem de dados topográficos SRTM”, CNPq, 

processo nº 306021/2004-8 (NV); INPE; São José dos Campos; 2008. 

 

______; ROSSETTI. Dilce de Fátima. Topodata: seleção de coeficientes geoestatísticos para o 

refinamento unificado de dados SRTM, Pesquisa ”Desenvolvimento de aplicações de dados 

topográficos SRTM”, CNPq, processo n_ 307530/2008-6(NV); INPE; São José dos Campos, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1638 

OUTORGA DOS DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS COMO 

INSTRUMENTO DE GESTÃO – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO, 

PARDINHO/SP 

Mariana Wagner de Toledo PIZA. 

Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP. E-mail: marywagner.adm@gmail.com 

Osmar de Carvalho BUENO. 

 Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP. E-mail: osmar@fca.unesp.br 

Francisco José Blasi de Toledo PIZA. 

Master Energia. E-mail: engenharia@masterenergia.com.br 

 

RESUMO 

A conscientização de uso dos recursos hídricos de maneira sustentável vem sendo crescente desde 

1960. No Brasil, com a Lei nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, foram 

criados instrumentos para que esta Lei seja colocada em prática. A outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos trata-se de um destes instrumentos e foi estudada no presente trabalho realizando 

levantamentos junto ao Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) para a bacia 

experimental da nascente do Rio Pardo, localizada no estado de São Paulo. Com os levantamentos 

foi possível observar que nem todos os usos estão outorgados, mas que, mesmo levando em conta 

apenas estes outorgados, existem conflitos pelo uso da água, uma vez que conflito refere-se a 

interesses diversos na destinação de um mesmo recurso. Todavia com a regularização do uso dos 

recursos hídricos os conflitos existentes, referentes à utilização de corpos d’água, são mediados e o 

cuidado com o corpo hídrico e o direito de acesso a água assegurados. 

 

Palavras Chaves: Gestão; Recursos Hídricos; Usos múltiplos da água. 

 

ABSTRACT 

The awareness of water use resources in a sustainable manner is a growing since 1960. In Brazil, 

with the Law 9.433/97 establishing the National Policy of Water Resources, instruments have been 

created for this law is put into practice. The granting of use water resources rights it is one of these 

instruments and was studied in the present work by carrying out surveys with the Department of 

Water and Power (DAEE) for the experimental basin east of the Rio Pardo, in São Paulo state. With 

the study it was possible to observe that not all uses are granted, but even taking into account only 

those granted, there are conflicts over water use, since conflict refers to various interests in the 

allocation of a same resource. However with the settlement of water resource the use conflicts 

existing, concerning about the use of water bodies, are mediated and care for the body of water and 

the right to access to water provided. 

 

Key words: Management; Water Resources; Multiple uses of water.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao crescente perigo de escassez dos recursos hídricos, vem-se observando 

uma maior preocupação com seu manejo e utilização por parte de diversos países, inclusive do 

Brasil. Nesse sentido, vem sendo realizados investimentos para a manutenção da qualidade e 

quantidade deste recurso no planeta. 

Baseado no modelo Frances (1960) de governança do recurso hídrico e na política 

hídrica do Estado de São Paulo (1991), o Brasil em 1997 instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), através da Lei nº 9.433, baseando-se na água como recurso natural limitado e 

dotado de valor econômico, que com seus seis instrumentos visa assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos; utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável e a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais (BRASIL, 1997). 

Nesta política fica clara a preocupação com o planejamento para o uso da água 

levando em consideração os usos que ainda não foram feitos no curso do rio, mas que poderão ser 

realizados sem que o uso atual cause impedimento. Então, além do planejamento, é importante que 

haja mecanismos eficientes de gestão no controle das metas planejadas.  

 

2. DEMANDAS E CLASSIFICAÇÃO DE USOS DA ÁGUA 

 

A demanda de usos de recursos hídricos é classificada em usos consuntivos e usos 

não consuntivos. Usos consuntivos são aqueles que parte da água captada é consumida no processo 

produtivo, não retornando ao curso d’água, exemplo: uso urbano, rural, animal, irrigação e 

industrial. Já os usos não consuntivos são aqueles em que a quantidade de água captada é devolvida 

integralmente ao curso d’água, como por exemplo: hidreletricidade e navegação (ANA, 2012). 

A seguir o Quadro 1 apresenta um resumo de demandas e natureza dos usos de 

recursos hídricos. 
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Quadro 1- Resumo de demandas e natureza dos usos de recursos hídricos 

Categorias Demandas Natureza 

Infra-

estrutura 

social  

consumo humano consuntivo 

dessedentação de 

animais consuntivo 

navegação não-consuntivo 

usos domésticos consuntivo ou não  

recreação  não consuntivo 

usos públicos ambos 

Agricultura e 

Aquicultura 

agricultura consuntivo 

pisicultura não-consuntivo 

pecuária consuntivo 

uso de estuários 

não-consuntivo e 

local 

irrigação consuntivo 

Industrial 

arrefecimento consuntivo ou não 

mineração não-consuntivo 

hidroeletricidade não-consuntivo 

processo industrial consuntivo  

termoeletricidade consuntivo 

transporte hidráulico consuntivo 

  não-consuntivo 

Em todas as 

categorias 

transporte, diluição e 

depuração de efluentes 
não-consuntivo 

Proteção: 

Preservação, 

Conservação 

e 

Recuperação 

consideração de valores 

de opção de uso, de 

existência ou intrínseco 

não-consuntivo e 

local 

Fonte: adaptado de Rocha (2002) 

 

Assim, quando um cidadão ou empresa decide fazer uso das águas de um rio, lago 

ou mesmo de águas subterrâneas, é necessário a solicitação de uma autorização, concessão ou 

licença (Outorga) ao Poder Público (DAEE, 2013).  
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A outorga trata-se de um dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 

efetivo exercício dos direitos de acesso a água (BRASIL, 1997). 

São usos passíveis de outorgas os que alteram a quantidade de água do corpo 

hídrico e devem ser avaliados de acordo com a disponibilidade hídrica existente, levando em conta 

os usos já outorgados a montante e a jusante de determinado ponto do curso d’água. No aspecto 

qualitativo, tem-se a outorga para o desenvolvimento de atividades / intervenções que modificam o 

estado antecedente em relação aos parâmetros de qualidade da água (PEREIRA, 2012). 

 

Existem também alguns usos que não necessitam de outorga, mas que estão 

sujeitos a cadastramento e a fiscalização de órgãos públicos, são eles de acordo com Rocha (2002): 

 

 Abastecimento humano de pequenos grupos populacionais, distribuídos 

no meio rural; 

 Abastecimentos de núcleos indígenas; 

 Obras emergenciais de proteção contra calamidades públicas; 

 Serviços rotineiros de limpeza e desassoreamento de curso d’água; 

 Serviços de contenção e proteção de margens e estuários, para controle de 

erosão e; 

 Usos considerados insignificantes. 

 

Tratando dos conflitos, Barreto (2011) menciona que não se pode atribuir a 

conflito uma significação basicamente negativa e que conflito é intrínseco à condição humana e 

característico da vida em sociedade, não sendo inicialmente, positivo ou negativo, apenas indicativo 

de existências de diferenças individual. Os conflitos inerentes aos recursos hídricos não são 

necessariamente motivos de discussões e disputas, mas sim interesses diversos no uso deste recurso. 

 

3. BACIA EXPERIMENTAL DO RIO PARDO – SP 

 

A Bacia Experimental do Rio Pardo compreende terras desde a proximidade de 
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sua nascente, no município de Pardinho (SP), até o local onde a Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza a captação de água para o município de Botucatu, Estado 

de São Paulo. 

Esta área localiza-se entre as coordenadas entre as coordenadas 755000; 775000 e 

7440000; 7465000 do fuso 22 da projeção Universal Transversa de Mercator - UTM conforme 

exposto na Figura 1, abrangendo terras dos municípios de Pardinho (SP) e Botucatu (SP).    

Segundo Carvalho (1981), os terrenos das citadas regiões fisiográficas encontram-

se, predominantemente, sobre a formação Bauru, sendo que o desenvolvimento pedogenético se 

deve a materiais retrabalhados, Neocenozóicos, das formações originárias de arenito Botucatu e 

Bauru, e das rochas eruptivas básicas (basalto). 

O clima da região é do tipo Cwa conforme classificação de Köppensendo: tropical 

de altitude, com três meses mais secos e frios ( junho/ julho/ agosto), chuvas predominantes no verão, 

temperatura média anual de 19,3ºC e precipitação média anual de 1444,1 mm, com altitude de 900 m 

(CEPAGRI, 2013).  

Em levantamento semi-detalhado dos solos da bacia hidrográfica do Alto Rio 

Pardo, contida na Bacia Experimental em estudo, encontrou as seguintes unidades de solo: 

Latossolo Roxo (LR), Latossolo Vermelho Escuro (LE), Solos Litólicos (R), Podzólico Vermelho 

Amarelo (PV) e solos Hidromórficos. Os solos da bacia, de forma geral, são pobres, não sendo 

apropriados à prática agrícola convencional, observando ainda que a atividade agrícola mais intensa 

é desenvolvida em áreas próximas ao Rio Pardo, onde se concentram solos mais férteis ( 

ZIMBACK, 1997, apud CONTE, 1999, p.62). 
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Figura 1- Bacia Experimental do Rio Pardo 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A bacia experimental da nascente do Rio Pardo desempenha importante papel no 

Estado de São Paulo, uma vez que a população da região (municípios de Pardinho e Botucatu) 

realiza diversos usos de suas águas, que foram observadas em visitas ao local, como: abastecimento 

humano, dessedentação de animais, irrigação, saneamento, industrial, aqüicultura, turismo e lazer. 

Ainda, por este rio ser afluente do rio Paranapanema, é de grande significância para o 

abastecimento de água a jusante da delimitação da bacia hidrográfica. 

Por meio de pesquisas junto ao DAEE, foi possível verificar quais usos estão 

outorgados nessa bacia experimental e por meio de sua localização foi gerada a Figura 2 a seguir. 
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Figura 2- Usos de recursos hídricos outorgados na bacia experimental 

 

Comparando as informações levantadas na visita de campo e observando a Figura 

2, é possível perceber que nem todos os usos realizados na bacia estão outorgados, porém é 

importante destacar que a regularização dos usos de recursos hídricos vem aumentando na unidade 

de gerenciamento onde esta bacia está inserida, conforme expõe o Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos (CBH-MP, 2012).  

 Para estudo da bacia experimental, mesmo levando em conta apenas os usos já 

outorgados, existem conflitos, pois a bacia é pequena, 147,52km², e é responsável pelo 

abastecimento de aproximadamente 127.133 pessoas (IBGE, 2010). 
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A quantidade de água captada para abastecimento do município de Pardinho, por 

estar a montante dos demais pontos de captação, influencia em todo o curso do rio e 

consequentemente nos demais usos.  

No Quadros 2 ficam expostos os primeiros conflitos verificados na bacia 

experimental durante os estudos realizados. 

 

Quadro 2- Conflitos Quantitativos e Qualitativos 

Conflitos Usos 

 

 

 

Quantitativos 

Consumo Urbano Pardinho x Consumo Urbano Botucatu 

Consumos Urbanos + 

Irrigações + Dessedentação de 

Animais 

x PCH Salto do Lobo 

(à jusante da bacia) 

Irrigações x Consumo Urbano 

Captação de água consumo 

urbano de Botucatu 
x 

Transposição de bacia 

(água captada do Rio Pardo para 

abastecimento urbano de 

Botucatu e seu esgoto, após ser 

tratado, é lançado no Rio Tietê) 

 

Qualitativo 

Tratamento de Esgoto de 

Pardinho 
x Consumo Urbano Botucatu 

 

 

Para a mediação dos conflitos, a legislação impõe prioridades em caso de 

escassez, assim abastecimento humano e dessedentação de animais têm prioridade sobre os diversos 

usos (BRASIL, 1997).  

Como referência para quantidade, disponibilidade hídrica de uma bacia, o 

parâmetro hidrológico utilizado é a vazão média de longo tempo (Qmédia). Este parâmetro indica o 

limite superior do potencial hídrico aproveitável (CPTI, 2007). Em virtude da variedade de chuvas 

em épocas de seca, a disponibilidade hídrica pode ser caracterizada pela vazão mínima, como a 

Q7,10. Esta vazão representa a menor vazão média de 7 (sete) dias consecutivos dos últimos nos 

últimos 10 anos (CPTI, 2007). 
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No Estado de São Paulo o órgão que regulariza os usos de recursos hídricos é o 

DAEE, aplicando a cada uso a metodologia adequada para emissão da outorga. Além deste, 

dependendo do uso a ser realizado, os comitês de bacia também opinam sobre a outorga a ser 

emitida, colocando o pedido de outorga na pauta de sua reunião. Então, o DAEE realiza uma 

apresentação do pedido de outorga, os pareceres técnicos emitidos por este órgão e os integrantes do 

comitê de bacia, com direito a voto, manifestam-se. Já, durante o licenciamento ambiental, podem 

ser exigidas condições mais restritivas quanto a vazão mínima deixada no leito natural do rio. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Como a água é um recurso finito, faz-se necessário que se desenvolva num corpo 

hídrico usos múltiplos deste. Para a efetiva gestão de recursos hídricos, utilizam-se de vários 

instrumentos; a outorga de direito de uso de água tem como objetivo assegurar o controle quali-

quantitativo de seus usos e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Com a regularização do 

uso dos recursos hídricos os conflitos existentes referentes à utilização de corpos d’água são 

mediados, o cuidado com o corpo hídrico e o direito de acesso a água resguardados, uma vez que 

são levados em conta informações fundamentais como a oferta de água do corpo d’água, os usos 

outorgados a jusante, e ainda, são tratados como prioritários em situação de escassez o consumo 

humano e dessedentação de animais, objetivando assim, com a articulação de interesses dos 

diversos usuários da água, uma gestão sustentável.  
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a importância do resgate arqueológico em áreas de 

cultivo canavieiro e sua contribuição para compreender a ocupação indígena no noroeste do Estado 

de São Paulo. O Estado de São Paulo é um dos grandes produtores do cultivo de cana-de-açúcar, 

sendo a Bacia Hidrográfica Turvo/Grande uma área que possui em torno de 16 usinas de açúcar e 

álcool, entre elas, a Usina Guariroba Ltda., instalada no município de Pontes Gestal, SP. A Usina 

Guariroba Ltda., possuía em sua área de influência a presença de seis sítios arqueológicos, os quais 

foram resgatados em 2010, contribuindo para o conhecimento da história das ocupações pré-

históricas na região da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande. 

Palavras-chave: cana-de-açúcar, impactos ambientais, resgate arqueológico, patrimônio, Bacia 

Hidrográfica Turvo/Grande. 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the importance of archaeological recovery in sugarcane growing areas 

and their contribution to understanding the Indian occupation in the State of São Paulo. The State of 

São Paulo is one of the major producers of the crop of cane sugar, and the Bacia Hidrográfica 

Turvo/Grande an area that has around 16 sugar mills and alcohol, among them, the Usina Guariroba 

Ltda., located in the municipality of Pontes Gestal, SP. The Usina Guariroba Ltda., had in its area of 

influence the presence of six archaeological sites, which were redeemed in 2010, contributing to the 

knowledge of the history of prehistoric occupations in the region Bacia Hidrográfica Turvo/Grande. 

Keywords: cane sugar, environmental, archaeological recovery, equity, Bacia Hidrográfica 

Turvo/Grande. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

 O Brasil é um dos grandes produtores da monocultura canavieira, com forte destaque para o 

Estado de São Paulo, que nas últimas décadas vem ampliando as suas áreas de cultivo e 

comercializando, com novos mercados consumidores, o etanol e o açúcar. O etanol é o principal 

produto comercializado, pois é um combustível limpo e renovável, entretanto, a sua produção causa 

diversos impactos ambientais e sociais.  
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O principal objetivo deste estudo é analisar a importância do resgate arqueológico em áreas 

de cultivo canavieiro e sua contribuição para compreender a ocupação indígena na região da Bacia 

Hidrográfica Turvo/Grande. 

Este estudo compreende a região da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande, cuja bacia está 

localizada na região noroeste do Estado de São Paulo, sendo considerada importante pólo agrícola e 

agroindustrial do Estado de São Paulo. Suas principais atividades econômicas são as culturas 

temporárias de cana-de-açúcar, laranja, seringueira, milho, banana, sorgo, limão, café e uva, com 

maior destaque para “a cultura da cana-de-açúcar, que respondeu por 97,3% do total dessas 

culturas” (COOPERATIVA DE SERVIÇOS E PESQUISAS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIAIS, 

2012, p. 25). 

Possui em torno de 16 usinas de açúcar e álcool instaladas em sua área (ECOLOGIA E 

AÇÃO, 2010), o que gera diversos impactos, como: a) problemas ambientais: contaminação do 

solo, contaminação de lençóis freáticos, perda de solo, erosões, assoreamento de cursos d’água e 

perda da biodiversidade; b) problemas no patrimônio arqueológico: desgaste, fragmentação, 

soterramento e perda dos registros materiais e c) problemas sociais: arrendamento de terras, 

diminuição da produção de cultivos agrícolas e precarização dos postos de trabalho.  

Quanto ao patrimônio arqueológico e histórico, este merece atenção redobrada, pois,  

Refere-se à possibilidade de interferência em sítios arqueológicos, que constituem 

bens da União (Constituição Federal, art. 20, X) e patrimônio cultural da Nação 

(Constituição Federal, art. 216, V), com a destruição, parcial ou total, de sítios 

eventualmente existentes na área. Por destruição (parcial ou total) entendesse a 

ocorrência de ações que levem à depredação ou à desestruturação espacial 

(horizontal e/ou estratigráfica) de assentamentos indígenas pré-coloniais e do 

período histórico, subtraindo-os à memória nacional (GEOMA, 2010, p. 358). 

Diante disso, uma das soluções encontradas é o resgate dos sítios arqueológicos 

evidenciados em áreas em que se vão se instalar ou já estão instaladas as usinas de açúcar e álcool. 

Dentre as usinas sucroalcooleiras existentes na Bacia Hidrográfica Turvo/Grande, a Usina 

Guariroba Ltda. instalada no Município de Pontes Gestal, SP possuía em sua área de influência a 

presença de seis sítios arqueológicos. Os sítios foram resgatados no ano de 2010, dentre eles o Sítio 

Arqueológico Turvo V-B que será melhor detalhado neste estudo. O resgate arqueológico contribui 

para o conhecimento da história das ocupações pré-históricas no território paulista, mais 

especificamente na área da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande. 
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A Bacia Hidrográfica Turvo/Grande 

O Sítio Arqueológico Turvo V-B foi evidenciado dentro dos limites da Bacia Hidrográfica 

Turvo/Grande (UGRHI-15), localizada na região noroeste do Estado de São Paulo. Segundo São 

Paulo (1999), esta bacia faz limite, a norte, com o Estado de Minas Gerais, por meio do Rio Grande, 

o qual se encontra represado em sua quase totalidade, de maneira que tal limite se dá pelas águas 

dos reservatórios de Ilha Solteira e de Água Vermelha. A leste, limita-se com a Bacia Hidrográfica 

Baixo Pardo/Grande (UGRH-12), a sudeste com a Bacia Hidrográfica Mogi-Guaçu (UGRHI-9) e, 

pelo flanco sul, com as Bacias Hidrográficas Tietê/Batalha (UGRHI-16) e São José dos Dourados 

(UGRHI-18). 

De acordo com a Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais (2012), a 

Bacia Turvo/Grande foi dividida em unidades menores: as sub-bacias. Dessa forma, obtiveram-se 

12 sub-bacias designadas com os nomes dos cursos d’água que a perfazem e que as delimitam. O 

Sítio Turvo V-B encontra-se dentro da sub-bacia Baixo Turvo/Tomazão, no Município de Pontes 

Gestal. O Município de Pontes Gestal (Figura 1) limita-se ao norte com Riolândia, a oeste com 

Cardoso e Álvares Florence, a leste com Palestina e ao sul com Américo de Campos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização do Município de Pontes Gestal no Estado de São Paulo 
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A sub-bacia Baixo Turvo/Tomazão (sub-bacia 5) é representada pelas águas do 

Rio Turvo (a partir da foz do Rio Preto) e dos ribeirões Tomazão e Guariroba, do 

Córrego Tomazinho, além de outras drenagens de menor porte, inclusive o Córrego 

São José, que drena para o reservatório de Água Vermelha. Da mesma forma que o 

Ribeirão do Marinheiro, o baixo Rio Turvo e seus afluentes apresentam extensão 

de quase 30 km em que se comportam como reservatório, dadas as baixas altitudes 

das terras em que correm, onde as planícies ribeirinhas foram tomadas pelas águas 

do reservatório de Água Vermelha. Cardoso e Pontes Gestal (com 11.500 e 2.500 

habitantes, respectivamente) são os dois únicos municípios com sede na sub-bacia 

(SÃO PAULO, 1999, p. 10-11). 

 

As unidades geológicas que afloram na área da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande são 

formadas por rochas ígneas basálticas da Formação Serra Geral (Grupo São Bento da Bacia do 

Paraná), depositadas no Cretáceo Inferior e por sedimentos quaternários, associados à rede de 

drenagem (Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais, 2012; SÃO PAULO, 

1999). 

O Grupo São Bento é composto pelas formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral. Neste 

trabalho chamaremos a atenção para a Formação Serra Geral, pois, dentre as três, somente esta está 

exposta na área da sub-bacia Baixo Turvo/Tomazão. 

 A Formação Serra Geral possui rochas eruptivas que constituem um conjunto de derrames 

de basaltos toleíticos. Neles, intercalam-se arenitos com características dos arenitos da Formação 

Botucatu. “Outra faixa expressiva de afloramento situa-se ao longo do baixo Rio Turvo e próximo à 

confluência com o Rio Preto [...]” (SÃO PAULO, 1999, p. 23). Os derrames são constituídos por 

rochas de coloração cinza escura a negra.  

Quanto à geomorfologia, a Bacia Turvo/Grande acha-se incluída inteiramente no Planalto 

Ocidental Paulista. Este Planalto corresponde aos derrames basálticos que cobrem as unidades 

sedimentares do final do ciclo de deposição da Bacia do Paraná, e às coberturas sedimentares, 

depositadas na Bacia Bauru, acima desses basaltos (SÃO PAULO, 1999). 

Apresenta um relevo monótono, levemente ondulado, de colinas e morrotes. As formas de 

relevo que ocorrem na maior parte da sub-bacia são as colinas amplas, que ocupam a quase 

totalidade das áreas drenadas para o Rio Grande.  
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O resgate arqueológico em áreas de cultivo canavieiro 

 

Na análise dos impactos ambientais é necessário, primeiramente, verificar a origem e o 

destino dos impactos, “uma vez que o empreendimento terá atividades de manejo e apropriação de 

espaço, afetando direta ou indiretamente o meio físico (atmosférico, terrestre e aquático), o meio 

biológico (vegetação e fauna) e meio antrópico (homem)” (GEOMA, 2010, p. 349). 

Atualmente, o cultivo da cana-de-açúcar é altamente mecanizada, o que aumenta a 

compactação do solo pelo tráfego de máquinas agrícolas. Com a compactação do solo, diminui a 

quantidade de água infiltrada, favorecendo o escoamento superficial, que irá ocasionar a perda de 

terras férteis, o surgimento de erosões e o assoreamento de cursos d’água.  

Quanto aos impactos sobre o patrimônio arqueológico, o risco que o empreendimento 

poderá causar  

 

A destruição, parcial ou total, de sítios arqueológicos eventualmente existentes na 

área. Por destruição (parcial ou total) entende-se a ocorrência de ações que levem à 

depredação ou à desestruturação espacial (horizontal e/ou estratigráfica) de 

assentamentos indígenas pré-coloniais e do período histórico, subtraindo-os à 

memória nacional (GEOMA, 2010, p. 380). 

 

Qualquer interferência física no terreno poderá provocar a remobilização, soterramento e/ou 

destruição de vestígios e estruturas arqueológicas existentes na superfície ou subsuperfície do solo. 

“Este impacto é de grande relevância, considerando que o estudo e a interpretação de sítios 

arqueológicos dependem da integridade dos vestígios e da sua contextualização espacial e 

temporal” (GEOMA, 2010, p. 380-381). 

Os fatores que podem gerar tal impacto estão todos ligados às atividades do 

empreendimento, principalmente na área agrícola, pois o cultivo mecanizado de cana impacta 

profundamente o solo, pondo em risco os sítios arqueológicos superficiais e aqueles enterrados. 

Segundo Faccio (2012), 
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As etapas técnicas inerentes ao resgate arqueológico abrangeram uma sequência de 

operações que permitiu uma avaliação dos planos superficiais e subsuperficiais dos 

sítios detectando estruturas arqueológicas e possibilitando um primeiro 

entendimento sobre a ocupação pretérita em relação às formas de relevo, inserção 

geomorfológica, ou seja, ao seu ambiente de entorno (FACCIO, 2012, p. 73). 

 

As maiores perturbações são decorrentes dos processos de escavação (arado), remobilização 

de terras, movimentação de máquinas e de pessoas, que promovem o revolvimento e a compactação 

das camadas superficiais do solo, alterando a disposição dos indícios arqueológicos, o que os 

destruirá de seu contexto. 

 

O Sítio Arqueológico Turvo V-B 

 

No início das pesquisas no Brasil, os vestígios arqueológicos com características próprias e 

peculiares encontrados em sítios arqueológicos da região Nordeste do país foram identificados 

como pertencentes a uma tradição denominada Aratu, enquanto que em Minas Gerais, vestígios 

semelhantes foram associados a uma tradição denominada Sapucaí. À medida que se comprovou a 

similaridade entre as duas tradições, os arqueólogos passaram a utilizar uma única denominação 

para classificar tais vestígios: Tradição Aratu-Sapucaí (GASPAR; BARBOSA; CORDEIRO, 2007). 

Os agricultores ceramistas da Tradição Aratu ocuparam de forma intensa o Planalto Central 

entre os séculos VIII e IX. Oriunda dos Estados do Amazonas ou Rondônia, os povos da Tradição 

Aratu cruzaram as redes fluviais dos rios Tapajós, Xingu e Araguaia, em busca do atual interior do 

estado de Goiás. A partir do Centro-Oeste, as levas migratórias teriam se desmembrado: uma parte 

seguiu para o Nordeste brasileiro, a outra para o sul de Goiás, centro e oeste de Minas Gerais, e para 

adentrar o nordeste de São Paulo utilizaram um trecho do Alto São Francisco. 

O povoamento indígena do Estado de São Paulo no período pré-colonial, segundo Morais e 

Morais (2009), ocorreu, conforme as condicionantes proporcionadas pelo meio ambiente físico e 

biótico, principalmente por meio da distribuição das unidades do relevo e dos recursos hídricos, que 

orientaram a expansão humana e construíram o espaço geográfico paulista.  

Acredita-se que os povos vinculados à tradição Aratu-Sapucaí tenham se expandido nas 

franjas territoriais do nordeste do Estado de São Paulo, abrangendo trechos das redes hidrográficas 

do rio Grande e do rio Paraíba do Sul, chegando até a área noroeste do Estado. 
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Inserido na sub-bacia Baixo Turvo/Tomazão, o Sítio Turvo V-B encontra-se na margem 

esquerda do Córrego do Anil, a 800 metros do Rio Turvo, no Município de Pontes Gestal, SP 

(Figura 2), podendo ser identificado, espacialmente, pelas coordenadas UTM: 632.070 metros Norte 

e 7.774.898 metros Oeste.  

 
Figura 2 – Localização do Sítio Turvo V-B 

 

O sítio está numa colina ampla de vertente levemente acentuada e topo aplainado, 

localizando-se na baixa vertente (Figura 3). Possui uma área de 150 por 80 metros, onde os 

materiais arqueológicos líticos e cerâmicos se encontravam espalhados em meio ao plantio de cana-

de-açúcar.  

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1655 

 
Figura 3 – Ambiente do Sítio Arqueológico Turvo V-B 

Fonte: Adaptado de Faccio (2012, p. 91). 

 

Na área do sítio em tela, foram encontradas nove peças líticas lascadas e 32.095 fragmentos 

de cerâmica, bem como, na área do Córrego do Anil (Figura 4), também foram encontrados 

fragmentos de cerâmica, os quais, certamente, foram levados para o leito do córrego devido à ação 

das águas das chuvas. Em sua maioria, os fragmentos de cerâmica não apresentaram nenhuma 

decoração, como é característico da Tradição Aratu-Sapucaí. 

 

 
 

Figura 4 – Ao fundo está o Sítio Turvo V-B e à sua frente o Córrego do Anil 

Fonte: Faccio (2012, p. 88). 
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Estando o sítio em tela assentado em uma colina ampla, de vertente levemente acentuada e 

topo aplainado, permitia as populações que o habitavam uma maior visibilidade da área, garantindo 

maior proteção. A proximidade com o Córrego do Anil lhes fornecia a água a ser utilizada em 

atividades domésticas, ingestão humana e recreação.  

A área do sítio encontra-se bastante perturbada pela ação antrópica, devido à retirada de 

grande parte da vegetação nativa e do uso de maquinário agrícola, como é o caso do arado e do 

subsolador. Nas proximidades do Córrego do Anil, não há a presença de mata ciliar, pois a 

vegetação nativa foi substituída por gramíneas e pelo cultivo de cana-de-açúcar, o que pode causar 

o assoreamento do curso d’água. 

 

 

 

 

2.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando diagnosticado o potencial arqueológico de uma determinada área, é necessário 

definir medidas preventivas que evitem danos ao patrimônio arqueológico eventualmente existente, 

sendo uma dessas medidas o resgate arqueológico. 

Dentre as usinas sucroalcooleiras existentes na Bacia Hidrográfica Turvo/Grande, a Usina 

Guariroba Ltda. instalada no Município de Pontes Gestal, SP possuía em sua área de influência a 

presença de sítios arqueológicos.  

Ocorreu um impacto possível de ser prevenido, por meio do desenvolvimento de 

prospecções arqueológicas na área de influência da usina. Nessa área foi realizado o resgate dos 

materiais líticos e cerâmicos, evidenciados na área, e o registro do contexto geográfico do sítio 

arqueológico. 

A cerâmica da Tradição Aratu-Sapucaí costuma ser abundante nos sítios arqueológicos, 

como é o caso do sítio Turvo V-B, onde se evidenciaram 32.095 fragmentos cerâmicos, em sua 

grande maioria sem nenhuma decoração. 

Os povos indígenas dessa Tradição eram agricultores ceramistas, ou seja, praticavam a 

agricultura de subsistência e fabricavam a cerâmica. Escolhiam como espaço topográfico para 
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localizar suas ocupações as elevações suaves, como colinas distante de importantes rios, como é o 

caso do Rio Turvo à 800 metros dali, mas próximo a um córrego de menor dimensão, como o 

Córrego do Anil. 

Seus aldeamentos circulares a céu aberto, tinham sua formação constituída de um a três 

anéis concêntricos de habitações e no interior haveria uma praça central. Atualmente essa mesma 

configuração de organização da aldeia pode ser observada entre os indígenas pertencentes ao tronco 

linguístico Jê, como os Kayapó, os Bororo e os Xavante. 

Quando uma aldeia crescia de modo que ultrapassava o tamanho que permitia sua 

subsistência, parte de sua população mudava para outro local. Assim, depois de certo tempo haveria 

diversas aldeias de povos Aratu dispersos por uma grande área, como é o caso da área onde se 

encontra o sítio Turvo V-B e outros cinco sítios arqueológicos distribuídos no entorno da área.  

Associando os registros históricos, etnográficos, aspectos geomorfológicos e a análise dos 

materiais cerâmicos do sítio em tela, pode-se comprovar essa área como sendo de ocupação dos 

povos Jê do Norte do Estado São Paulo, filiados à Tradição Aratu-Sapucaí.  
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RESUMO 

A perda de solos em áreas agricultáveis é um dos problemas que afeta a agricultura e as condições 

ambientais do sistema fluvial. O objetivo desta pesquisa é caracterizar o processo erosivo dos solos 

na bacia do ribeirão Maringá, localizada na cidade de Maringá- PR. A forma adotada para obter esta 

informação foi à utilização de parcelas experimentais para a verificação da perda de solo em 

condições controladas de chuva simulada. Os resultados obtidos demonstraram que, tanto os valores 

do volume acumulado como os de sedimentos retidos nos tanques de coleta variaram entre as parcelas 

com diferentes condições uso do solo. Os valores de quantidade de sedimentos retidos em cada tanque 

em cada experimentação demonstraram que em condições de solo seco e de vegetação em estágio 

inicial de crescimento, a perda de solo foi similar nos três tipos de cultivo. A perda em condições de 

solo exposto foi apenas duas vezes maior do que nas áreas com germinação inicial. Demonstraram ainda 

que, em condições de solo muito úmido, as perdas das áreas de solo exposto podem ser muito mais 

significativas, chegando a ser 130 vezes maior do que as outras formas de ocupação do solo. Assim, a 

técnica de simulação de chuva por sistema de aspersão mostrou ser uma importante ferramenta para 

o levantamento e determinação do fator A da equação universal de perda de solo de uma forma 

mais confiável. 

Palavras-chave: transporte de sedimento, processo erosivo, chuva controlada, ribeirão Maringá. 

 

ABSTRACT 

The soil loss is one of the problems affecting agriculture and environmental conditions of the river 

system. The aim of this study was to characterize the erosion process of soils in the basin of the 

Maringá, in the city of Maringá-PR. The adopted form to obtain this information was use 

experimental plots to verify the soil loss under controlled simulated rainfall. The values of the 

amount of sediment retained in each tank in each trial showed that, in dry soil conditions and 

vegetation in the initial stage of growth, the soil loss was similar in the three types of cultivation. 

The loss on bare soil conditions was only two times greater than in areas with initial germination. 

Also demonstrated that, under conditions of very moist soil, losses of areas of exposed soil can be 

much more significant, succeeding in being 130 times greater than other forms of land use. Thus, 

the simulation technique by rain sprinkling system was shown to be an important tool for surveying 

and determining factor A, in the equation universal soil loss, more reliably. 

Keywords: sediment transport, erosion process, controlled rain, Maringá stream. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

Atualmente, com a crescente preocupação em relação à conservação dos recursos ambientais, 

pesquisas mostram a necessidade de instrumentos para a estimativa, representativa e confiável, do 

potencial erosivo de uma bacia hidrográfica, unidade de planejamento ambiental, seja pela 

estimativa de solo perdido, seja pelo transporte e deposição de sedimentos e poluentes nos cursos 

d’água (WEILL e SPAROVEK, 2008; SILVA et al., 2011).  

A modelagem dos processos erosivos consiste em descrever matematicamente a 

desagregação, transporte e deposição das partículas do solo ao longo de uma vertente de uma bacia 

hidrográfica. Segundo Avanzi (2005), dentre os muitos modelos que tentam exprimir a ação dos 

principais fatores que exercem influência nas perdas de solo pela erosão hídrica, o que trata o 

assunto de modo mais dinâmico é a chamada Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), proposta 

por Wischmeier e Smith em 1978.  

Entre os fatores que compõe a EUPS, a determinação do fator de perda de solo (fator A) é efetuada 

nas condições de parcela padrão, que é a unidade fundamental de pesquisa de erosão, preconizada 

pela equação universal de perda de solo e é conhecida como método direto.  

No método direto, as avaliações experimentais do valor do “fator A” exigem muito tempo 

nas suas determinações, causando um impasse na modelagem na avaliação de efeitos em curto 

prazo. Assim, a técnica de simulação de chuva por sistema de aspersão pode ser uma importante 

ferramenta para o levantamento e determinação do fator A da equação universal de perda de solo, 

de forma mais rápida e confiável. Além disso, a utilização de simuladores de chuvas que permitem 

controlar as características das mesmas e têm a vantagem de poderem ser utilizados a qualquer 

tempo.  

O trabalho de Souza (2004) mostrou que o uso do simulador de chuva é eficiente para estudo 

de perda de solo, perda de água e nutrientes por escoamento superficial. De acordo Montebeller et 

al. (2001), para que um simulador seja considerado satisfatório é necessário que  o mesmo apresente 

relação entre a energia cinética da precipitação simulada e aquela da chuva natural acima de 75% e 

que  os valores do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) sejam acima de 80%. 

Em relação à área de estudo, alguns trabalhos recentes mostraram que a bacia do ribeirão Maringá 

sofre consequências das atividades humanas tanto do meio urbano, como do meio rural. Na porção 

urbana, pode-se citar o avanço da cidade em direção aos canais de drenagem promovendo alteração 
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da qualidade da água (COELHO, 2007; SCHNEIDER et al., 2011). Na área rural, pode ser 

observado o uso do solo destinado à produção agrícola intensiva, proporcionando maior 

degradação, por exemplo, de seus atributos físicos (compactação, redução da infiltração, destruição 

da estrutura natural) e o aporte de materiais sólidos e outras substâncias para o curso d’água, 

alterando também a qualidade do sistema fluvial (SALA e GASPARETTO, 2010; SCHNEIDER et 

al., 2009; SANTOS e MORAIS, 2012; FREIRE et al., 2012). 

Essas modificações da paisagem e a ampliação de áreas degradadas, devido ao uso 

inadequado dos solos, justificam a realização do presente estudo como forma de contribuição para o 

avanço do conhecimento técnico-científico referente à dinâmica dos fenômenos naturais e sociais 

atuantes na paisagem, podendo contribuir ainda, para a elaboração de projetos de contenção dos 

processos erosivos, propondo medidas para a recuperação da bacia.  

Neste cenário, este trabalho tem por objetivo à aplicação do método de chuva simulada, 

através de um sistema de aspersão, para que seja determinado do fator de  perda de solo em uma 

vertente da bacia hidrográfica do ribeirão Maringá. 

 

2. METODOLOGIA  

 

 O estudo foi conduzido nas proximidades do córrego Mandacaru, afluente da bacia 

hidrográfica do ribeirão Maringá, localizado a 23º 24’S e 51º 57’W, a uma altitude de 351 m, na 

zona norte do município de Maringá – PR (Figura 1). O clima da região conforme a classificação de 

Köppen é do tipo Cfa, com precipitação média anual entre 1.250 a 1.500 mm, apresentando verões 

quentes e chuvosos, invernos com geadas pouco frequentes, sem estação seca definida. O substrato 

geológico é, por sua vez, constituído por rochas vulcânicas básicas (basaltos) pertencentes à 

Formação Serra Geral, Grupo São Bento. 
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Figura 22 - Localização da área de estudo. 

 

A área de estudo está localizada em média-baixa vertente, dentro do Centro de Tecnologia 

de Irrigação da Universidade Estadual de Maringá – CTI/UEM, sobre um NITOSSOLO Vermelho 

distroférrico latossólico muito argiloso. O local possui declividade de 9% e permaneceu em repouso 

de plantio por mais de cinco anos, apresentando todos os fatores favoráveis para estudos sobre 

processos erosivos. 

Em razão da área disponível para o estudo, foram construídas quatro parcelas erosivas em 

alvenaria, apresentando dimensões de 2 m x 12,5 m, correspondendo a 25 m², proporcionais ao tipo 

“padrão” recomendado pela literatura (WISHMEIER E SMITH, 1978). À jusante de cada parcela 

foi instalado um sistema coletor composto por calha direcionadora e tanque de sedimentação (S), 

com capacidade de 1.000 L, para o coleta do escoamento superficial. A simulação de chuva foi 

realizada por meio de um sistema de aspersão suspenso a 2 m de altura, composto por duas linhas 

principais de 12 metros, com 13 aspersores cada e espaçados em 0,92 m, conforme apresentado na 

Figura 2. O sistema de aspersão foi testado a uma pressão de 2,5 bar e a intensidade da precipitação 

simulada foi averiguada por meio do uso de copos plásticos de 300 mL distribuídos nas parcelas. O 

mesmo sistema de coleta foi utilizado para a aferição da precipitação simulada durante as 

experimentações. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1663 

 

 

Figura 23 - Planta das parcelas erosivas e do sistema de aspersão. 

 

Em relação ao preparo do solo, o presente estudo iniciou-se com a remoção da vegetação 

existente em cada uma das parcelas, seguido pelo preparo do solo e a semeadura. A primeira parcela foi 

deixada com solo exposto, a segunda foi semeada com vegetação para pastagem, a terceira recebeu 

sementes de milho e na quarta foi plantado soja, cultivos típicos da região de Maringá-PR. 

Após os preparativos mencionados, foram realizadas três experimentações. Em cada uma delas 

o sistema de aspersão ficou ativo por uma hora, calibrado de forma a permitir uma precipitação com 

intensidade de 50 mm/h e com coeficiente de uniformidade de 90,3%.  

O volume precipitado foi calculado a partir da quantidade de água recolhida nos copos plásticos 

e o volume da água escoada foi medido nos tanques de coletores. A quantidade de solo removido e 

transportado pelo fluxo superficial foi calculada a partir de amostras de água dos referidos tanques. 

Antes da coleta das amostras de água, o conteúdo de cada tanque foi homogeneizado por meio de 

raspagem do fundo e agitação da água. Depois disso, foi coletado um litro da mistura de cada tanque. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1664 

Em laboratório, as amostras foram novamente homogeneizadas por agitação e foram separadas 

uma alíquota de 250 ml, no qual foi submetida ao ensaio de sólidos totais, conforme os procedimentos 

analíticos descritos em APHA (1998). A quantidade mássica de material transportado até os tanques, 

tanto na forma total foi obtida a partir da multiplicação da concentração de cada amostra pelo volume 

registrado no respectivo tanque de amostragem. O valor obtido corresponde numericamente à perda de 

solo na parcela (fator A da EUPS). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nas três simulações de chuva encontram-se na Tabela 1. Conforme pode 

ser observado, tanto os valores do volume acumulado como os de sedimentos retidos nos tanques 

variaram entre as parcelas com diferentes condições uso do solo. 

Coleta 
Precipitação 

(mm) 

Volume acumulado nos tanques 

(L) 
Sedimentos retidos nos tanques (g) 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

1 53,0 34,50 23,00 17,25 34,50 10,660 4,979 4,105 6,957 

2 46,0 1029,70 46,00 48,30 48,30 779,141 5,796 87,947 6,472 

3 57,0 206,98 34,50 46,00 46,00 140,127 9,809 12,557 24,071 

 

Tabela 1 – Precipitação simulada, volume de água e total de sedimentos retidos nos tanques. 

O total de água acumulada nos tanques corresponde à agua de escoamento superficial. A relação 

entre esses valores e o volume total de água precipitada em cada parcela em cada experimentação 

permite calcular o coeficiente de deflúvio. Os resultados obtidos para o deflúvio encontram-se na Tabela 

2 e nos gráficos da Figura 5. 

Coleta 
Coeficiente de deflúvio (%) 

P1 P2 P3 P4 

1 2,60 1,74 1,30 2,60 

2 89,54 4,00 4,20 4,20 

3 14,52 2,42 3,23 3,23 

                                            

                                           Tabela 2 - Total de coeficiente de deflúvio.  
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Figura 5 – Representação gráfica dos valores do coeficiente de deflúvio nos experimentos 1, 2 e 3. 

 

Os dados da Tabela 2 e da Figura 5 demonstram que o coeficiente de deflúvio é maior quando o 

solo encontra-se muito úmido e é bastante reduzido em condições de solo seco. Em condições de 

umidade semelhante, o solo exposto proporciona sempre maiores valores de coeficiente de deflúvio 

(parcela 1), enquanto as áreas de pastagem (parcela 2) apresentam os menores valores, com exceção do 

primeiro experimento, quando a vegetação ainda estava em estágio inicial de crescimento. As áreas com 

milho e soja apresentaram condições equivalentes no que diz respeito a este coeficiente, embora no 

primeiro experimento a parcela 2 tenha apresentado resultado igual ao do solo exposto, mas tal resultado 

era previsível, uma vez que as sementes encontravam-se em estágio inicial de crescimento. 

Em tese, considera-se que quanto maior for o escoamento superficial, maior será a taxa de 

erosão laminar. Para verificar a validade de tal raciocínio, foi realizada a análise de regressão entre os 

valores de água acumulada nos tanques e a quantidade de sedimentos ali retidos. O resultado da análise 

de regressão linear dos dados da parcela 1 (solo exposto) confirma que a taxa de erosão é diretamente 

proporcional à intensidade do escoamento superficial (Figura 6) e que a quantidade de sedimentos pode 

ser calculada com bastante previsão a partir dos dados de escoamento superficial. Contudo, tal 

afirmação não pode ser feita para o caso do solo coberto com algum tipo de vegetação, conforme 

observado na Figura 7. 
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Figura 6 – Gráfico da análise de regressão linear entre os valores de volume de água e quantidade de sedimentos 

retidos no tanque da parcela 1 (com solo exposto). 

 

 
Figura 7 – Gráficos das análises de regressão linear entre os valores de volume de água e quantidade de sedimentos 

retidos no tanque das parcelas 2, 3 e 4 respectivamente. 

 

Os dados apresentados indicam que a presença de vegetação além de diminuir o escoamento 

superficial, graças ao aumento da rugosidade, também exerce influência no processo erosivo, 

provavelmente porque as plantas modificam as condições do fluxo superficial. 

Outra observação importante diz respeito à possível relação entre a intensidade da precipitação e 

a taxa de erosão superficial. Para verificar esta possibilidade, foi realizada a análise de regressão entre a 
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primeira variável e os valores de quantidade de sedimentos retidos nos tanques. Os resultados 

demonstraram que apenas duas análises de regressão obtiveram coeficiente de determinação com 

valores mais elevados (0,7484 para a parcela 1 e 0,8036 para a parcela 3), mas ambas apresentaram retas 

com coeficientes negativos, ou seja, a taxa de erosão diminuiu conforme aumentou a intensidade da 

precipitação. Nos outros dois casos os coeficientes das retas foram positivos, mas os coeficientes de 

determinação foram baixos (0,4470 para a parcela 2 e 0,6284 para a parcela 3). 

Os resultados obtidos demonstram que, no caso do solo exposto, o escoamento superficial é que 

controla a taxa de erosão. Além disso, tais dados demonstram que a perda de solo é maior quando as 

precipitações ocorrem em condições de solo úmido. 

A comparação entre o total de sedimentos retidos em cada tanque (Figura 8) demonstra que a 

parcela 1 foi a que sofreu erosão mais intensa, tendo perdido 929,9 g nas três experimentações. A 

parcela 3 perdeu 104,6 g, a parcela 4 perdeu 37,5 g e a parcela 2 perdeu apenas 20,6 g. Tais valores 

demonstram que as áreas de solo exposto perdem nove vezes mais solo que as áreas com milho, que por 

sua vez perdem três vezes mais solo que as áreas com soja. As áreas com pastagem são as que menos 

sofrem o efeito da erosão laminar, uma vez que perdem a metade da quantidade de solo que as áreas 

com soja. 

 

Figura 8 – Total de sedimentos retidos nos tanques de cada parcela experimental. 

 

Os valores de quantidade de sedimentos retidos em cada tanque em cada experimentação 

(Tabela 1, Figura 9), demonstram que em condições de solo seco e de vegetação em estágio inicial de 

crescimento, a perda de solo é similar nos três tipos de cultivo e a perda em condições de solo exposto é 
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apenas duas vezes maior do que nas áreas com germinação inicial. Demonstra ainda que, em condições 

de solo muito úmido, as perdas das áreas de solo exposto podem ser muito mais significativas, chegando 

a ser 130 vezes maior do que a de áreas com pastagem ou com soja já formadas. Além disso, em 

condições de solo muito úmido, a perda em áreas com milho pode ser quase 15 vezes maior do que a 

das áreas com estas duas outras culturas. Por fim, em condições de solo úmido, as áreas com soja em 

sua fase final de maturação perdem cerca de 2 vezes mais solos do que as áreas com milho. 

 

Figura 9 – Representação gráfica dos valores da quantidade de sedimentos retidos em cada tanque nas 

experimentações 1, 2 e 3. À direita os valores de todas as parcelas e à esquerda os valores das parcelas com vegetação. 

 

4.  CONCLUSÃO   

 

Os resultados obtidos demonstram que, no caso do solo exposto, o escoamento superficial é que 

controla a taxa de erosão. Além disso, tais dados demonstram que a perda de solo é maior quando as 

precipitações ocorrem em condições de solo úmido.  

A técnica de simulação de chuva por sistema de aspersão mostrou ser uma importante ferramenta para o levantamento e determinação 

do fator A da equação universal de perda de solo, de forma mais rápida e confiável. Além disso, a utilização de simuladores de chuvas que 

permitem controlar as características das mesmas e têm a vantagem de poderem ser utilizados a qualquer tempo.  
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RESUMO 

O presente trabalho trata de um estudo de caso da microbacia do córrego Nova Rincão, no 

município de Rincão/SP, onde foi realizado um Perfil Hidroambiental a fim de verificar os impactos 

que a área rural e urbana está provocando à microbacia. Para a construção do Perfil foram 

levantados dados de uso e ocupação do solo, e investigados parâmetros de qualidade da água dos 

mananciais superficiais inseridos na respectiva bacia. O levantamento dos dados de uso e ocupação 

do solo foi realizado "in loco" com observação e captação de imagens fotográficas, além da análise 

de SIG's, como fotografias aéreas e imagens de satélites. Com relação à qualidade da água, os 

parâmetros considerados foram: turbidez, ortofosfato e coliformes totais, fecais e salmonela. A 

utilização do Perfil como técnica de pesquisa foi fundamental para diagnosticar os impactos 

negativos gerados pela área urbana e rural à microbacia do Córrego Nova Rincão.  

 

Palavras - chaves: Perfil hidroambiental, microbacia hidrográfica, uso do solo, qualidade da água, 

Córrego Nova Rincão. 

 

ABSTRACT 

The present work aim is to create a hydro-environmental profile of Nova Rincão River’s micro 

watershed, located in the city of Rincão/SP, in order to evaluate the impact of rural and urban areas 

on the watershed. The profile was built using data of soil use and occupancy, as weel as water 

quality parameters from the surface streams in the watershed. The soil data was collected "in loco" 

through observation and photographic images, and through analysis of SIG's, like aerial and satellite 

images. Regarding water quality, the parameters considered were: turbidity, orthophosphate and 

total, fecal and salmonella coliforms. Finally, the profile helped to verify the negative impacts of the 

urban and rural areas on the watershed.  

 

Keywords: hydro-environmental profile, micro watershed, soil utilisation, water quality, Nova 

Rincão River. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

No atual meio técnico-científico-informacional, onde o modelo de sistema econômico, adotado 

em escala global, gira em torno do capital, o discurso acadêmico e extra-acadêmico a respeito dos 

recursos naturais está atrelado ao conceito de desenvolvimento sustentável1.  

A aplicação desse conceito, teoricamente, tem a função de proporcionar um balanço positivo 

na relação entre sistema econômico, recursos naturais e sociedade. Para alcançar esta meta almejada 

pelos grupos de interesse 
2
, é de extrema relevância que ocorra a preocupação com o planejamento e 

gerenciamento dos recursos naturais disponíveis em áreas urbanas e rurais, de acordo com sua 

utilidade pública em convergência com esses grupos, já que é inevitável a utilização dos mesmos.  

Quando se pensa em planejamento e gerenciamento, tanto de áreas rurais como urbanas, os 

recursos hídricos são o foco de estudo, pois estão diretamente relacionados com as questões: 

sanitária, agrícola e de abastecimento público; e são elementos de grande valor nas relações 

estabelecidas entre os seres humanos. Bassoi e Guazelli (2004; 53) apontam que: 

 

 “a água é um recurso natural essencial, seja como componente de seres vivos, seja 

como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento 

representativo de valores socioculturais e como fator de produção de bens de 

consumo e produtos agrícolas”. 

 

Para realizar o estudo e diagnóstico adequado desses recursos, que fornecerá dados para um 

bom planejamento, a principal unidade que deve ser investigada é a bacia hidrográfica. Conforme 

apresenta Mota (1995), dentre tantos impactos ambientais provocados pelo crescimento das cidades 

e pelas áreas rurais, estão aqueles que são referentes aos usos dos mananciais inseridos nessas áreas. 

Tais impactos ocorrem devido ao uso mal planejado do solo, falta de manejo adequado de dejetos e 

resíduos, falta de conhecimento técnico, entre outros fatores. 

Já a bacia hidrográfica, especificamente, é um espaço físico onde existem elementos, 

atributos e as relações entre eles, mas que, conforme complementa Troppmair (1988) é composto 

                                                           
1
 "Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades" (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, 

p.46). 

2
 Grupo de interesse é uma organização que tem por finalidade influenciar a distribuição e o uso de poder político na 

sociedade. (Conforme: JOHNSON, A. in Dicionário de Sociologia. 1997).  
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por elementos do meio natural e antrópico, cujos atributos e as relações estabelecidas entre eles 

definem as estruturas do sistema. Desta forma, sabe-se que: 

 

 “o lugar onde os seres humanos realizam a sua sobrevivência é a bacia 

hidrográfica, mesmo os nômades que se deslocam de uma bacia para outra, sendo, 

portanto, a unidade territorial mais efetiva de intervenção para a busca da melhoria 

da qualidade de vida”. (ANDREOZZI, 2005: 50). 
 

Portanto, o monitoramento dos recursos hídricos, levando em consideração a bacia 

hidrográfica, faz parte dos planos de gerenciamento do governo, tanto que este estabeleceu a 

Política Nacional dos Recursos Hídricos, que, conforme o Art. 1º parágrafo V, diz: 

 

Art. 1º, parágrafo V – “A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a 

implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e atuação do sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos”. 

 

Tratando de uma microbacia, a resposta ao monitoramento dos recursos é mais rápida, uma 

vez que sua área de drenagem é pequena. As conseqüências de uma chuva de alta intensidade, por 

exemplo, é observada quase que imediatamente através do aumento da vazão nos cursos d'água. 

Por esses motivos apresentados, nesse trabalho foi realizado um perfil hidroambiental da 

microbacia do Córrego Nova Rincão, no município de Rincão, Estado de São Paulo, a fim de 

verificar os possíveis impactos que a área rural e urbana está provocando à bacia direta e 

indiretamente.  

A fim de corroborar tal hipótese, adotou-se a técnica de elaboração do Perfil 

Hidroambiental, que contribui para relacionar os elementos analisados a respeito da bacia 

hidrográfica em questão, fornecendo uma visão sistêmica ao trabalho. 

A técnica foi adaptada do Perfil Hidroecológico utilizado pelos autores VIADANA e 

TROPPMAIR, onde relacionam os elementos da bacia hidrográfica aos objetivos biogeográficos, 

justificando que: 

 “em consonância à precariedade de recursos disponíveis em instituições científicas 

de países subdesenvolvidos, a representação cartográfica de perfis hidroecológicos, 

apresenta-se como técnica eficaz e de custo operacional reduzido. Além disto, 

constitui subsídio importante na interpretação de hidrobiocenoses, que favorece 

correlações entre fatores abióticos e as modalidades e intensidade da interferência 

antrópica. O perfil revela, portanto, utilidade na pesquisa científica, permitindo 

atingir adequadamente objetivos biogeográficos” (VIADANA; TROPPMAIR, 

1989). 
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Na construção do Perfil Hidroambiental, foram selecionados 5 (cinco) pontos de coleta de 

dados inseridos na microbacia do Córrego Nova Rincão (Fig. 01), de acordo com as possíveis 

fontes poluidoras, locais homogêneos, ponto de controle próximo às nascentes, facilidade de acesso 

e transporte, e distância longitudinal considerando o percurso do Córrego e tamanho da bacia.  

Dos pontos selecionados, 3 (três) estão localizados ao longo do córrego Nova Rincão, 

principal curso d'água da bacia, e outros 2 (dois) correspondem a locais de importância hídrica: um 

lago municipal e uma caixa receptora de água. O trabalho de campo ocorreu em 7 (sete) dias 

distribuídos de acordo com o período climático chuvoso e seco, sendo 4 (quatro) dias nos meses de 

fevereiro e março, e 3 (três) dias nos meses de agosto e setembro. 

A coleta de água para análise de qualidade foi realizada em 3 (três) pontos do Córrego Nova 

Rincão, no lago municipal e caixa receptora, a fim de verificar os seguintes parâmetros: ortofosfato, 

turbidez e coliformes totais, fecais e salmonela.
1
 

Para a análise da água foi utilizado o kit microbiológico TECNOBAC/ALFAKIT (cartela) a 

partir da seguinte técnica: coleta da amostra de água, imersão da cartela na amostra, armazenamento 

da cartela na embalagem específica
2
, armazenamento da cartela na Estufa microbiológica AT610 

para incubação por 15 horas a temperatura de 36º C a 37º C, contagem das colônias, considerando 

os dois lados da cartela e por fim o resultado multiplicado por 60 para obtenção dos dados em 

UFC/100 mL de coliformes fecais, totais e salmonela. 

Os dados de qualidade da água foram tabulados, analisados e separados de acordo com as 

médias de maiores incidências para cada parâmetro, considerando os períodos climáticos. O 

resultado foi inserido no Perfil Hidroambiental.  

Em todos os pontos foi verificada a situação de uso e ocupação do solo, através de 

observação in loco (trabalho de campo), análise de SIG's e registro fotográfico. 

 

 

 

                                                           
1
 Foram considerados padrões/ medições elevadas, dos parâmetros analisados, a partir dos seguintes valores: 

Turbidez- acima de 150 (N.T.U). Ortofosfato acima de 1,75 (mg L-1 CaCO3). Coliformes fecais acima de 1000 

(UFC/100mL). Salmonela- acima de 10 (UFC/100mL). 
2
 Como embalagem apropriada para armazenamento e transporte do ponto de coleta até o local de análise a empresa 

ALFAKIT sugere o papel alumínio. Portanto foi essa embalagem utilizada.  
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Fig. 01 Delimitação da Microbacia Nova Rincão e Pontos onde foram realizadas as coletas de dados. Rincão/SP. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO E DEMOSNTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

2.1 A área de estudo 

 

Rincão está localizado na porção nordeste do estado de São Paulo, na latitude 21º35'13'' sul 

e longitude 48º04'15". O município é classificado como sendo de pequeno porte, possui uma área 

total de 280 km² divididos em 2,32 km² de área urbana e 277,43 km² de área rural, conforme dados 

fornecidos pela Prefeitura Municipal em 2011. Abriga segundo dados do IBGE (2012), uma 

população absoluta de aproximadamente 10.414 hab. (IBGE: 2012). 

Historicamente o município é reconhecido pela sua abundância hídrica, pois, além de ser 

utilizado por tropeiros para área de descanso no século XVIII, foi uma importante estação para 

abastecimento de água das locomotivas a vapor no século XIX. Atualmente a economia provém do 

agronegócio da cana-de-açúcar que abastece as usinas sucro-alcooleiras Santa Cruz e Maringá 

principalmente.  
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A microbacia do Córrego Nova Rincão (Fig.01) compõe a bacia do Rio Mogi Guaçu, e está 

situada na porção sul da área urbana do município. Drenando as águas da maior parte da cidade, é 

caracterizada como uma bacia dendrítica de segunda ordem. Possui aproximadamente 6 km
2
 e uma 

variação altimétrica da montante para a jusante de aproximadamente 165 metros de altitude. 

Na bacia existem apenas dois cursos de água em destaque, o Córrego Nova Rincão (2ª 

ordem nessa bacia) e seu afluente, denominado Córrego da Carangola (1ª ordem nessa bacia). 

Apesar de existirem somente esses dois cursos de água, toda a região da microbacia possui diversos 

olhos d’água, que, de forma intermitente, aparecem no período chuvoso, uma vez que novos 

loteamentos estão sendo construídos nessas áreas de mananciais e o solo está sendo 

impermeabilizado pelo asfalto.  

Outro fator que contribui para a intermitência desses cursos de água é a baixa do nível 

hidrostático durante o período de seca, mesmo assim, em trabalho de campo realizado nesse 

período, verificou-se a ocorrência de nascentes comprovando a riqueza hídrica do local. 

A litologia predominante na área de estudo advém da Formação Serra Geral 
1
, que pertence 

ao grupo São Bento e data da era Mesozóica. Esta formação litológica é composta de uma camada 

basáltica, e compõe o enxutório da microbacia. Outra camada de basalto é encontrada na região do 

divisor de águas da bacia. Entre essas camadas de basalto encontram-se camadas de arenito. 

Quanto à climatologia e segundo a classificação climática de Koeppen, a área de estudo está 

localizada entre duas zonas climáticas: Cwa e Aw. A primeira zona citada caracteriza-se por 

apresentar o clima tropical de altitude, com chuvas e temperaturas superiores a 22ºC no verão e 

secas com temperaturas inferiores a 18ºC no inverno. A segunda zona climática apresentada (Aw) é 

caracterizada por ser tropical com verão chuvoso e inverno seco, com temperatura média do mês 

mais frio superior a 18ºC. 

Com relação às características biogeográficas, a microbacia está inserida em uma área 

penetrada por manchas de cerrado, sendo que a fito-fisionomia predominante é o cerradão. Nas 

áreas próximas aos cursos d'água estão as matas ciliares e a floresta semidecídua.  

 

                                                           
1
 Conforme o IPT, 1981 p: 64 – A formação Serra Geral, pertence ao grupo São Bento. Compreende um conjunto de 

derrames basálticos entre os quais intercalam arenitos com as mesmas características pertencentes à formação Botucatu. 

Associam-lhes corpos intrusivos da mesma composição, constituindo, sobretudo, diques e sills. Os derrames afloram 

em São Paulo e penetram os vales que drenam o Planalto Ocidental, expondo-se principalmente nos rios Paranapanema, 

tiete, Moji Guaçu e Grande. 
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2.2 O Perfil Hidroambiental - Resultados 

 

Conforme o Perfil Hidroambiental (Fig. 02) elaborado a partir dos dados coletados, nota-se 

que à montante da microbacia, onde também está localizada a nascente do córrego Nova Rincão, 

existe uma grande área ocupada pela cultura da cana-de-açúcar que pertence a Fazenda da 

Carangola. 

A partir do perímetro da fazenda, o córrego Nova Rincão, que segue em direção a área 

urbana, encontra-se assoreado por aproximados 2 km. Esta situação é similar no entorno de sua 

nascente. O assoreamento é resultado do mau uso do solo e manejo inadequado da cultura da cana 

em relação à microbacia.  

Entre o perímetro urbano e rural, está uma área de mananciais e brejo recoberta por taboas. 

Ali, por conta da adequação da drenagem em relação ao terreno, o córrego Nova Rincão antes 

assoreado, volta ao seu aspecto natural.  

Neste local, a análise qualidade da água apresentou elevado grau de turbidez, por conta da 

matéria orgânica e concentração de sedimentos provenientes do uso do solo à plantação. O 

ortofosfato também se mostrou elevado, o que pode ser consequência do carreamento de 

fertilizantes e produtos químicos utilizados na cana-de-açúcar aos cursos d'água.  

Ainda nessa área da bacia está localizada a caixa receptora de água. A água que chega à 

caixa vem da região de mananciais e da drenagem local, e, sua análise mostrou que somente o 

ortofosfato encontra-se um pouco elevado. A boa situação da qualidade da água advém da 

manutenção de sua APP. 

Adentrando a área urbana, ainda podem ser vistos resquícios da plantação da cana, porém 

essa visão vai dando lugar as construções.  

Na área central da microbacia estão dois lagos que foram construídos pela Prefeitura 

Municipal na década de 90. Os lagos faziam parte de um Projeto Urbanístico Municipal, que ao ser 

implantado de forma inadequada, provocou um sério impacto ambiental com a remoção de diversas 

espécies vegetais, aumentando a erosão no terreno, acelerando o processo de colmatação em um dos 

lagos, o que acabou acentuando muito a turbidez da água. Nesse local os cursos d'água estão 

canalizados em sua maior parte. 
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Um pequeno trecho do Córrego Nova Rincão a céu aberto pode ser visto atravessando o 

centro da cidade, próximo aos lagos. Ali as margens do córrego estão assoreadas, e é possível notar 

uma pequena quantidade de resíduos sólidos domiciliares sendo despejada no seu leito. 

A análise da qualidade da água nesse ponto apontou uma grande quantidade de ortofosfato, 

coliformes fecais e salmonela. Isso se deve a presença dos efluentes domésticos, matéria orgânica 

em decomposição, e resíduo químico proveniente da drenagem das áreas rurais. 

Por fim, em direção ao enxutório da bacia e à jusante da área urbana, a quantidade de água 

proveniente da drenagem é alta, o que provoca muitas enchentes no período chuvoso à região. Ali 

se verificou a junção com o Córrego Nova Rincão, das galerias pluviais e do córrego da Carangola, 

ambos provenientes da área urbana. 

Em campo notou-se que a menos de 10 metros do leito, na margem direita do córrego que 

volta a correr a céu aberto, o solo estava sendo preparado para o cultivo da cana-de-açúcar, estando 

assim em desacordo com a legislação pertinente para área de APP.  

A margem esquerda é ocupada por um posto de gasolina, que está localizado a 

aproximadamente 10 metros do leito do córrego. Nesse ponto as margens estavam com alto grau de 

erosão. Ali foi medida a maior concentração de coliformes totais, fecais e salmonela em relação aos 

pontos analisados.. 
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Fig. 02 Perfil Hidroambiental da microbacia do Córrego Nova Rincão. Rincão/SP 
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3. CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho ficou comprovado que, o inadequado planejamento e gerenciamento de áreas 

urbanas e rurais de uma bacia hidrográfica, mesmo sendo uma microbacia, podem provocar sérias 

consequências à qualidade da água na mesma, bem como afetar a qualidade de vida de uma 

comunidade. 

Uma vez que, o assoreamento, erosão e poluição estão presentes nos cursos d'água que 

atravessam uma cidade, é comum notar desde o odor desagradável até o aumento na incidência de 

enchentes. 

No caso específico da microbacia do Córrego Nova Rincão, os problemas gerados pela área 

rural e urbana aos cursos d'água e drenagem, estão associados à falta de saneamento adequado no 

município, iniciativa do poder público e desobediência a legislação ambiental por parte do poder 

privado representado pela agroindústria. 

 A soma desses fatores impõe a microbacia uma situação de vulnerabilidade, comprovada 

pela má qualidade da água em diversos pontos analisados, e pelo mau uso do solo que acabou 

assoreando parte do principal curso d'água da cidade. Vale ressaltar que o município não possui 

tratamento de água e efluentes. 

Além dos problemas encontrados no córrego, a bacia sofreu um grave impacto ambiental 

provocado pela construção dos lagos municipais, realizada de forma inadequada, sem devido 

planejamento e manejo ambiental. As áreas de entorno sofrem com alagamentos no período de 

chuva. Os lagos estão em processo de colmatação, impedindo sua utilização pela comunidade para 

atividades de lazer. 

A única com melhores condições ambientais foi a caixa receptora, uma vez que ainda está 

mantida sua APP. Porém as áreas cultivadas, mesmo que distantes 30 metros da caixa, interferem na 

qualidade da água, uma vez que substâncias poluentes são carreadas dessas áreas para os 

mananciais através da drenagem. Tal fato ficou confirmado pela elevada presença de ortofosfato no 

ponto analisado. 

Desta forma, as ações realizadas pela agroindústria e urbanização à microbacia do Córrego 

nova Rincão, estão caminhando para o lado oposto ao do desenvolvimento sustentável, 

planejamento e conservação dos recursos hídricos.   
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É importante ressaltar por fim que, a escolha da metodologia e técnica de construção do 

perfil hidroambiental, para a realização desse trabalho, foi fundamental para a elaboração desse 

diagnóstico a respeito da microbacia. 

 

4. REFERÊNCIAS 

 

ANDREOZZI, S.L Planejamento e gestão de Bacias Hidrográficas: Uma abordagem pelos 

caminhos da sustentabilidade sistêmica.   Tese (Doutorado em Geografia). UNESP, Universidade 

Estadual Julio de Mesquita. Rio Claro, 2005.  

 

BARBOSA, F. D. Gerenciamento de Recursos Hídricos em área Urbana: o caso de Rincão - 

SP. 2007. Trabalho de Especialização 2007- Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 

Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2007.  

 

BARBOSA, F. D. Diagnóstico Hidroambiental da bacia do Córrego Nova Rincão- Rincão/SP. 

Dissertação de Mestrado elaborada junto ao programa de Pós Graduação em Geografia. 

UNESP/IGCE. Rio Claro, 2012. 

 

BASSOI, L, J. e GUAZELLI, M. R. “Controle ambiental da água”. In: PHILIPPI JUNIOR, A. 

ROMERO, M. A. e BRUNA, G. C. (eds.). Curso de gestão ambiental. Barueri/SP: Manole, 2004. 

 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo. (s.d.). 

Índice de qualidade das águas. São Paulo. Disponível em: <http://www.cetesb.sp. 

gov.br/agua/rios/indice_iap_iqa.asp>. Acesso em: 2011. 

___________- Legislação RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005. 

Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/res_conama_357_05.pdf, Acesso, 2011. 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Análise de sistemas em geografia. São Paulo: HUCITEC/USP, 1979. 

 

COMISSÃO BRUNDTLAND. Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: 

Nosso futuro comum. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Getúlio Vargas, 1991. 

 

CONAMA. COSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Legislação Ambiental. Disponível 

em: http://www.mma.gov.br/port/conama/. Acesso 2011/ 2012. 

 

HORTON, R.E.  Erosional development of streams and their drainage basins: hidrophysical 

approach to quantitative morphology. Bull. Geol. Soc. Am, 1945. 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/res_conama_357_05.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1682 

IBGE. Censo de 2012 in: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. Acesso em: Julho de 

2011. 

 

IPT. Instituto de pesquisa tecnológica do estado de São Paulo. Mapa Geológico do Estado de São 

Paulo, 1981. V.1. 

 

JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: um guia prático da linguagem sociológica. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

 

MOTA, S. Preservação e Conservação de Recursos hídricos. Rio de Janeiro: ABES 1995.  

 

TROPPMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. Rio Claro: Ed Do Autor, 1988. 

 

VIADANA, A; TROPPMAIR, H. Uma metodologia alternativa na interpretação de 

hidrobiocenoses., In: ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA, Montevideo, 

1989. Anaïs- Montevideo:Universidad de la Republica, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1683 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL: VEGETAÇÃO E USO DO SOLO NA BACIA DO 

CÓRREGO CAMBUÍ, MUNICÍPIO DE ANHUMAS – SP 

 

SAWAMURA, Leandro Haruo 

Aluno do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado da UNOESTE. 

E-mail: leandrosawamura@gmail.com 

OSCO, Lucas Prado 

Engenheiro Ambiental, pela UNOESTE, Aluno Especial do MMADRE - UNOESTE. 

E-mail: lucas_prado_123@hotmail.com 

OLIVEIRA, Rodrigo Coladello 

Aluno do Mestrando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional – MMADRE – UNOESTE. 

E-mail: rodcoladello@hotmail.com 

RODRIGUES, Bruno Magro 

Aluno do Curso de Engenharia Ambiental da UNOESTE. 

E-mail: b_magro@hotmail.com 

COSTA, Ana Paula de Lima 

Aluna do Curso de Engenharia Ambiental da UNOESTE. 

costalima.paulaana@gmail.com 

BOIN, Marcos Norberto  

Professor Doutor – UNOESTE. Rodovia Raposo Tavares, km 572, Bairro Limoeiro, CEP 19067-

175, P. Prudente - SP 

boin@unoeste.br 

 
RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo identificar através do planejamento ambiental os diferentes 

tipos de vegetação e uso do solo na bacia do córrego do Cambuí e compreender por meio do 

mapeamento, do diagnostico e de prognostico, deste setor da região centro-leste do município de 

Anhumas, a degradação dos ecossistemas locais. A metodologia empregada neste trabalho foi 

embasada no estabelecimento de critérios que fundamentaram a localização de vegetação nativas ao 

longo dos corpos d´água, áreas estas que dessem sustentabilidade aos recursos hídricos e 

fragmentos de vegetação nativa que proporcionasse a percolação da paisagem. Através da utilização 

de geotecnologias tais critérios foram espacializados, originando cenário que mostra o grau de 

degradação da paisagem. Entretanto, para a bacia do córrego do Cambuí, a área coberta com 

vegetação nativa não é suficiente para manter a conectividade da paisagem. 

Palavras-Chave: Planejamento Ambiental, Vegetação, Uso e Ocupação do Solo, Paisagem, Bacia 

do Cambuí, Município de Anhumas. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to identify an environmental planning through the different between 

types of vegetation and land use in the water basin of Cambui and understand by mapping, the 

diagnosis and prognosis of this sector located at the central-eastern of Anhumas and the degradation 

of yours local ecosystems. The methodology used in this work was based on the establishment of 

location of the native vegetation, along water courses. These areas can give sustainability to the 

water and for the fragments of native vegetation, providing a function know as percolation of the 

landscape. Through the use of geographical technologies, the leading scenario shows a degree of 
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degradation of the landscape. However, for the Cambui water basin, the areas covered with native 

vegetations are not enough to maintain the landscape connectivity. 

Key-Words: Environmental Planning, Vegetation, Use and Occupation of Land, Landscape, Water 

Basin Cambuí, Anhumas. 

 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

A necessidade de um planejamento ambiental para a construção de uma paisagem 

sustentável, no contexto dos corredores de biodiversidade, com diferentes usos do solo, 

biodiversidade local e fragmentos florestais, pode ser realizada buscando-se compatibilizar as 

atividades humanas com a conservação da natureza. Ab’Sáber (2007) ao conceituar a paisagem, 

pontua a responsabilidade humana sobre seu ambiente, indicando a necessidade de conservar e gerir 

a paisagem:  

[...] paisagem é sempre uma herança... Mais do que simples espaços territoriais, os povos 

herdaram paisagens e ecologias, pelas quais certamente são responsáveis, ou deveriam ser 

responsáveis. Desde os mais altos escalões do governo e da administração até o mais 

simples cidadão, todos têm uma parcela de responsabilidade permanente, no sentido da 

utilização não-predatória dessa herança única que é a paisagem terrestre. 

Assim, a responsabilidade perante a utilização do solo e de seus recursos, tanto em 

ambientes rurais quanto urbanos, deve ser atribuída não somente ao poder público, que, dotado de 

instrumentos voltados à gestão e ao planejamento ambiental, está capacitado para a elaboração de 

planos voltados para a preservação desta paisagem, como também a sociedade como um todo, que 

faz parte desta mesma herança. As análises da paisagem, portanto, subsidiam ações do poder 

público, já que este oferece o arcabouço de informações necessárias à tomada de decisões. Neste 

sentido as bacias hidrográficas são comumente adotadas como unidade espacial, pois em uma bacia 

é possível realizar uma análise integrada dos elementos da paisagem, principalmente os do meio 

físico/natural, também sendo escolhida para aplicação de gestão ambiental e planejamento 

territorial, dada a atual importância que a sociedade está conferindo aos recursos hídricos e a 

biodiversidade. 

Landovsky et. al. (2006, 189), aponta que o estudo da paisagem está intimamente ligado ao 

planejamento territorial e esta questão justifica-se uma vez que para compreender a dinâmica da 

paisagem é necessário estudar e avaliar diversos fatores ambientais, – como o solo, a hidrografia, a 

geologia, o relevo, a vegetação, e a fauna, – assim como também fatores econômicos, sociais, 

culturais e políticos, como o uso do solo. Dos estudos relacionados ao planejamento da utilização 
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dos solos no Brasil, Bennema et al. (1964), apresentou uma proposta para a avaliação da aptidão 

agrícola das terras, sendo este um dos primeiros trabalhos sobre planejamento ambiental 

relacionando-o com o uso do solo. A partir da proposta de Bennema et al. (1964), outros trabalhos 

similares foram desenvolvidos, visando aperfeiçoar o sistema de avaliação, conforme pode ser 

verificado nas metodologias propostas por Ramalho et al. (1978) e Ross (1994). Dessa forma, os 

métodos utilizados em um planejamento ambiental foram enriquecidos conforme o avanço 

tecnológico e científico, sendo um destes o planejamento realizado por meio de uma análise 

espacial da paisagem.  

O planejamento efetuado por análise espacial consiste na representação, descrição, 

classificação e comparação de mapas. Primeiro é realizado uma descrição e classificação individual 

de alguns mapas e, posteriormente, realiza-se uma comparação entre dois ou mais mapas, 

identificando as relações existentes entre eles e incrementando a funcionalidade de um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). Para Turner et al., 2001, a quantificação da dinâmica da paisagem, 

através de métodos de análise espacial que integrem os domínios espaciais e temporais, permite 

analisar, interpretar e simular os processos  ecológicos no nível da paisagem. Portanto, a elaboração 

de um planejamento ambiental está associada não somente a metodologia a ser aplicada, como 

também em um levantar prévio do conhecimento fundamentado sobre as condições que 

caracterizam a paisagem da região a ser estudada. 

O Estado de São Paulo encontra-se sob o domínio do bioma Mata Atlântica, que segundo 

Ab’Sáber (2003), é o resultado de sua história e ecologia. Reunidos em Domínios Morfoclimáticos 

a vegetação se apresenta em áreas homogêneas centrais (áreas core), com faixas de transição entre 

si, nas quais se distribuem formações vegetais mistas, em passagem gradacionais ou não (IBID, 

2003).   

De acordo com o Decreto n
o
. 750/93, substituído pela Lei n

o
. 11.428/06, a Mata Atlântica é 

composta por diferentes formações florestais, sendo estas florestas ombrófilas (densa, aberta e 

mista) e estacionais (semideciduais e deciduais) além dos ecossistemas associados de manguezais, 

restingas, campos de altitude, brejos interioranos e enclaves florestais (cerrado). A Floresta 

Estacional Semidecidual, apresenta uma característica importante, condicionada a dupla 

estacionalidade climática: uma estação com chuvas intensas de verão, seguidas por um período de 

longa estiagem, com uma razoável perda de folhas no período seco, notadamente no estrato arbóreo.  
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No Município de Anhumas, ao qual está localizada na região centro-leste a bacia do córrego 

do Cambuí, ocorre a Floresta Estacional Semidecídua, em sua porção norte, onde se encontra a 

Bacia do Cambuí e, a zona de transição para o cerrado ao sul. No oeste paulista, na área de domínio 

do bioma da Mata Atlântica, ocorre a floresta Estacional Semidecidual, e ecossistemas associados, 

tais como: florestas ribeirinhas, cerrado, vegetação típica de veredas e brejos interioranos (palustre). 

As florestas beiradeiras, ou também denominadas por florestas ciliares ou florestas galeria, 

de acordo com Ab’Sáber (2004) são definidas como “todos os tipos de vegetação arbórea vinculada 

à beira de rios”(p.21). A vegetação do bioma Cerrado, entretanto, apresenta fisionomias que 

englobam formações florestais, savânicas e campestres, além de um elevado endemismo de espécies 

da fauna e flora local. O Cerrado, portanto, é dividido em diversas fitofisionomias, entre as quais, as 

principais são: Campo limpo e Campo sujo caracterizado por formações campestres; Cerradão 

considerado como formação florestal e em formações savânicas estão contidas Vereda, Cerrado 

típico e Cerrado rupestre (RIBEIRO & WALTER) apud ICMBio.  

Quanto à vegetação vereda, esta é a fitofisionomia com a presença da palmeira do Buriti 

(Mauritia flexuosa), em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-

herbácea. As Veredas, na maioria das vezes, são circundadas por Campos Limpos e geralmente 

ocupam os vales ou áreas planas acompanhando linhas de drenagem, sendo também comuns em 

uma posição intermediária do terreno, próximo as nascentes, ou na borda de matas de galeria. Essa 

vegetação, na maioria das vezes, apresentam áreas úmidas ou inundadas permanentemente ou 

temporárias (FERREIRA). Já a vegetação comumente encontrada em solos inundados quase 

permanentemente é denominada de floresta higrófila, floresta paludosa ou mata de brejo 

(MARQUES, 2003 e IVANAUSKAS 1997). As florestas paludosas limitam-se às planícies de 

inundação ou áreas de várzea, junto a nascentes em meia encosta ou próximas à margem de rios. 

Nestes locais encontram-se solos hidromórficos, sendo naturalmente restrito ao estado de São Paulo 

(IVANAUSKAS, 1997). 

Por conta da ocupação do oeste paulista no decorrer do século XX as características 

paisagísticas da região foram alteradas, devido à forma infrene com que seus recursos ambientais 

foram explorados, que resultou em uma fragmentação na disposição da vegetação na região. Em 

paisagens fragmentadas os índices relativos à sua estrutura, que permitem correlaciona-la com os 

processos ecológicos são: a área dos fragmentos; o isolamento dos fragmentos e a conectividade dos 
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habitats (RANIERI, 2004). Parâmetros como estes são importantes indicadores do controle e da 

manutenção dos ecossistemas, pois podem ser incorporados em planos de recuperação e manejo de 

paisagens degradadas (LI, BAI-LAN, 2000).  

Outro parâmetro importante na manutenção dos ecossistemas é o tamanho dos fragmentos 

nas paisagens, sendo um indicador da vulnerabilidade da estrutura dos fragmentos florestais, sendo 

que existe uma relação entre o tamanho do fragmento e o número de espécies que se esperam 

encontrar nele (MacARTHUR; WILSON, 1967).  Além do tamanho do fragmento, o grau de 

isolamento é outro indicador estrutural da perda de diversidade na paisagem. Segundo Viana et al. 

(1992) estas modificações dependem do grau de isolamento dos fragmentos, que pode dificultar ou 

impedir a migração de animais, pólen e sementes, isto é, fragmentos florestais isolados não 

permitem que as espécies se comuniquem com áreas vizinhas restringindo o fluxo gênico. 

Devido ao processo de fragmentação, parte essencial das funções ecológicas do bioma 

perde-se em consequência justamente da separação de espécies vegetativas. O cumprimento das 

funções ecológicas da paisagem ocorre quando existe o limiar de percolação, sendo este definido 

como: “a quantidade mínima de habitat necessária numa determinada paisagem para que uma 

espécie, que não tem capacidade de sair do seu habitat, possa cruzar a paisagem de uma ponta a 

outra” (METZGER, 2010, p. 94-95). Azevedo (2008) aponta que, quando o percentual da área 

ocupada (fragmentos florestais) é menor do que 59,28%, a conectividade estrutural da paisagem é 

insuficiente, pois não permite o pleno fluxo biológico e está sujeita a significativas mudanças em 

sua estrutura a exemplo da diminuição do tamanho médio dos fragmentos e o aumento do grau de 

isolamento. Valores menores que o descrito acima proporcionam a paisagem um alto grau de 

fragmentação, elevando o risco de extinção de espécies, em face da baixa conectividade biológica 

(METZGER, 2003). 

Para o caso da vegetação ribeirinha (ciliar, riparia) ao longo dos cursos d´água, segundo 

Silva (2003), a manutenção dos processos ecológicos, para conservação da vida silvestre deve ser 

superior a 90 metros de cada margem dos corpos d´água reservados à mata ciliar. No entanto, nem 

sempre essa medida é respeitada, nem mesmo com a coerção da legislação vigente, que determina 

um percentual para reservas legais e uma metragem para as áreas de preservação permanente, muito 

inferior às faixas estabelecidas cientificamente para o cumprimento das diferentes funções de 

proteção dos recursos hídricos e, em especial, aqueles para a manutenção do habitat da vida 
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silvestre. Segundo Zakia (1998), em alguns casos, a vegetação ciliar localizada nas margens de 

riachos e ribeirões ainda está presente, porém não é suficiente para garantir a manutenção da 

integridade dos processos hidrológicos e ecológicos.  

A intensiva exploração agropecuária e madeireira no oeste paulista reduziu 

significativamente a cobertura vegetal, restando apenas fragmentos florestais isolados na região, e 

que, mesmo descaracterizada por esse processo de ocupação predatória, a vegetação ainda existente 

é de suma importância para o equilíbrio dos ecossistemas locais e das atividades humanas nesta 

região. Desta forma, a ausência de cobertura vegetal nativa, associada ao mau uso do solo, o 

desconhecimento da tipologia vegetal, a degradação dos ecossistemas, a falta de planejamento e 

diretrizes de conservação, para a bacia do córrego do Cambuí, motivaram o presente estudo.  

 

2 - METODOLOGIA 

 

Para verticalizar os conhecimentos da área em estudo, realizou-se o mapeamento da 

microbacia do córrego do Cambuí por meio de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto, utilizando o programa SPRING versão 5.2.3, software este desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, que tornou possível através de imagem de satélite do 

Google Earth e SPOT-5, do ano de 2011, mapear na escala 1:3.000, as seguintes informações: 

culturas diversas (pimenta, tomate, milho, hortaliças); pastagem; cana de açúcar; reflorestamento de 

vegetação nativa; reflorestamento de vegetação exótica; vegetação ribeirinha; Floresta Estacional 

Semidecidual - FLES; vegetação secundária em regeneração; vegetação higrófita de planície 

aluvial; vegetação higrófita de meia encosta (lençóis suspensos); vegetação higrófita de nascente de 

cabeceira (Figura 1).  

No caso da vegetação associada aos recursos hídricos, criou-se um buffer ou faixa de 90 

metros de largura, que segundo Silva (2003) é a zona que estabelece à manutenção do habitat da 

vida silvestre. Com o intuito verificar a estrutura da paisagem mapeou-se a vegetação nativa 

existente, para verificar o limiar de percolação, baseado nas propostas de: MacARTHUR; 

WILSON, 1967; LI, BAI-LAN, 2000; RANIERI, 2004; VIANA et al.,1992; METZGER, 2003 e 

2010 AZEVEDO, 2008. Para propor um cenário de sustentabilidade dos ecossistemas e dos 

recursos hídricos na bacia do córrego do Cambuí, somou-se a vegetação nativa existente, com a 
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faixa teórica de manutenção do habitat da vida silvestre, proposta por Silva, originando a sugestão 

apresentada na Figura 2. Ao final as informações mapeadas na escala 1:3.000, tiveram que ser 

reduzidas para a escala 1:50.000, para serem apresentadas neste trabalho e em face desta redução 

algumas informações foram agrupadas.  

 

3-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As relações entre o homem do campo e natureza revelam modalidades de uso e ocupação da 

terra que, em sua maioria, é negligente em relação à capacidade de suporte dos recursos naturais. 

Sob esse aspecto, este trabalho analisou as alterações ambientais decorrentes de relações 

econômicas de produção do espaço na bacia hidrográfica do córrego do Cambuí, município de 

Anhumas – SP, que, como unidade espacial de análise, se evidencia a forte transformação da 

paisagem, sendo representativa do processo recente, porém, acelerado, de transformação dos seus 

componentes naturais. Assim, o resultado da transformação da paisagem, fica evidenciado no 

Quadro 1, a seguir, onde restam apenas 6,73% da vegetação nativa no interior da bacia hidrográfica. 

Usos Área ocupada Porcentagem 

Pastagem 2.780,61 ha 78,46% 

Cana de açúcar 206,87 ha 5,83% 

Floresta ribeirinha 200,86 ha 5,66% 

Vegetação Palustre 169,78 ha 4,79% 

Culturas Anuais (tomate, pimenta, 

hortaliças e milho) 
103,67 ha 2,92% 

Reflorestamento de exóticas 38,71 ha 1,09% 

Floresta Estacional Semidecidual 37,92 ha 1,07% 

Reflorestamento de nativas 5,28 ha 0,14% 

Área da Bacia do Cambuí 3.543,70 ha 100% 

    Tabela 1 – Usos do solo, encontrados no interior da bacia do córrego do Cambuí. 

 

Os usos na bacia do Cambuí, muitas vezes de forma inconsequente e predatória, visa 

tão somente à exploração econômica do espaço, sem nenhuma preocupação com a conservação da 

natureza. O uso com maior percentagem na bacia é a pecuária e neste sentido são exploradas áreas 

desde os divisores de águas até os leitos dos córregos e as nascentes, sem que houvesse, ao menos, 
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interesse em preservar os recursos hídricos de importância capital na sobrevivência das atividades 

humanas na bacia hidrográfica. Associada a atividade de pecuária, ocorre a erosão das vertentes e o 

assoreamento dos corpos d´água, degradando não somente os córregos, mas também o solo na 

bacia, pois a redução da fertilidade é elevada. 

As culturas anuais, por sua vez, traz outro elemento de degradação que é o uso de 

fertilizantes e agrotóxicos, muitas vezes em áreas muito próximas aos corpos d´água. Ao se avaliar 

as iniciativas de recuperação dos ecossistemas locais, contata-se que apenas 0,14% da área total da 

bacia vêm recebendo reflorestamento de espécies nativas, e isto, provavelmente, se deve a 

imposição da legislação ambiental.     

De acordo com a Figura 1 é possível visualizar que o restante da Floresta Nativa Arbórea 

encontrada na Bacia do Cambuí é bastante escassa, sendo substituída por culturas de cana de 

açúcar, culturas anuais como, por exemplo, de tomate, pimenta, milho, melancia, dentre outras e 

principalmente pela pastagem voltada para a criação de bovinos, apresentada como a maior área na 

distribuição da bacia. A vegetação nativa é composta por Floresta Estacional Semidecidual, 

vegetação ribeirinha, campo sujo de regeneração inicial com plantas pioneiras, mata aberta em 

estágio médio de regeneração, além do reflorestamento com plantas nativas visando à recuperação 

da área. 

Na vegetação higrófila, ocorrem florestas paludosas na planície de inundação, nas áreas 

úmidas e nos lençóis suspensos, sobre as nascentes de meia encosta e nas cabeceiras dos rios. Nas 

encostas ocorrem preferencialmente os campos úmidos designação dada aos campos limpos 

graminosos que sofrem encharcamento por longos períodos durante a estação chuvosa, podendo 

continuar saturados por longo período durante todas as estações secas, apresentando-se ressecados 

apenas no final do período de estiagem de acordo com a definição proposta por Eiten (1994). Já nos 

fundos planos dos vales, nos lados externos das florestas de galeria ocorrem frequentemente os 

brejos permanentes.  

As culturas de cana de açúcar localizam-se nas extremidades da bacia e em uma vasta área. 

Reflorestamento com espécies exóticas de Eucalyptus sp também está presente, devido ao rápido 

crescimento dos exemplares e boa cobertura vegetal, favorecendo o abrigo para aves e outros 

animais (FONTES et al, 2003). 
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FIGURA 1 – Carta representativa do uso e ocupação do solo da bacia do Córrego do Cambuí.  

 

Ao se analisar os usos na bacia hidrográfica e avaliar as necessidades de restauração dos 

ecossistemas evidenciam-se um cenário de fragilidades dos ecossistemas e uma urgente necessidade 

de reparação da herança deixada pelos nossos antepassados. Neste sentido, em uma bacia com tão 

pouca vegetação nativa e tantos recursos hídricos, especialmente aqueles relacionados à água 

subterrânea, a reparação dos ecossistemas preferencialmente, deve ser iniciada pela proteção dos 

corpos d´água.  

A conservação da vegetação próxima aos rios é importante para assegurar a viabilidade do 

recurso hídrico, e com isso também garantir o habitat da vida silvestre, que, de acordo com Silva 

2003, essa medida da vegetação deve ser superior a 90 metros de largura de cada margem do rio, 

conforme Figura 2. Contudo, essa metragem nem sempre é respeitada, como é possível visualizar 

nessa bacia hidrográfica que em algumas áreas a mata ciliar está ausente ou presente de forma 

insuficiente. 

Assim como forma de propor um cenário mínimo de sustentabilidade para a paisagem da 

bacia do córrego do Cambuí, priorizando a proteção dos recursos hídricos, foi aplicado no entorno 
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dos corpos d´água a faixa de 90 metros, referente ao habitat da vida silvestre e conservação da 

biodiversidade na bacia, chegando a compor, com os dois maiores fragmentos de vegetação nativa, 

uma área total de 1389,42 ha (39,20%), percentagem esta, abaixo do limiar de percolação teórico 

para as paisagens manterem o fluxo gênico de fauna e flora (Figura 2). 

Esta porcentagem, poderia ainda chegar a 40% da paisagem, com dois corredores ecológicos 

interligando os fragmentos de vegetação nativa as faixas de proteção dos recursos hídricos, 

proporcionando um razoável limiar de percolação na paisagem da bacia. 

 

FIGURA 2 – Carta representativa da proposta de limiar de percolação da paisagem para a bacia do Córrego do 

Cambuí 

 

 

4-CONCLUSÕES 

 

Esse trabalho buscou demonstrar que na Bacia Hidrográfica do Cambuí e em muitas outras 

espalhadas pelo Brasil, o limite para manutenção da vida silvestre não está sendo respeitado, seja 

pela pastagem ou cultura anual, podendo ocorrer uma perda irrecuperável da biodiversidade de 

animais e plantas. Além desse grave problema, em alguns cultivos anuais encontram-se bem 
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próximos a hidrografia devido à suposta fertilidade e umidade do solo, no entanto, essa questão 

pode ocasionar assoreamento e contaminação de rios por agrotóxicos se não for respeitada a largura 

ideal para o cumprimento das diferentes funções da vegetação ribeirinha em cada margem do rio. A 

preservação de reservas legais é importante, mas a conservação da vegetação próxima aos rios é de 

extrema importância para manter a qualidade das águas e a vida silvestre ao redor.  

Nas últimas duas décadas, uma mudança na forma de pensar da sociedade com relação à 

degradação dos ecossistemas e a preservação da biodiversidade, têm tomado curso no Brasil e os 

projetos de restauração florestal são vistos hoje como uma necessidade a sustentabilidade dos 

ecossistemas e às atividades humanas em todo o planeta. A perda da biodiversidade ocorre de 

maneira rápida e constitui uma ameaça importante a ser enfrentada pelas atuais e futuras gerações.  

Neste novo contexto, já em pleno século XXI, a exploração econômica das atividades que 

requerem recursos naturais deve ser exercida de forma sustentável e não sob a visão meramente 

utilitária. Assim, propostas de restauração de ecossistemas degradados como os existentes na bacia 

do córrego do Cambuí, são de extrema importância no sentido de promover a recuperação das 

funções e processos ecológicos que regem a sustentabilidade dos ecossistemas respeitando sua 

diversidade natural. 

O resultado de um projeto de restauração ecológica de um ecossistema degradado pode obter 

melhor desempenho quando este considera não apenas a área em que está inserido, mas seu entorno 

imediato e a paisagem como um todo, os diferentes ecossistemas que o compõe, a biodiversidade 

dos ecossistemas originais e de variáveis que caracterizam essas áreas, como os tipos de solo, clima, 

relevo, usos e ocupações, estado de degradação, matriz vegetacional e seu entorno, condições 

econômicas regionais, entre outras. 

 

5-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AB’SÁBER, A. N. O que é ser geógrafo: memórias profissionais de Aziz Ab’Sáber em 

depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro. Ed. Record. 207 p. 2007. 

 

AB’SÁBER, A. N. Os Domínios da Natureza no Brasil: Potencialidades Paisagísticas. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1694 

AB’SABER. O Suporte Geoecológico das Florestas Beiradeira (Ciliares), In, RODRIGUES & 

LEITÃO FILHO - Org. Matas Ciliares Conservação e Recuperação, São Paulo, Ed. Universidade 

de São Paulo, FAPESP, 2004. 

AZEVEDO, T. S. Legislação e Geotecnologias na Definição das Áreas de Preservação 

Permanente e das Reservas Legais: Aplicação à Bacia do Córrego das Posses, Município de 

Extrema – MG. Tese de Doutorado. IGCE – UNESP de Rio Claro. 2008 

 

BENNEMA, J., BEEK, K.J., CAMARGO, M.N. Um sistema de classificação de capacidade de 

uso da terra para levantamentos de reconhecimentos de solos. Rio de Janeiro: 

DPFS/DPEA/MA/FAO, 1964. 

 

FONTES, A. A., SILVA, M. D., VALVERDE, S. R., & SOUZA, A. D. Análise da atividade 

florestal no Município de Viçosa, MG. Revista Árvore,27(4), 2003. 

EITEN, G. Vegetação do Cerrado. In PINTO, M.N. Cerrado: caracterização, ocupação e 

perspectivas. Brasília, DF: Editora da UNB, 1994. P. 17-73. 

IVANAUSKAS, N. M., Rodrigues, R. R., & Nave, A. G. (1997). Aspectos ecológicos de um 

trecho de floresta de brejo em Itatinga, SP: florística, fitossociologia e seletividade de 

espécies. Revista brasileira de botânica,20(2), 139-153. 

 

LANDOVSKY, Geraldo S.; BATISTA, Daniela B.; ARAKI, Hideo. Análise da qualidade visual 

da paisagem da região de Tibagi, PR, aplicando o sensoriamento remoto. In: Revista Brasileira 

de Engenharia Agrícola Ambiental. Campina Grande, PB. v.10, n.1, p.188–195, 2006. 

 

LI, BAI-LAN Fractal geometry applications in description and analysis of patch patterns and 

patch dynamics. Ecological Modeling, Copenhagen, v. 132, p. 33–50, 2000. 

 

MaCARTHUR, R. H.; WILSON, E. O. The theory of island biogeography New Jersey: Princeton 

University Press, 1967. p.203. 

 

MARQUES, M. CM; SILVA, Sandro Menezes; SALINO, Alexandre. Florística e estrutura do 

componente arbustivo-arbóreo de uma floresta higrófila da bacia do rio Jacaré-Pepira, SP, 

Brasil. Acta botanica brasilica, v. 17, n. 4, p. 495-506, 2003. 

 

METZGER, J. P. Como restaurar a conectividade de paisagens fragmentadas In: J.A. 

KAGEYAMA, P. Y. et al (Ed.) Restauração Ecológica de Ecossistemas Naturais, Botucatu: 

FEPAF, 2003 p. 49-76. 

 

METZGER, Jean Paul. O Código Florestal tem base científica? Natureza & Conservação, 

8(1):92-99, julho/2010.  http://www.abecol.org.br/volume8/natcon.00801017.pdf 

 

RAMALHO FILHO, A.; PEREIRA, E. G.; BEEK, K. J. Sistema de avaliação da aptidão agrícola 

das terras. Brasília: SUPLAN/EMBRAPA-SNLCS, 1978. 70p. 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/
http://www.abecol.org.br/volume8/natcon.00801017.pdf


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1695 

RANIERI, V. E. L. Reservas Legais: critérios para localização e aspectos de gestão. 2004. 149f. 

Tese (Doutorado em Engenharia). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos – SP. 

 

ROSS, J. L. S. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. Revista 

do departamento de geografia, São Paulo, n. 08, p. 63-74. 1994. 

 

SILVA, R. V. Estimativa de largura de faixa vegetativa para zonas ripárias: uma revisão. I 

Seminário de Hidrologia Florestal, p. 74, 2003. 

 

TEIXEIRA, A. P.; ASSIS, MARCO A. Caracterização florística e fitossociológica do 

componente arbustivo-arbóreo de uma floresta paludosa no Município de Rio Claro (SP), 

Brasil. Revista Brasileira de Botânica, v. 28, n. 3, p. 467-476, 2005. 

 

TURNER, M. G. et al. Landscape ecology in theory and practice: pattern on process. New York: 

Springer Verlag, 2001. 401p. 

 

VIANA, V. M.; TABANEZ, A. J. A.; MARTINEZ, J. L. A. Restauração e Manejo de 

Fragmentos Florestais. Revista do Instituto Florestal, Edição Especial. São Paulo, v 3, pt. 3, p. 400 

– 407, 1992. 

 

ZAKIA, Maria José Brito. Identificação e caracterização da zona ripária em uma microbacia 

experimental: implicações no manejo de bacias hidrográficas e na recomposição de matas 

nativas. São Carlos, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1696 

QUALIDADE AMBIENTAL RELACIONADA AOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA 

DO CÓRREGO DO CAMBUÍ, ANHUMAS – SP  

 

Bruno Magro RODRIGUES 

Aluno do Curso de Engenharia Ambiental da UNOESTE. E-mail: b_magro@hotmail.com 

Ana Paula de Lima COSTA 

Aluna do Curso de Engenharia Ambiental da UNOESTE. E-mail: costalima.paulaana@gmail.com 

Leandro Haruo SAWAMURA 

Aluno do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado da UNOESTE. 

E-mail: leandrosawamura@gmail.com 

Lucas Prado OSCO 

Engenheiro Ambiental, pela UNOESTE, Aluno Especial do MMADRE - UNOESTE. E-mail: 

lucas_prado_123@hotmail.com 

Rodrigo Coladello OLIVEIRA 

Aluno do Mestrando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional – MMADRE – UNOESTE. 

E-mail: rodcoladello@hotmail.com 

Marcos Norberto BOIN 

Professor Doutor – UNOESTE. Rodovia Raposo Tavares, km 572, Bairro Limoeiro, CEP 19067-

175, P. Prudente – SP. E-mail: boin@unoeste.br 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho teve como meta realizar uma análise da qualidade ambiental dos recursos 

hídricos da bacia do Córrego do Cambuí, integrando-os aos principais componentes da paisagem; 

geologia; pedologia; geomorfologia; vegetação; e uso e ocupação do solo, de forma a avaliar a 

qualidade dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Córrego do Cambuí, no município de 

Anhumas. Trazer reflexões sobre a sustentabilidade ambiental e os usos do solo com enfoque 

sempre na disponibilidade e qualidade ambiental da água. Fazer uma abordagem dos estudos já 

realizados, com o levantamento dos dados existentes, de forma a associar a qualidade ambiental da 

bacia com a qualidade das águas superficiais e sub-superficiais, nos cursos d´água e nas áreas de 

nascentes do freático por meio das faixas ripárias. Assim, com o diagnóstico da situação do uso do 

solo, em especial da vegetação das zonas riparias, procurou-se analisar a qualidade dos recursos 

hídricos, por meio da existência destas faixas e sua eficiência em absorver, purificar e dar qualidade 

ambiental aos recursos hídricos na bacia do Córrego do Cambuí. 

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Zonas Ripárias, Qualidade Ambiental; Bacia do Córrego 

Cambuí; Município de Anhumas.  

ABSTRACT 

This study aimed to perform an analysis of the environmental quality from the water resources of 

the basin stream of the Cambuí, integrating them to the main components of the landscape, geology, 

soil science, geomorphology, vegetation, land use and occupation, in order to evaluate the quality of 

the water resources in the watershed stream Cambuí, located in the municipality of Anhumas. It 

aims to bring some reflections upon the environmental sustainability and land use, focusing always 

on the availability and environmental quality of the water. Making an approach of previous studies, 

with the lifting of previous data in order to associate the environmental quality of the basin with the 
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quality of surface and sub-surface water courses and in the headwater areas of groundwater through 

riparian strips. Thus, the diagnosis of the situation of the land use, especially the vegetation of 

riparian zones, that we tried to analyze the quality of water resources, through the existence of these 

bands and their efficiency to absorb, purify and give environmental quality water resources of the 

stream basin. 

Keywords: Water Resources. Environmental Quality. Stream Basin of Cambuí. Anhumas. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

De acordo com a CETESB (2008, apud CABRAL & OLIVEIRA, 2009) uma bacia 

hidrográfica pode ser entendida como a área territorial drenada por um rio principal e seus 

afluentes, sendo essa área coletora da água de precipitação de um corpo d’água principal que, 

fluindo pela superfície territorial, atinge o ponto crítico da bacia, também conhecido como foz. 

Entretanto, para Garcez (1967, p. 39) uma bacia hidrográfica é o “conjunto das áreas com caimento 

superficial para determinada secção transversal de um curso d’água, medidas as áreas em projeção 

horizontal”. 

As bacias hidrográficas são de grande importância em estudos ambientais e consideradas 

como unidade de pesquisa de diversos assuntos. Isto se deve à relevância de sua dinâmica e à 

interação dos elementos químicos, físicos e biológicos presentes, que interferem em sua qualidade 

ambiental e consequentemente nos recursos hídricos nela existentes. Nas bacias hidrográficas existe 

um abrangente conjunto de inter-relações que influenciam direta ou indiretamente às condições 

ambientais e de vida em seu interior, onde o homem, ao criar novas situações ao construir e 

reordenar o espaço físico de acordo com seus interesses, fazendo muitas vezes, com que haja uma 

utilização incorreta ou inadequada dos recursos naturais torna-se um relevante agente influenciador 

e modificador do meio. 

Nas bacias hidrográficas, cada vez mais vem sendo comprovada a importância da vegetação 

ciliar nas margens dos corpos hídricos, bem como em suas nascentes e áreas úmidas para a 

qualidade e proteção desses recursos hídricos. Entretanto essa contribuição não é suficiente para que 

seja garantida a plenitude da manutenção dos processos hidrológicos e ecológicos da bacia 

(ZAKIA, 1998). Pela necessidade de se conservar os recursos hídricos, o interesse pelas zonas 

ripárias tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas. Esse interesse é destacado pela 

conservação dos recursos hídricos relacionados a essa faixa vegetativa (SILVA, 2003).  A 

vegetação ripária é vegetação situada nos entornos de rios, lagos e ribeirões. Algumas diferentes 
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denominações da vegetação ripária são observadas, de acordo com o ambiente que ela está inserida 

(IBID, 2003). 

Esse fator descrito acima se da pela capacidade que essa área vegetada exerce na 

manutenção do corpo hídrico em questão, efetuando assim a filtragem natural de sedimentos e 

nutrientes, estabilização de taludes, o auxílio na recarga de aquíferos subterrâneos, além do fato 

dessa área se destinar também ao habitat de vida animal. Uma série de estudos fora elaborada com a 

finalidade de se dimensionar e estimar a largura adequada da faixa vegetativa que assegure a 

qualidade ambiental necessária ao corpo hídrico, por meio de cálculos, estudos em campo e análises 

laboratoriais. Essa faixa é denominada zona ripária ou mata ciliar. 

Alguns autores evidenciam que a faixa ripária adequada é aquela que garante ao rio o não 

recebimento de materiais xenobióticos, e deixando o ambiente natural e as espécies que dele 

dependem asseguradas. Porém, observam-se dificuldades de se dimensionar a correta área a ser 

destinada a esse fim, pois o ecossistema é extremamente complexo e há uma série de fatores a 

serem analisados para obter-se a dimensão desse fator, tal como o tipo de solo, a topografia, o uso 

de solo a montante, tipo de vegetação, morfologia do rio, além de processos como a infiltração, 

escoamento superficial, erosão, disposição de sedimentos, dentre outros. A largura da faixa 

vegetativa de zona ripária pode ser definida também, como a distância horizontal perpendicular ao 

rio, iniciando-se a partir da calha maior do rio, delimitada pela maior cheia sazonal. 

De acordo com Silva (2003), a zona ripária tem algumas funções, são elas: Estabilização de 

taludes e encostas; Manutenção da morfologia do rio e proteção contra enchentes; Retenção de 

sedimentos e nutrientes; Mitigação da temperatura e da água e do solo; Fornecimento de alimento e 

habitat para criaturas aquáticas; Manutenção de corredores ecológicos; Paisagem e recreação; 

Fixação do gás carbônico e; Interceptação de escombros rochosos. As faixas de vegetação, portanto, 

têm por função geral a manutenção e o controle da qualidade do corpo hídrico. 
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FIGURA 1 – Larguras Ideais para as Funções da Zona Ripária (Adaptação de CRJC, 2003). 

Contudo, a qualidade dos corpos hídricos não está relacionada apenas à vegetação que o 

envolve, mas também está ligada a diversos outros fatores, como manejo e utilização do solo, seja 

na forma de cultura, pastagem, criação de animais, forma de utilização dos recursos hídricos, 

podendo ser para a dessedentação de animais, irrigação da agricultura, lazer, lançamentos de 

efluentes, geração de energia, navegação, entre outros.  

Tais atividades mencionadas anteriormente resultam em diversos impactos ambientais, onde 

os principais problemas de deterioração relacionam-se direta ou indiretamente com o aumento das 

atividades agrícolas e sua diversidade, o crescimento populacional e a intensificação urbana nas 

bacias hidrográficas, os quais causam impactos significativos na diminuição da qualidade do meio 

ambiente, bem como a perda de biodiversidade aquática e o consequente dano ecológico aos rios, 

alteração do fluxo e o transporte de nutrientes e o aumento da sedimentação nos corpos d’água 

(TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2011).  

Todavia, não são apenas os recursos hídricos superficiais que estão sujeitos a alterações em 

sua qualidade. Os sistemas aquáticos subterrâneos também estão sujeitos à contaminação por meio 

de percolação de resíduos provenientes de agrotóxicos e fertilizantes utilizados na agricultura, 

excrementos de animais, derramamentos dos tanques de reserva de combustíveis, disposições 

inadequadas de resíduos industriais, chorume proveniente de lixões e aterros em valas, e em grande 

escala a utilização de fossas negras.  
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Todos os fatores supracitados atingem os lençóis freáticos por meio da infiltração e 

percolação, onde a água da precipitação atua como solvente solubilizando-os, possibilitando a 

infiltração no solo, caminhando por seus horizontes até atingirem a reserva de água subterrânea 

mais próxima, que por sua vez alimentará os rios, lagos e afluentes da bacia hidrográfica. Esses 

contaminantes são ricos em nitratos, fosfatos, cloro, substâncias orgânicas, metais pesados e 

diversos hidrocarbonetos. Em áreas do afloramento do aquífero livre, o recurso hídrico subterrâneo 

está mais vulnerável à contaminação, por conta da proximidade à superfície do solo.  

Assim, os recursos hídricos pertencentes à bacia estão sujeitos a um conjunto de condições a 

que o solo e o bioma encontram-se. Caso exista uma deficiência de áreas cobertas por vegetação, 

juntamente com as características da formação do solo, este conjunto de fatores deverá proporcionar 

uma vulnerabilidade no que diz respeito aos processos erosivos do meio físico. 

Os fatores que mais interferem na erosão, no carreamento de sedimentos e no assoreamento 

dos corpos d’água são os tipos de solo e a sua formação geológica, cobertura vegetal, manejo e 

utilização do solo, quantidade e intensidade das chuvas, principalmente em solos com pouca ou 

nenhuma cobertura vegetal, topografia e declividade da bacia, escoamento superficial, 

características do solo e as condições morfológicas do canal (CABRAL, 2013).  

Estes fatores podem levar a diversas consequências, como a retirada da camada superficial 

do solo, que é de extrema importância para a agricultura, surgimento de erosões, impossibilitando a 

utilização de diversas áreas, remoção dos nutrientes presentes no solo, e o transporte de sedimentos 

para o corpo d’água, causando o assoreamento do mesmo, interferindo em sua vazão, profundidade 

e habitat da fauna e flora aquáticas. 

 

2.  JUSTIFICATIVA  

 

 O município de Anhumas possui uma área total de 321 km2 e está situado no oeste do 

estado de São Paulo e integra a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Pontal do 

Paranapanema – UGRHI 22. As coordenadas do ponto central da cidade de acordo com a imagem 

do Google Earth são: Latitudinais 22° 17’ 45”S e Longitudinais 51° 23' 08"W. A bacia do Córrego 

do Cambuí está situada no centro-leste do município de Anhumas e integrada como uma unidade de 

sub-bacia da bacia Ribeirão Anhumas. 
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Geologicamente, na bacia do Córrego do Cambuí ocorrem rochas do Grupo Bauru, 

representado pelos arenitos da Formação Adamantina e os sedimentos aluvionares Quaternários 

(Qa). O clima local é caracterizado por uma estação seca - inverno e outra chuvosa - verão, 

controladas pela massa Polar Atlântica, com predomínio de chuvas frontais (BOIN, 2000), 

precipitação média de 1.250 mm e temperatura média 23,1 ºC, classificado segundo Koeppen, como 

- Aw. Os solos do município de Anhumas são derivados das rochas areníticas, em quase toda a sua 

extensão e junto ao fundo de vale ocorrem sedimentos quaternários das planícies aluviais. Estes 

solos são classificados, segundo a EMBRAPA (1999), como Argissolo Vermelho Amarelo (PVA2), 

Gleissolos Háplicos (GX) e Gleissolos Melanicos (GM). 

De acordo com SOARES et al (1980), a Formação Adamantina abrange um conjunto de 

fácies cuja principal característica é a presença de bancos de arenito de granulação fina a muito fina, 

de cor rósea à castanha, apresentando estratificação cruzada, com espessura variando entre dois a 

vinte metros, alternados com bancos de lamitos, siltitos e arenitos lamíticos, de cor castanha 

avermelhada à cinza - castanho, maciços ou com acamamento plano paralelo grosseiro. A 

alternância de bancos psamiticos, com bancos lamíticos da Formação Adamantina, retarda o fluxo 

vertical da água formando lençóis suspensos que é refletido no relevo, nos solos e na vegetação, 

gerando ecossistemas e paisagens diferenciadas no interior da bacia do Córrego do Cambuí. 

A bacia hidrográfica do Córrego do Cambuí, por apresentar-se localmente em uma área rural 

do município, concentra diferentes aspectos de uso, voltada em sua maioria para a pastagem, 

agricultura (como com culturas de tomate, pimenta, eucalipto e cana de açúcar). Esse uso, 

dependendo das características da paisagem, irá apresentar diferentes comportamentos na bacia 

hidrográfica em questão, podendo interferir em suas características naturais, ocasionando a 

alteração da qualidade ambiental natural do ecossistema. 

 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O reconhecimento da área em estudo realizou-se por meio de técnicas de sensoriamento 

remoto e análise integral da paisagem, utilizando o software do INPE Spring, versão 5.2.3, sobre 

imagens disponibilizadas no Spot-5, Sensor RHG e cartas topográficas do IBGE, tendo como objeto 

de estudo a bacia hidrográfica do Córrego do Cambuí, localizada no município de Anhumas, estado 

de São Paulo, onde foram levantadas as seguintes informações: limites da bacia hidrográfica, 
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hidrografia, áreas de várzeas, áreas úmidas (lençóis suspensos), pastagem, vegetação natural, 

cultura anual, reflorestamento de nativas, reflorestamento de exóticas e cana de açúcar. 

Criou-se sobre as imagem as categorias e planos de informações necessárias para a 

confecção das cartas, realizando as vetorizações desejadas, trabalhando com a escala 1:3.000, sendo 

vetorizados a hidrografia, massas d’água, lençóis suspensos, limite da bacia, vegetação, plantações 

e pastagens. Uma vez organizadas e levantadas as cartas citadas anteriormente, consolidou-se uma 

carta a que integrasse a síntese destas unidades, utilizando como referência os estudos realizados 

por CRJC elaborou-se duas cartas, na escala 1:50.000, que nos permitiram fazer uma comparação 

do uso atual da bacia hidrográfica versus o uso ideal da mesma, mantendo na carta as mesmas 

larguras e cores da figura 1, apresentada anteriormente. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a confecção das duas cartas, pode-se realizar um estudo comparativo do uso do solo na bacia 

do Córrego do Cambuí, levando-se em consideração o uso e manejo do solo que ocorrem 

atualmente e os aspectos e impactos que essa utilização pode causar para os recursos hídricos, e 

todo o ecossistema da bacia hidrográfica. Na Figura 3 podemos visualizar a hidrografia da bacia do 

Córrego do Cambuí, bem como seus lençóis suspensos, massas d’água e áreas de várzea.  

A Legislação Brasileira (Códigos Florestais) estabeleceu uma série de funções voltadas à 

proteção dos recursos hídricos por meio da manutenção de zonas ripárias, propondo larguras 

mínimas para as diferentes situações de ocorrência dos recursos hídricos. Estas funções se 

aproximam das proposições teóricas sobre a largura das faixas de vegetação e sua eficiência 

ambiental na proteção dos corpos d´água, utilizadas neste trabalho. 
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FIGURA 3 – Carta hidrológica da bacia do Córrego do Cambuí, no município de Anhumas – SP. 

De acordo com as faixas de eficiência da vegetação ripária, observaram-se conflitos entre os 

usos e ocupações existentes no interior da bacia com as faixas de proteção dos corpos d´água. Os 

maiores conflitos estão relacionados aos afloramentos do freático, que na área em questão são 

representados predominantemente pelos lençóis suspensos em meia encosta pela facilidade de 

exploração do entorno e mesmo de seu interior (ver Figura 4 a seguir). 

Ao longo dos cursos d´água superficiais, junto aos fundos de vales, ocorrem porções de 

vegetação nativas em alguns trechos de suas margens, e em alguns casos a vegetação cobre todas as 

faixas de proteção dos corpos d´água, tais como: estabilidade de taludes, habitat de peixes, remoção 

de nutrientes, controle de enchentes e habitat da vida silvestre, entretanto estes trechos são restritos 

(Figura 4). Observou-se em algumas faixas de proteção dos corpos d´água a existência de áreas de 

culturas que ocupam as áreas de preservação permanente, e em alguns casos a cultura está a menos 

de 15 metros do leito do rio. Tal fato remete a possibilidade da contaminação do corpo hídrico por 

meio de materiais xenobióticos, como agrotóxicos, vinhaça e fertilizantes sintéticos, pois a 

vegetação atua como um filtro biológico de sedimentos e materiais diversos. 
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Além dos fatores de contaminação química do rio, é observada a interferência na 

estabilidade dos taludes em áreas próximas ao leito do rio, onde não há a presença da vegetação 

ripária. Em áreas de 15 a 20 metros de proximidade dos cursos d’água, onde não há a presença de 

vegetação, percebe-se a interferência na vida aquática, visto que a vegetação influi diretamente na 

temperatura da água e quantidade de oxigênio dissolvido na mesma. A vegetação por possuir um 

potencial de absorção da água da chuva, atua também como amortecedora da energia da água 

pluvial e assim diminui o tempo de escoamento superficial e consequentemente reduz a chance de 

enchentes, visto que em faixas com largura menor que 60 metros de vegetação em torno dos rios, a 

probabilidade de ocorrência de enchentes em seu percurso é maior.  

Diante do quadro de degradação dos ecossistemas ribeirinhos na bacia do Córrego do 

Cambuí, com a ocupação das faixas de proteção dos recursos hídricos, pode-se concluir que os 

recursos hídricos nesta bacia não têm qualidade ambiental e sustentabilidade. Os processos de 

solapamento das margens, o assoreamento, a entrada de nutrientes e consequentemente a 

eutrofização e degradação dos habitat dos peixes e ausência dos habitat da vida silvestre (flora e 

fauna), conferem a esta bacia uma baixa qualidade ambiental dos recursos hídricos. 

 

FIGURA 4 – Carta representativa da bacia do Córrego do Cambuí, no município de Anhumas – SP, 

contendo o uso do solo e as áreas de preservação permanente. 
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Portanto, somente a adoção de medidas de preservação destas zonas (1, 2 e 3, Figura 2 e 4), 

garantir-se-ia as condições mínimas ideais para a manutenção adequada dos ecossistemas da bacia 

hidrográfica estudada, bem como a conservação da fauna, flora, solo e corpos hídricos superficiais 

ou subterrâneos. 
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RESUMO 

A qualidade da água possui uma relevância na manutenção dos ciclos de vida e biodiversidade. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das águas por meio de parâmetros físico-químicos no 

curso d’água principal do rio Piedade, localizado no estado de Minas Gerais. As coletas em seis 

pontos foram realizadas entre 2011 e 2013. Para avaliação da qualidade da água foi utilizado o 

Índice de Qualidade das Águas (IQA), que apresentou resultados satisfatórios. Observou-se que, 

para Coliformes Termotolerantes, houve violação dos limites estabelecidos pela legislação nas 

campanhas de fevereiro de 2013 e outubro de 2013 em cinco pontos. Para o Nitrogênio, a variação 

dos resultados entre as coletas foi significativa, ocorrendo um aumento nos valores principalmente 

durante os meses fevereiro, agosto e outubro de 2012. Todos os valores de Sólidos Totais se 

mantiveram dentro do limite permitido. Destaca-se que não foram verificadas anomalias e 

diferenças na temperatura da água. Na série histórica do parâmetro Turbidez, os maiores índices 

ocorreram nas amostras realizadas em outubro de 2012, em um ponto do TVR. Para o OD todas as 

amostras obtiveram valores satisfatórios. Duas amostras apresentaram um valor elevado para DBO 

na coleta realizada em outubro de 2012. Em relação ao pH, as amostras variaram de levemente 

ácido a levemente básico. A partir dos resultados de todos os parâmetros, o IQA da maioria das 

análises obteve classificação excelente. Esses resultados demonstram a importância da avaliação de 

parâmetros físico-químicos para o manejo de bacias hidrográficas. 

 

Palavras-chave: IQA, parâmetros físico-químicos, reservatório.  

 

ABSTRACT 

Water quality has a relevance in the maintenance of life cycles and biodiversity. This study aimed 

to evaluate the quality of water, through physical and chemical parameters, in the main course of 
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the river Piedade, state of Minas Gerais. The water sampling was made in six different points 

between the years 2011 and 2013. To evaluate the water quality we used the Water Quality Index 

(IQA), which presented satisfactory results. For the parameter fecal coliforms, we observed a 

breach of the limits established by legislation in the campaigns of February and October 2013 at 

five points; for nitrogen, the variation in results between the sampling periods was significant, 

occurring an increase in the values mainly during February, August and October 2012. All values 

for Total Solids remained within the allowable limit. We didn’t see any abnormalities in the water 

temperature along the period studied; for Turbidity, the highest rates occurred in samples taken in 

October 2012, at one point of the section flow reduced. We found satisfactory values of Dissolved 

Oxygen for all samples analyzed. For the biochemical oxygen demand (DBO), two samples showed 

high values in the sampling of October 2012. With respect to the parameter pH, the samples ranged 

from slightly acidic to slightly basic. Considering these results, the IQA was classified as excellent 

for most analyzes. The results of this study reinforce the importance of evaluating physicochemical 

parameters for the management of watersheds.  

 

Keywords: IQA, physical and chemical parameters, reservoir. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A qualidade e quantidade das águas doces continentais são de grande relevância à 

manutenção dos ciclos de vida, biodiversidade dos organismos e, consequentemente, à 

sobrevivência da espécie humana (TUNDISI, 2003). 

Indiscutivelmente, a qualidade da água das bacias hidrográficas reflete os usos e a ocupação 

desordenada do solo, de modo que os corpos d’água em geral, por não possuírem grandes 

dimensões em relação ao recebimento de carga poluente, passam a suportar uma sobrecarga 

constante, apresentando alterações nas condições ecológicas e sanitárias (ROCHA, 1993). 

Segundo Paulino & França (2008), a qualidade da água não é um valor absoluto e tanto 

indica a adequabilidade para um determinado uso, quanto mede o estado de conservação do corpo 

hídrico e a intensidade de impacto ambiental em que está submetido o ambiente aquático que 

advém esta água. Uma forma de acompanhar a evolução da qualidade da água de um corpo hídrico 

é através da adoção de índices da qualidade da água, que podem resumir uma série de parâmetros 

analisados num único número, facilitando a interpretação de extensas listas de variáveis ou 

indicadores, possibilitando classificar a qualidade da água. 

De acordo com a CETESB o Índice de Qualidade das Águas (IQA) incorpora nove variáveis 

(oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, 
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fosfato total, alteração da temperatura, turbidez e sólidos totais) consideradas relevantes para a 

avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização para 

abastecimento público. 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para o 

abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua 

maioria indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos (ANA, 

2013). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do rio Piedade possui os seus limites circunscritos no médio curso do 

rio Paranaíba em sua margem esquerda. A área tem sido alvo de diversos estudos e intervenções, 

principalmente a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH. O reservatório da PCH 

está situado a oeste de Minas Gerais, na mesorregião do Triângulo Mineiro e está inserido no 

Bioma Cerrado cuja classificação climática foi descrita por (EITEN, 1993 apud SILVA, 2009) 

como tropical, apresentando precipitação média entre 750-2000 mm/ano e segundo Köppen a 

classificação é Aw com a estação seca tendo duração de quatro ou cinco meses, entre maio e 

setembro com média de 30 mm, e a estação chuvosa, de setembro a abril com precipitação média 

anual de 1500 mm. 
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Figura 1- Mapa da área estudada com a localização dos pontos de coleta. 

 

As determinações de temperatura, pH, oxigênio dissolvido foram realizadas em campo com 

amostrador YSI 556 MPS. Para as demais, foram coletadas amostras de água para análise em 

laboratório. 

Foram realizadas seis campanhas (nos meses de fevereiro e maio de 2011; fevereiro, agosto 

e outubro de 2012 e fevereiro de 2013) em seis pontos distintos ao longo do rio Piedade (Figura 1), 

abaixo identificados: 

- PIE1 e PIE4, localizados no rio Piedade; 

- PIE2, localizado no reservatório da hidrelétrica do Rio Piedade; 

- PIE3, PIE3-A e PIE3-B, localizados no trecho de vazão reduzida de uma PCH 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com relação à concentração de coliformes termotolerantes, cujo limite máximo estabelecido 

pela Resolução CONAMA é de 1000 NMP/100 mL, foi observado que houve violação dos limites 

nas campanhas de fev/13 (PIE3) e out/13 (PIE1, PIE3, PIE 3B e PIE4). Na maioria dos pontos nas 

diversas campanhas os valores estiveram próximos ao limite máximo da legislação (Figura 2).   
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Os coliformes termotolerantes ocorrem nas águas devido à contaminação com excrementos 

fecais de animais de sangue quente (HAZEN; TORANZOS, 1990) e seu principal representante é a 

bactéria Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal (FUNASA, 2006). Portanto, os resultados 

observados podem estar relacionados a algum tipo de criação animal na região, uma vez que pode 

haver deposição de fezes, que se acumulam na superfície do solo e acabam sendo carreados para os 

cursos d’água, contaminando-os. Na região de entorno da PCH há predomínio de atividades 

agropecuárias, que pode ter influenciado negativamente os resultados. Verifica-se um pico de 

concentração de coliformes termotolerantes em out/12, podendo estar relacionado a alguma 

descarga pontual no curso dágua e à temperatura da água, uma vez que o período amostrado 

caracterizava-se por ser predominantemente seco.   

As concentrações de fósforo total, para ambientes lênticos e lóticos possuem valores 

máximos permitidos diferentes (0,03 mg/L e 0,1 mg/L, respectivamente). No gráfico apresentado há 

apenas o limite para ambientes lóticos, havendo violação dos limites nas campanhas de fev/11 

(PIE3A) e out/12 (PIE3B). Já no PIE2, houve violação dos limites nas campanhas de mai/11, 

ago/12 e fev/13. No entanto, se compararmos os dois ambientes (lótico e lêntico), observamos que 

os valores foram bem superiores nos pontos de ambiente lótico (Figura 2). 

O fósforo na natureza é proveniente da dissolução dos solos e decomposição de matéria 

orgânica, já sua ocorrência antrópica pode advir do uso de fertilizantes, despejos domésticos e 

industriais, detergentes e excrementos animais.  As altas concentrações de fósforo verificadas nos 

PIE3A e PIE3B podem estar relacionadas à agricultura nestas regiões, às quais provavelmente são 

adicionados fertilizantes. Já as elevadas concentrações de fósforo no reservatório merecem atenção 

e indicam possível estado de eutrofização no lago artificial. O papel do fósforo na eutrofização dos 

recursos hídricos é importante, e a origem deste nutriente a partir de áreas agrícolas tem sido 

colocada em relevância como indicador de qualidade de água, já que outros indicadores como 

sólidos em suspensão e turbidez estão associados ao transporte de fósforo (PARRY, 1998). Embora 

não traga prejuízos diretos à saúde humana, elevados índices de fósforo podem indicar fontes de 

poluição (VON SPERLING, 1996).  
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Figura 2 – Valores de coliformes termotolerantes e fósforo total encontrados nos pontos amostrados da bacia do 

rio Piedade (a linha vermelha indica o valor máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005). 

 

O nitrogênio é essencial à vida dos organismos, sendo um importante constituinte das 

proteínas, inclusive material genético. Plantas e microrganismos convertem o nitrogênio inorgânico 

em formas orgânicas. No ambiente, formas inorgânicas de nitrogênio ocorrem em variados estados 

de oxidação que são nitrato (NO3
-
), nitrito (NO2

-
), íon amônio (NH4

+
) e nitrogênio molecular (N2). 

Fazem parte do ciclo do nitrogênio no ambiente com transformações biológicas e não biológicas 

(CHAPMAN, 1992). 

Nos pontos de amostragem, observou-se que a variação dos resultados entre as coletas foram 

significativas ocorrendo um aumento nos valores principalmente durante os meses fev/12, ago/12 e 

out/12 (Figura 3), no ponto localizado à jusante da PCH (PIE4). 

O PIE1 apresentou valor médio menor, como pode ser observado na figura xx, e o PIE4 

apresentou o maior valor médio, os pontos restantes apresentaram valores intermediários. Ou seja, 

foi observada elevação das médias da concentração de nitrogênio total no sentido de montante para 

jusante. 

Padrão semelhante ao verificado no presente estudo, foi observado por Cope (2008) no 

reservatório de Paraitinga e Biritiba, onde os pontos à montante do reservatório tiveram valores 

inferiores aos pontos à jusante do mesmo. Situação contrária foi observada por Ribeiro et al. 

(2005a) no reservatório Salto Caxias no Paraná, um reservatório eutrofizado, onde a concentração 

média de nitrogênio total à montante do reservatório foi mais alta que à jusante. 

O padrão encontrado pode ter relação com a localização do PIE4 próximo a áreas de 

agropecuária. Buso et al. (2005) indicam que os teores de nitrogênio total nos solos foram 
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significativamente afetados pelos seus sistemas de uso e manejo. E segundo Yan et. al. (2005), o 

nitrogênio é um elemento limitante para a produção terrestre, em especial nos sistemas agrícolas 

intensivos, sendo carreados aos cursos d’água.  

São considerados sólidos totais dissolvidos, aqueles que possuem um diâmetro menor que 

1,2 μm (SAMPAIO et al., 2007). Usualmente, altos valores de sólidos em suspensão indicam altas 

concentrações de matéria orgânica e inorgânica e, conseqüentemente nutrientes, alta turbidez e 

baixa transparência da água, reduzindo a qualidade da água no reservatório (WETZEL, 2001). 

Durante as amostragens, todos os valores de sólidos totais estiveram dentro do limite 

permitido (Figura 3). O maior valor encontrado foi no ponto PIE1em out/12. Assim, em relação aos 

sólidos totais, se trata de um ambiente adequado à vida aquática.  

 

  

Figura 3 – Valores de nitrogênio total e sólidos totais encontrados nos pontos amostrados da bacia do rio 

Piedade. 

 

A temperatura é um parâmetro ambiental de suma importância nos estudos relacionados ao 

monitoramento de qualidade das águas. A maioria dos organismos componentes da biota aquática 

possui temperaturas ideais para sua sobrevivência, reprodução e manutenção. Por um lado, o 

aumento na temperatura incide em aumento na velocidade das reações bioquímicas de 

decomposição de compostos orgânicos e diminuição da solubilidade dos gases dissolvidos no 

ambiente aquoso, sobretudo o oxigênio, elemento básico para a decomposição aeróbica. As maiores 

temperaturas verificadas ocorreram no PIE2 em fev/12 e out/12, atingindo 28°C e 28,6°C, 
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respectivamente. Os menores índices de temperatura da água foram verificados em PIE1, em 

mai/11, e em PIE3B em ago/11 (Figura 4). 

A turbidez pode ser definida como o grau de abrandamento de intensidade que um feixe de 

luz sofre ao atravessar determinada amostra. A presença de sólidos em suspensão, detritos 

orgânicos, algas e bactérias, também influem na turbidez da água. Os maiores valores de turbidez 

ocorreram nas amostras de out/12, no PIE3B e no ponto PIE4. Esses valores não ultrapassaram o 

limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005. O alto índice de turbidez em out/12 teve 

relação com o parâmetro sólidos totais, que no mesmo período também apresentou altos valores. Os 

menores valores foram verificados em mai/11, no PIE3B, e em mai/11 no PIE3A (Figura 4). Infere-

se então, que os índices de turbidez são favoráveis e positivos para a saúde geoambiental do rio 

Piedade. 

 
 

Figura 4 – Valores da temperatura da água e turbidez encontrados nos pontos amostrados da bacia do rio Piedade (a 

linha vermelha indica o valor máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005). 

 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é um importante fator para a manutenção da diversidade da 

vida aquática. A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor mínimo 5,0 mg/L para a 

preservação da biota.Todas as amostras obtiveram valores satisfatórios, acima de 5,0 mg/L. O PIE3 

e PIE3B apresentaram concentrações acima de 8,0 mg/L em duas amostras. Também pode-se 

observar no gráfico pequenas variações dos resultados no que tange aos períodos de estiagem e 

chuvoso (Figura 5). De acordo com Silva et. al. (s/ data), na estiagem há uma tendência de elevar a 
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concentração de OD, pois neste período ocorre evaporação da água, concentrando a presença de 

algas e consequentemente aumentando a fotossíntese.  

A análise da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é realizada nos estudos de qualidade 

da água, pois se avalia a quantidade de oxigênio necessária para haver oxidação da matéria orgânica 

em condições aeróbicas. Portanto, a DBO é um parâmetro imprescindível para avaliar a qualidade 

da água no que tange a poluição orgânica. O PIE3B e PIE4 apresentaram um valor elevado para 

DBO em out/12. Foi observado, que os valores de coliformes termotolerantes e fósforo total 

também foram elevados no mesmo período, havendo uma demanda maior por oxigênio (Figura 5). 

  

Figura 5 – Valores do oxigênio dissolvido e demanda bioquímica do oxigênio encontrados nos pontos amostrados da 

bacia do rio Piedade (a linha vermelha indica o valor máximo e a linha cinza indica o valor mínimo permitido pela 

resolução CONAMA 357/2005). 

 

As medidas de pH são de extrema utilidade, pois fornecem inúmeras informações a respeito 

da qualidade da água. As variações deste parâmetro são ocasionadas geralmente pelo consumo e/ou 

produção de dióxido de carbono (CO2), realizado pelos organismos fotossintetizadores e pelos 

fenômenos de respiração/fermentação de todos os organismos presentes na massa de água, 

produzindo ácidos orgânicos fracos (BRANCO, 1989). O pH na área estudada variou de 5,82 em 

fev/13 no PIE1 a 8,16 em fev/12 também no PIE1 (Figura 6). Desta forma podemos caracterizar o 

ambiente como variando de levemente ácido a levemente básico. 
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O Índice de Qualidade de Água (IQA), por reunir em um único resultado nove parâmetros 

distintos, oferece a vantagem de sumarizar os mesmos, facilitando a compreensão e interpretação 

destes dados. Para a avaliação dos resultados encontrados foi feito o cálculo do IQA desenvolvido 

pela National Sanitation Foundation, dos Estados Unidos e adaptado pela CETESB. A partir do 

cálculo efetuado, pode-se atribuir valor à qualidade das águas, indicada pelo IQA numa escala de 0 

a 100.  

De acordo com o IQA, as águas do rio Piedade caracterizaram-se como excelente na maioria 

dos pontos amostrados durante todo o período de estudo, variando de 72,3 em out/12 no PIE3B a 

99,9 em fev/12 no PIE2 (Figura 7). O PIE3A apresentou o IQA de 85,64 em fev/11, essa 

diminuição do valor do IQA esteve associada a um aumento na quantidade de fósforo total acima do 

permitido pela legislação e de coliformes termotolerantes próximo ao máximo exigido pela 

legislação. Já a diminuição do IQA nos PIE3B e PIE4 esteve associada com o aumento da 

quantidade de fósforo total, coliformes termotolerantes, aumento da demanda bioquímica do 

oxigênio e turbidez. Mesmo com a presença de índices mais baixos ainda foi possível caracterizar o 

ambiente variando de boa a excelente qualidade, prevalecendo à condição de excelente.  

 

Figura 6 – Valores de pH encontrados nos pontos amostrados da bacia do rio Piedade (a linha cinza indica o 

valor mínimo permitido pela resolução CONAMA 357/2005). 
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Figura 7 - Valores do Índice de Qualidade das Águas (IQA) encontrados nos pontos amostrados da bacia do rio 

Piedade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em consideração o IQA as águas do rio Piedade foram caracterizadas como 

variando de boa a excelente, porém quando analisamos isoladamente cada parâmetro percebemos 

que há uma alteração nos valores de alguns deles, por vezes, extrapolando os valores estabelecidos 

pela resolução CONAMA 357/2005 para corpos de água Classe 2. Sendo assim, é de suma 

importância o continuo monitoramento na área estudada, uma vez que alterações freqüentes nestes 

parâmetros podem indicar a eutrofização do ambiente. Além disso, os resultados demonstram a 

importância da avaliação de parâmetros físico-químicos no manejo de bacias hidrográficas. 
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RESUMO 

Os dados da SRTM (Shuttle Radar Topography Misson) contribuem à análise do relevo, pois 

disponibilizam subsídios para a análise espacial, através de aplicativos e ferramentas oferecidas 

pelos Sistemas de Informações Geográficas – SIG. Neste contexto, foi possível a representação dos 

atributos geomorfológicos da bacia hidrográfica do córrego Caçula – Ilha Solteira/SP a partir da 

utilização destes dados. Após obtenção dos arquivos disponíveis no sítio online do TOPODATA, 

foram elaborados as cartas de altimetria, declividades, curvatura vertical e curvatura horizontal no 

software ArcGis 10.0 visualizados por meio de classes e cores automáticas, posteriormente 

reclassificados de acordo com a área de pesquisa. A utilização dos dados SRTM mostrou-se 

eficiente para a elaboração das cartas, visto que os resultados condizem com a realidade local e 

desta forma podem ser utilizados para orientar o planejamento territorial, dando suporte a tomada 

de decisões e implantação ou agregação de novos dados ao plano diretor. O software ArcGis 10.0 

mostrou-se eficiente na produção das cartas proporcionando rapidez e facilidade no processo de 

análise o que justifica ser o sistema geográfico mais utilizado atualmente, construído em torno de 

uma base de dados geográficos. 

 

Palavras – chave: Atributos geomorfológicos. Bacia hidrográfica. Planejamento territorial. Ilha 

Solteira 

 

1. INTRODUÇÃO 

Desde a disponibilização de dados Shuttle Radar Topographic Mission – SRTM para a 

América do Sul, em meados de 2003, existe uma grande expectativa com relação à ampliação de 

conhecimentos sobre nosso território, justificada pela carência geral de dados topográficos em 

escalas adequadas e para áreas desprovidas de mapeamento topográfico. 

A utilização dos dados digitais do projeto TOPODATA (VALERIANO, 2008; 

VALERIANO e ALBUQUERQUE, 2010) é uma alternativa de representação das condições do 

relevo. O projeto TOPODATA disponibiliza variáveis geomorfométricas obtidas de dados SRTM 

produzidos originalmente na resolução espacial de 3 arco-segundos (~90m) para 1 arco-segundo 
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(~30) por krigagem, onde, em seguida, foram aplicados algoritmos de análise geomorfométrica 

sobre os dados refinados para o cálculo de variáveis. 

De acordo com Muñoz et al.(2011) o banco de dados TOPODATA têm como um de seus 

objetivos possibilitar o aprimoramento do conhecimento das relações solo-relevo e, 

conseqüentemente, contribuir ao desenvolvimento de metodologias para o mapeamento sistemático 

de solos no Brasil. 

A iniciativa TOPODATA propõe que derivações básicas da informação topográfica estejam 

prontamente à disposição da comunidade para seu uso.  Desta forma através destes dados digitais 

disponíveis é possível utilizar o TOPODATA para identificar os atributos geomorfológicos da bacia 

hidrográfica: declividade, orientação de vertentes, curvatura horizontal e vertical além de insumos 

para o delineamento da estrutura de drenagem. Tais variáveis correspondem aos elementos básicos 

sobre os quais se fundamentam as técnicas de interpretação e análise do relevo, podendo ser usadas 

para entendimento da dinâmica da superfície, e servindo de base para elaboração de mapas, sendo 

disponibilizadas para uso em http://www.dsr.inpe.br/topodata/index.php. 

Em relação à declividade do terreno, devido à sua estreita associação com processos de 

transporte gravitacional (escoamento, erosão, deslizamento), é uma variável básica para ao estudo 

geomorfológico. É definida como o ângulo de inclinação (zenital) da superfície do terreno em 

relação à horizontal. Seus valores podem variar de 0 a 90º, embora seja mais comumente expressa 

em porcentagem (VALERIANO, 2008). A inclinação pode ser obtida diretamente em campo com 

devida instrumentação ou indiretamente, tratando-se de Modelos Digitais de Elevação, por análise 

dos desníveis de pixels vizinhos (VALERIANO e ALBUQUERQUE, 2010). 

A curvatura vertical expressa o formato da vertente quando observada de perfil. É a variação 

da declividade ao longo de uma determinada distância, ou seja, refere-se ao caráter 

convexo/côncavo do terreno, quando analisado em perfil e é expressa em diferença de ângulo 

dividida por distância horizontal. Por sua vez, a curvatura horizontal expressa o formato da vertente 

quando observada em projeção horizontal. Em analogia à relação entre a curvatura vertical e 

declividade, a curvatura horizontal pode ser descrita como a variação da orientação de vertentes ao 

longo de uma determinada distância, ou seja, refere-se ao caráter de divergência ou convergência 

das linhas de fluxo (VALERIANO e ALBUQUERQUE, 2010). 
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Essas variáveis, segundo Valeriano (2008), devido a sua natureza local podem ser calculadas 

em ambiente de SIG e apresenta qualidade relativamente aceitável tal como ganhos operacionais 

absolutos, sobretudo de velocidade e padronização. Dessa forma, o TOPODATA possibilita uma 

série de desenvolvimentos em busca de metodologias e algoritmos de derivação geomorfométrica, e 

tem como resultado a geração de um extenso banco de dados estruturado na forma de planos de 

informação, em cobertura nacional, para livre uso pela comunidade científica. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi de analisar as potencialidades das variáveis do 

Banco de Dados Topodata/SRTM na geração de atributos geomorfológicos com vistas à 

caracterização do relevo da bacia. Mais especificamente, optou-se pela geração de cartas 

quantificando os atributos de relevo: altimetria, declividade, curvatura vertical, curvatura horizontal 

bem como a extração da rede de drenagem.  

A justificativa do estudo é a de testar e analisar a fidedignidade do Banco de Dados 

Topodata/SRTM disponibilizados de forma gratuita na internet. Destacando sua importância quanto 

ao grande volume de dados georreferenciados originados por krigagem com: cotas altimétricas e 

resolução espacial (30m), aplicáveis às análises ambientais; e pela facilidade no acesso e geração 

dos atributos geomorfológicos. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Caçula situa-se no município de Ilha Solteira/SP que 

pertence a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 18 – São José dos Dourados, 

na região noroeste do Estado de São Paulo (Figura 1). A UGRHI 18 é definida por uma série de 

bacias hidrográficas de cursos d’água, a maioria de pequeno porte, que deságuam no reservatório 

formado no rio Paraná pela barragem da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira (SIGRH, 2012). 

O município de Ilha Solteira localiza-se entre os meridianos 51º00’ e 51º30’W e os paralelos 

20º15’ e 20º45’S e apresenta uma população de 25.064 habitantes, sendo 23.520 na área urbana e 

uma área de unidade territorial de 656,225 km² (IBGE, 2012). 

O crescimento populacional e a expansão da ocupação urbano no município exigiram 

investimentos em infraestrutura para atender a população o que potencializou a degradação do solo 

previamente iniciada com as atividades pecuárias. 
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Tavares (2008) caracterizou o uso do solo no município como predominantemente pecuária 

(quase 87% da área do município). No entanto, a expansão da indústria sucroalcooleira em parte do 

município, com plantio de cana-de-açúcar na área da bacia criou novas condições de dinâmica 

hídrica na área que carecem estudos detalhados. 

De acordo com Cruz (2008) os córregos encontram-se praticamente desprovidos de mata 

ciliar, e a cobertura principal do solo é representada pelos campos antrópicos (pastagens) e 

agricultura. 

Figura 1: Localização da área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O Córrego Caçula, objeto de estudo desta proposta, possui como um de seus afluentes um 

importante corpo d’água urbano que recebe a drenagem fluvial do município, o Córrego Sem 

Nome. Gonzaga et. al. (2010) constatou problemas com a qualidade de água do recurso, fortemente 

influenciada pelo uso e ocupação do solo, com indícios de ligações clandestinas de esgoto 
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doméstico, escoamento superficial urbano, e fluxos provenientes da rede de drenagem urbana, além 

da ausência quase que total de mata ciliar nas Áreas de Preservação Permanente (APP) o que 

contribui diretamente com a degradação da qualidade de água do Córrego Caçula que tende a piorar 

nos próximos anos com o aumento da população. 

Atualmente a prefeitura municipal de Ilha Solteira apresenta iniciativas com intuito de 

melhorar a qualidade ambiental desta Bacia Hidrográfica como: Projeto de captação de água fluvial 

e controle de erosão do município; Desenvolvimento do Programa Estadual de Microbacia 

Hidrográfica, que vislumbra o acompanhamento de duas microbacias (Microbacia do Cinturão 

Verde e a Microbacia do Córrego do Caçula); Projeto de controle de voçoroca na Microbacia do 

Córrego do Caçula além do projeto de financiamento FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos) de terraceamento e recomposição da mata ciliar (PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA 

SOLTEIRA, 2012).  

 A maioria dos projetos citados não têm resultado o controle esperado nos processos de 

degradação (erosão, em particular) simplesmente porque têm desconsiderado os atributos do meio 

natural (geomorfológicos) objeto deste projeto. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODO 

As informações sobre os atributos geomorfológicos foram obtidas do Projeto Topodata – 

INPE, que disponibiliza dados geomorfométricos locais derivados de dados SRTM para todo o 

território nacional (VALERIANO, 2008). Foram utilizadas, nesse estudo, as variáveis 

geomorfométricas altimetria, declividade, curvatura horizontal e curvatura vertical. 

A partir da variável altimetria (derivação de ordem zero), com derivações em torno de cada 

ponto analisado operadas através de janelas móveis, o TOPODATA pode fornecer a declividade e a 

orientação de vertentes (derivadas de 1ª ordem) e as curvaturas vertical e horizontal (derivadas de 2ª 

ordem) como principais variáveis geomorfométricas locais.  

Em relação à declividade, a partir dessas informações no Software ArcGis 10.0 foi possível 

realizar a operação de recorte da área de estudo e reclassificação, atribuindo as classes de 

declividade (em porcentagem) que mais se adaptem a área de estudo. As demais variáveis podem 

ser obtidas da mesma forma, através da importação das informações disponíveis no TOPODATA 

para o ArcGis 10.0, recorte da área de estudo bem como reclassificação, neste caso as classes de 
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cada variável são definidas como: curvatura horizontal - convergente, planar e divergente, e, 

curvatura vertical - côncavo, retilíneo e convexo. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Altimetria  

Para elaboração da carta de altimetria representada pela figura 2, foi utilizada a imagem de 

radar SRTM/2003 disponível no sitio online do TOPODATA. A partir do MDE – Modelo Digital 

de Elevação também pode-se gerar a delimitação da bacia e extração da rede de drenagem da bacia. 

A carta de altimetria tem como objetivo a representação da distância vertical dos pontos a uma 

superfície de referência, o que permite fazer a representação do relevo. 

Figura 2: Carta de altimetria da bacia hidrográfica do córrego Caçula 

 
Fonte: Próprio autor 

4.2. Declividade 

A carta de declividade foi elaborada a partir da imagem de radar SRTM/2003 disponível no 

sitio online do Projeto TOPODATA e reclassificadas no ArcGis 10.0 segundo as classes de 

declividade em porcentagem de inclinação (<2%, 2-5%, 5-10%, >10%). Deste modo à figura 3 
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apresenta a distribuição da área de estudo das quatro classes de declividade consideradas de acordo 

com a ocorrência na área. 

A carta de declividade (ou carta clinográfica) representa o grau de inclinação do terreno, e é 

um importante fator para determinar a utilização do solo da bacia hidrográfica, destacam-se 

principalmente as áreas de 5 a 10% predominantes nas margens dos cursos d’água, seguidas pela 

classe de 2 a 5% nas áreas de escoamento, a classe <2% encontra-se distribuída pela área de 

pesquisa, sendo localizadas principalmente na área central, ao Leste e ao Norte da bacia 

hidrográfica. Por fim a classe >10% encontram-se principalmente próximo aos cursos d’água na 

parte norte da bacia hidrográfica. 

Figura 3: Carta de declividade da bacia hidrográfica do córrego Caçula 

 
Fonte: Próprio autor 

 

4.3. Curvatura vertical 

 A carta de curvatura vertical (figura 4) foi elaborada a partir dos dados obtidos do site do 

Projeto TOPODATA tratados no ARCGIS e representados segundo três classes (côncava, retilínea 

e convexa). 
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 A curvatura vertical refere-se ao caráter convexo/côncavo do terreno, quando analisado em 

perfil. Esta variável está relacionada aos processos de migração e acúmulo de água, minerais e 

matéria orgânica no solo através da superfície, proporcionados pela gravidade. Associada à 

exposição de vertentes (aspecto), a curvatura vertical desempenha papel importante sobre a 

evapotranspiração e o decorrente balanço hídrico (VALERIANO, 2003). 

 Na carta destacam-se as classes de curvatura vertical convexa e retilínea, sendo a classe 

convexa predominante nas áreas de cotas mais altas e de maiores declividades e a classe retilínea 

bem distribuída por toda a bacia, por fim a classe côncava apresenta-se de forma significativa nas 

áreas de fundo de vale. 

Figura 4: Carta de curvatura vertical da bacia hidrográfica do córrego Caçula

 

Fonte: Próprio autor 
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4.4. Curvatura horizontal  

 A carta de curvatura horizontal foi elaborada a partir dos dados obtidos do site do Projeto 

TOPODATA tratados no ARCGIS e representados segundo três classes (convergente, planar, 

divergente). 

 A curvatura horizontal de acordo com Valeriano e Carvalho (2003) refere-se ao caráter 

divergente/convergente dos fluxos de matéria sobre o terreno quando analisado em projeção 

horizontal. Esta variável está relacionada aos processos de migração e acúmulo de água, minerais e 

matéria orgânica no solo através da superfície, proporcionados pela gravidade, e desempenha papel 

importante sobre o decorrente balanço hídrico e os processos de pedogênese. 

 Na carta de curvatura horizontal representada pela figura 5, a classe mais expressiva na área 

de pesquisa é a planar, a classe de curvatura horizontal divergente é predominante em áreas de cotas 

mais altas, já a classe convergente encontra-se localizada principalmente nas áreas de fundo de vale. 

Figura 5: Carta de curvatura horizontal da bacia hidrográfica do córrego Caçula 

 

Fonte: Próprio autor 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A demanda por recursos naturais é crescente em nossa sociedade, tanto do ponto de vista 

quantitativo como do qualitativo. Muitos dos processos de degradação ambiental têm origem em 

processos de degradação física do solo, em particular a erosão, dificultando o uso das áreas. Nessas 

situações, o conhecimento dos atributos do meio físico que controlam os processos dinâmicos das 

Bacias Hidrográficas pode permitir a adoção de instrumentos de gestão eficazes não só na proteção 

dos recursos naturais como no planejamento urbano e regional com boas condições de reduzir danos 

ao ambiente natural e construído. 

Para Guerra e Cunha (2000) o relevo da bacia é um importante contribuinte para degradação 

de bacias hidrográficas, através da rugosidade topográfica e da presença de declives acentuados, 

instáveis. Tem um papel relevante no equilíbrio das encostas sendo um dos fatores da erosão 

potencial e do movimento de massa. Nesse sentido Santana (2003) complementa que o 

reconhecimento, a localização e a quantificação dos fluxos d’água nas encostas são de fundamental 

importância no entendimento dos processos geomorfológicos que governam as transformações do 

relevo, sob as mais diversas condições climáticas e geológicas. 

A caracterização do meio físico que permita a compreensão de tais processos requer muitas 

vezes estudos em escalas de detalhe que podem ser caros e demorados, o que faz com que a maioria 

das intervenções, sejam realizadas, sem o apoio destes estudos ou a partir de estudos de caráter 

pontual.  

Nesse contexto a utilização dos dados SRTM neste trabalho mostrou-se como uma 

alternativa eficiente na representação dos atributos geomorfológicos da bacia hidrográfica, visto que 

os resultados condizem com a realidade local, além de apresentar rapidez e baixo custo no processo 

de análise.  

Os resultados alcançados são considerados satisfatórios uma vez que os atributos obtidos a 

partir desses dados possuem várias aplicações, além do mapeamento geomorfológico, como o 

planejamento territorial urbano local, podendo servir de suporte a tomada de decisões e implantação 

ou agregação de novos dados ao plano diretor municipal, uma vez que estes atributos podem formar 

uma base de dados passível de atualizações e análises. 
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O software ArcGis 10.0 mostrou-se eficiente como ferramenta para elaboração das cartas, 

produzindo cartas de qualidade superior a tradicional, processando dados rapidamente necessitando 

apenas do treinamento do usuário para manipulação do software. 
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RESUMO 

Neste trabalho são apresentados os resultados de Pesquisa de Iniciação Cientifica sobre o 

“Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos no município de Santo Anastácio”, com o objetivo de 

diagnosticar as formas de geração, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. O 

trabalho abrange a área urbana do município de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, Brasil. Para 

a coleta de dados referente aos resíduos sólidos urbanos foram aplicados questionários e entrevistas 

aos servidores públicos, da Secretaria do Meio Ambiente, e aos catadores e sucateiros locais para 

análise do fluxo dos materiais recicláveis. O trabalho de campo nas antigas e atuais áreas de 

disposição de resíduos foi fundamental para verificação das informações. A pesquisa terá 

continuidade com foco na identificação da disposição irregular de resíduos sólidos em áreas de 

preservação permanente e os impactos gerados.   

Palavras-chaves: resíduos sólidos urbanos, impactos ambientais, Santo Anastácio.  

 

ABSTRACT 

This work are presented the results of the Research of Scientific Initiation on the "Diagnosis of 

Urban Solid Waste in Santo Anastácio", with the objective of diagnosing the forms of generation, 

treatment and final disposal of municipal solid waste. The work covers the urban area of the 

                                                           
1
 Pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto “Gestão das águas e planejamento ambiental de bacias hidrográficas: 

estudos aplicados na bacia do Rio Paranapanema”, com apoio do CNPq e FAPESP. 
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municipality of Santo Anastácio, São Paulo State, Brazil. For the collection of data relating to 

municipal solid waste were applied questionnaires and interviews to public servers, the Secretariat 

of the Environment, and to scavengers and scrap dealers locations for analysis of flow of recyclable 

materials. The field work in past and current areas of waste disposal was fundamental for 

verification of information. The research will continue to focus on identifying the irregular disposal 

of solid waste in permanent preservation areas and impacts generated. 

Keywords: solid wastes urban, environmental impacts, Santo Anastácio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A questão de disposição final de resíduos sólidos urbanos vem ganhando destaque na 

atualidade em razão dos sérios problemas acarretados na natureza e que são prejudiciais ao 

homem, como por exemplo, a contaminação dos corpos d'águas através da disposição dos resíduos 

em fundos de vales, a falta de área para dispor os resíduos adequadamente, dentre outros 

problemas.  

Os resíduos sólidos urbanos são um dos grandes desafios da gestão pública atual, pois, 

com o crescente processo de urbanização, o homem da nossa cultura vai alterando o ciclo natural, 

tendo em vista que, por exemplo, com o asfaltamento e calçamento das áreas destinadas à 

ocupação humana, a impermeabilização do solo dificulta a infiltração das águas das chuvas 

acarretando em alagamentos e enchentes, levando os resíduos sólidos descartados 

inadequadamente e outros poluentes em seu caminho para os fundos de vale, e poluindo os 

recursos hídricos. 

Os resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

São incluídos os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exijam para isso soluções técnica e economicamente inviável em face à melhor tecnologia 

disponível (ABNT NBR 10004). 
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Diante da seriedade do problema de disposição dos resíduos sólidos, Bérrios (1986, p.64) 

exemplifica o processo de contaminação se não existir um manejo adequado do aterro, em que o 

acúmulo de “detritos sólidos” aterrados incorretamente juntamente com a precipitação, influi nos 

processos de percolação e facilita a infiltração das águas que “vão dissolvendo as substâncias 

solúveis que encontram ao passar e, mesclando-se com o chorume e transportando-os”. Conforme a 

característica da localização dos lixões e sua topografia as pequenas partículas e micro-organismos 

podem infiltrar nos lençóis freáticos subjacentes, contaminando-os, ou também, a água contaminada 

pode escorrer superficialmente sobre os “amontoamentos de refugos” e contaminar outros cursos 

d’água.  

Nesse contexto, foi realizada esta pesquisa de iniciação científica sobre o “Diagnóstico dos 

Resíduos Sólidos Urbanos em Santo Anastácio”, o objetivo geral consistiu em realizar o diagnóstico 

da situação dos resíduos sólidos urbanos, através da coleta e análise dos dados sobre a situação dos 

resíduos sólidos urbanos; conhecer as formas de geração, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos em Santo Anastácio. 

Para melhor aprofundamento teórico da questão, foi realizada uma revisão sobre o tema em 

questão. Para a coleta dos dados foram aplicados questionários aos funcionários da Prefeitura, 

especificadamente, na Secretaria do Meio Ambiente do município, na qual não existiam muitas 

informações referentes à quantidade de resíduos sólidos gerados. Foram aplicados questionários aos 

catadores e sucateiros para análise do fluxo dos materiais recicláveis, evidenciando que há pessoas 

que sobrevivem a partir da venda desses resíduos. Além disso, foram realizadas visitas técnicas ao 

aterro e na área do antigo lixão, bem como, nos pontos de descarte clandestinos, na qual 

observamos os diversos tipos de resíduos (como resíduos volumosos, os pneumáticos etc.). 

Essa pesquisa esta sendo muito relevante, tendo em vista que os municípios precisam se 

adequar à Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010 (Decreto 7.404/2010) 

que tem por objetivo a eliminação dos lixões, com novos cenários para o Brasil, que prevê a 

disposição adequada dos rejeitos até agosto de 2014 (art. 9). Para caminhar aos novos cenários da 

PNRS deve-se fazer um diagnóstico pormenorizado, propor soluções regionalizadas, recuperar 

áreas degradadas e fazer o reaproveitamento energético (art.8).  

 

2. DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM SANTO ANASTÁCIO 
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O município de Santo Anastácio está localizado no estremo oeste do Estado de São Paulo, 

na latitude 21°58'17'' Sul e longitude 51°39'27'' Oeste. Este faz divisa com os municípios de 

Presidente Bernardes (a leste), Piquerobi (a oeste), Ribeirão dos Índios (ao norte) e Mirante do 

Paranapanema (ao Sul). Sua população é de 20.475 habitantes (Censo IBGE, 2010) com área de 

aproximadamente 552, 536 Km², constitui-se em um município de pequeno porte. 

O aterro em valas, licenciado pela Companhia Ambiental de São Paulo (CETESB), está 

localizado na Rodovia Demétrio Antonio Zacarias, no km 2 + 200 metros, estando descrito como 

“aterro sanitário” na licença emitida (LEAL et al, 2004). Os resíduos sólidos domiciliar e comercial 

coletados (coleta regular) são dispostos no aterro em sistema de valas (Figura 1), sendo gerados 

aproximadamente 356.400 kg/mês.  

 

Figura 1 - Aterro em valas no município de Santo Anastácio, São Paulo. 

 
Autor: Bruna D. S. Sampaio, 2012. 

 

O aterro em sistema de valas consiste na abertura de uma vala em que o caminhão 

descarrega o lixo, e imediatamente é coberto por uma camada de terra ou material inerte (são 

materiais incapazes de provocarem reações químicas), em uma área cercada e restrita 

exclusivamente para esse fim (LIMA, 2001; CETESB, 2012). 

Para Lima (2001, p. 200-201) os aterros em valas causam poluição localizada, pois, não há 

sistema de coleta e tratamento do chorume, assim como não há impermeabilização do solo, isso 

pode comprometer a qualidade das águas subterrâneas por conta da contaminação. O aterro em 

valas é um empreendimento de baixo custo, no qual é preciso da área, uma máquina pá-
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carregadeira, esteira ou retroescavadeira, o operador de máquinas e o vigia. Este processo permite o 

licenciamento ambiental, com limite de até 10.000 kg/dia de resíduos sólidos. 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do grupo A (resíduos com risco biológico) e 

grupo E (resíduos perfurocortantes/ escarificantes) gerados no município de Santo Anastácio são 

encaminhados para o município de São José do Rio Preto, onde são incinerados. A Prefeitura 

Municipal coleta os resíduos de serviços de saúde de todos os estabelecimentos geradores 

(farmácias, hospitais, clinicas veterinárias etc.) e armazena no Posto de Saúde para que a empresa 

prestadora de serviços “Noroeste Ambiental” (atual “Constroeste Construtora & Participações 

Ltda”) encaminhe à incineração. 

Os Resíduos de Construção e Demolição (RDC) são dispostos na área do antigo lixão 

municipal e no terreno dentro do perímetro urbano da cidade (Figuras 2 A, B). Há vários descartes 

clandestinos nas estradas rurais (Figura 3). 

 

Figuras 2 A; B – Área de disposição dos RDC, localizada dentro do perímetro urbano. 

      

            Autor: Bruna D. S. Sampaio, out. 2012.                   Autor: Bruna D. S. Sampaio, set. 2013. 

 

Figura 3 – Descarte clandestino em estrada rural. 

 
Autor: Bruna D. S. Sampaio, out. 2012. 
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No município há duas empresas que fazem locação de caçambas – a Caçamba Pugliese e a 

Caçamba Algazal. Por outro lado, para as pessoas que não tem condições de pagar os serviços da 

locação, o Departamento de Obras da Prefeitura Municipal retira os resíduos, que geralmente ficam 

expostos nas calçadas. 

Os Resíduos Pneumáticos são armazenados no galpão da Prefeitura e posteriormente 

encaminhados para Presidente Prudente, porém foram encontrados alguns pontos com disposição 

irregular de pneumáticos (Figuras 4 A, B). Os pneus dispostos de forma inadequada no meio 

ambiente demoram muito tempo para se degradar, ou seja, o tempo de degradação deste resíduo é 

indeterminado (AMBIENTE BRASIL, 2012). Isso se torna um sério problema de saúde pública, 

visto que esses resíduos dispostos de forma inadequada propiciam a proliferação e disseminação de 

vetores, como os transmissores de dengue e outras doenças. 

 

Figuras 4 A; B - Pneumáticos no antigo lixão e nas proximidades. 

      
Autor: Bruna D. S. Sampaio, jan. 2012. 

  

Na Tabela 1 apresenta-se uma síntese com os tipos de resíduos, a geração e a destinação 

dos mesmos no município de Santo Anastácio. 

 

Tabela 1 – Geração e destinação final dos resíduos sólidos em Santo Anastácio, São Paulo. 

TIPO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
GERAÇÃO 

(mês) 
DESTINAÇÃO 

COMERCIAL E DOMICILIAR 356.400 Kg Aterro em valas de Santo Anastácio 

SERVIÇOS DE SAÚDE 475 Kg Incineração em São José do Rio Preto 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 500.000 Kg Antigo lixão e área no perímetro urbano 

PNEUMÁTICOS 30 pneus Presidente Prudente 

Fonte: Dados coletados através da aplicação de questionário na Prefeitura Municipal, 2012. 
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Como todo o lixo coletado na cidade é aterrado, visto que não há coleta seletiva, a vida útil 

das valas e do aterro acaba sendo reduzida. Com isso, de forma semelhante a estudo realizado em 

outra cidade da região, exigem-se sempre “novas áreas para deposição de lixo e conseqüentemente 

o número de áreas em constante estado de degradação irá aumentando continuamente” (MAZZINI, 

1997, p.24). Todavia, se não forem adequadamente encerradas e monitoradas, essas áreas 

continuarão a ser fonte de poluição para o solo, ar e recursos hídricos. 

Outro fator relevante nesta pesquisa diz respeito ao papel dos catadores de materiais 

recicláveis. Essas pessoas sobrevivem da venda desses materiais e a maioria delas advém do campo. 

Assim, houve uma mudança no perfil desses trabalhadores, pois, alguns deles não eram catadores, 

mas passaram a trabalhar com os materiais recicláveis como fonte de obtenção de renda, visto que 

não conseguiram empregos formais. Foi encontrada um ex-catador do lixão de Presidente Prudente, 

que migrou para a Associação de Regente Feijó e atualmente trabalha na “reciclagem” de um 

sucateiro, ao lado do antigo lixão (estrada da Bikinha), em Santo Anastácio (Figura 5).  

 

Figura 5 - Local conhecido como “Reciclagem”, na estrada da Bikinha, em Santo Anastácio. 

 
Autor: Bruna D. S. Sampaio, out. 2012. 

 

Segundo informações do sucateiro local, somente 10% dos resíduos sólidos de Santo 

Anastácio são coletados. Para complementação de renda eles adquirem os materiais recicláveis 

(comprados dos catadores) de outras cidades, como Álvares Machado e Teodoro Sampaio.  

O fluxo dos materiais recicláveis de Santo Anastácio pode ser descrito da seguinte forma: os 

catadores vendem sua coleta aos sucateiros locais, que revendem a outros atravessadores de 

Presidente Prudente e região. O município de Presidente Prudente exerce um papel fundamental 
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nesta rede, que é o de receptor desses materiais que serão enviados para a reciclagem. Portanto, os 

materiais recolhidos pelos catadores são separados e encaminhados, vendidos para os 

compradores/atravessadores (os sucateiros donos de depósitos na região), que posteriormente 

revendem para as indústrias da reciclagem. O fluxo do material reciclável coletado está 

representado na Figura 6: 

 

 

Figura 6 - Fluxograma dos materiais recicláveis coletados em Santo Anastácio. 

 
Fonte: entrevistas realizadas com os sucateiros. Org. Sampaio, B.D.S., 2013. 

 

A reciclagem é um passo importante na busca por uma economia mais sustentável, assim 

como um fator econômico para as famílias de baixa renda que vendem esses materiais. Esse aspecto 

social da reciclagem no Brasil diferencia a situação substancialmente de outros lugares. Assim, o 

conhecimento das técnicas de destinação adequada dos resíduos e da alternativa da reciclagem são 

contribuições essenciais para que a administração pública atue, de forma, a minimizar os problemas 

ambientais – relacionados à problemática do lixo (STRAUCH et al, 2008, p.52).  

Durante a fase desta pesquisa foram identificados vários depósitos irregulares de resíduos 

sólidos urbanos em fundos de vales e cabeceiras de drenagem, a pesquisa foi renovada junto ao 

CNPq/PIBIC e seu foco estará na identificação de áreas de preservação permanente, de acordo 

com o Código Florestal (Lei 12.651/2012), e qual sua situação ambiental. Um dos maiores 

problemas nessas áreas é o descumprimento das normas e leis, com o fator agravante que tratamos 
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na pesquisa, a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos acabam poluindo 

o curso d’água e lençol freático, então sua delimitação e sua conservação garantirão a reprodução 

da biodiversidade e conservação dos recursos hídricos. Portanto, a segunda etapa será o 

diagnóstico do estado ambiental das APP, especificadamente, na Bacia Hidrográfica do Córrego 

Sete de Setembro, área do atual aterro.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante desta primeira etapa da pesquisa realizada, pode-se observar no diagnóstico dos 

resíduos sólidos urbanos, que no município de Santo Anastácio não possui coleta seletiva pela 

prefeitura municipal, sendo realizada por catadores de materiais recicláveis. Por enquanto, os 

resíduos sólidos comercial e domiciliar que são coletados no município vão para o aterro em 

sistema de valas, exceto os resíduos de serviços de saúde que são coletados e encaminhados para o 

município de São José do Rio Preto, para incineração. Há pessoas que sobrevivem da venda dos 

materiais recicláveis, que separam os materiais em locais inadequados e os vendem aos sucateiros, 

que por sua vez encaminham para outros sucateiros regionais no município de Presidente Prudente. 

Assim, faz-se necessário a implantação da coleta seletiva organizada pela Prefeitura Municipal com 

a participação dos catadores, em condições e remuneração adequadas ao trabalho que realizam. 

O aterro em valas do município de Santo Anastácio está com pedido de ampliação de área. 

Então, deve-se estimular a educação ambiental nas escolas, conscientizar a população em geral, 

visando incentivar o consumo consciente para redução do lixo nos aterros, que por sua vez reduz as 

áreas degradadas por resíduos.  

Considerando-se que PNRS está em vigor, com vários objetivos estabelecidos dentre eles 

(art.7): proteger a saúde pública e meio ambiente; incentivar a não geração de resíduos, redução, 

reutilização e reciclagem; buscar tecnologias mais limpa; integrar os catadores na reciclagem e 

incentivar a aquisição de produtos reciclados; realizar o gerenciamento integrado dos resíduos 

sólidos e capacitar técnicos na área de resíduos sólidos, faz-se necessário integrar o manejo 

adequado dos resíduos sólidos urbanos com o planejamento e manejo de bacias hidrográficas. 

Assim, a segunda etapa desta pesquisa, em fase de desenvolvimento, consistirá no mapeamento e 
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delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP), essenciais para preservação dos recursos 

hídricos e na avaliação de seu estado ambiental, esperando contribuir para o gerenciamento de 

recursos hídricos e de resíduos sólidos. 
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RESUMO 

O processo de expansão agropecuária, com destaque para a região norte do país, tem resultado em 

uma crescente degradação das florestas nativas. Na planície do médio Araguaia destacam-se as 

Ipucas, fragmentos florestais naturais descontínuos, situadas em meio aos campos sujo e/ou limpo 

no cerrado (regionalmente denominados de varjões). As Ipucas vêm sofrendo intenso processo de 

degradação decorrente da implantação de projetos hidroagrícolas na bacia do Rio Formoso. Este 

trabalho tem como objetivo recuperar áreas de Ipucas degradadas por meio de reflorestamento, 

utilizando-se espécies nativas e estímulo a regeneração natural. Cultivaram-se mudas de espécies 

vegetais predominantes nas Ipucas e no bioma Cerrado. O viveiro foi monitorado mensalmente 

pelos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do 

Tocantins (SEMADES), para o acompanhamento e avaliação da germinação das sementes e 

desenvolvimento das mudas, além de atividades básicas de manutenção do viveiro. As espécies 

cultivadas no viveiro apresentaram crescimento satisfatório, porém observou-se que algumas 

espécies localizadas na área externa estão com ritmo de desenvolvimento menor devido às 

condições adversas do clima. O plantio será realizado no início do período chuvoso, mês de 

outubro, para garantir maior êxito na fixação das mudas. Essas áreas serão monitoradas por um ano 

após o plantio para o acompanhamento da evolução da restauração ecológica. Ao final, serão 

realizadas visitas de campo com estudantes locais nas áreas recuperadas com o objetivo de 

conscientizá-los sobre a importância da conservação das Ipucas. 

Palavras-chave: áreas degradadas; revitalização; rio formoso; ipucas. 

ABSTRACT 

The process of agricultural expansion, especially in the northern region of the country, has resulted 

in an increasing fragmentation of native forests. In the plain of the middle Araguaia River the 

Ipucas are detached. They are discontinuous natural forest fragments situated in dirty and / or clean 

fields (regionally called varjões), in biome Cerrado. The Ipucas has been passing through an intense 

degradation process, resulting from the implementation of hydro-agricultural projects in the basin of 

the Formoso River. This study aimed to recover degraded of Ipucas areas through reforestation with 
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native species and encouraging natural regeneration. For this, seedlings of plant species, 

predominant in the Ipucas and biome Cerrado, were grown. The seed-plot was monitored monthly 

by technicians of Environment and Sustainable Development Secretary of State Tocantins 

(SEMADES), for evaluation. The monitoring of seed germination and seedling development, and 

basic maintenance activities of the seed-plot were done. The species are grown in the seed-plot with 

satisfactory growth. Only the few species which are located in the outer area showed a lower pace 

of development due to adverse climate conditions. The planting will take place at the beginning of 

the rainy season, october month, to ensure greater success in the establishment of seedlings. These 

areas will be monitored for a year after planting to follow the evolution of ecological restoration. 

Finally, field visits will be conducted with local students to the recovery areas, in order, to make 

them aware of the importance of Ipucas conservation. 

 

Keywords: degraded areas; revitalization; formoso river; ipucas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A expansão do uso da terra resulta na fragmentação dos habitats naturais com a formação de 

fragmentos florestais de diferentes tamanhos e formas. A fragmentação florestal é a substituição de 

áreas de floresta nativa por outras formas de uso da terra, deixando isoladas suas partes, com 

consequências negativas para o conjunto de seus organismos. A fragmentação reduz a área coberta 

por vegetação nativa, podendo resultar em extinção de várias espécies (MURCIA, 1995). 

A bacia hidrográfica do rio Formoso pertence à Bacia Hidrográfica dos Rios Araguaia-

Tocantins e está situada na região sudoeste do Estado do Tocantins. A primeira apresenta uma área 

de drenagem de 21.328,57 km², que representa cerca de 8% da área total do Estado do Tocantins e 

6% da bacia do rio Araguaia (SRHMA, 2007). 

Na área da bacia do rio Formoso destacam-se as Ipucas, fragmentos florestais naturais 

descontínuos, situados em meio aos campos sujo e/ou limpo de cerrado (regionalmente 

denominados de varjões) (MARTINS et al., 2002; MARTINS et al.,2006). Considera-se uma das 

mais importantes e peculiares paisagens da depressão do Médio Araguaia.  

Diante do grande volume hídrico disponível na bacia do rio Formoso, favorecida pelas 

planícies e depressões, aonde há cobertura vegetal, permite-se que os municípios que nela estão 

inseridos apresentem grande potencial para a produção agrícola, sobretudo a do tipo irrigada. 

A agricultura nessa região contribui com percentuais bastante significativos, valores 

próximos de 53% do total arrecadado no Estado do Tocantins. Destacam-se nessa atividade os 

municípios de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, ressalta-se que no último, grande parte 
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das áreas irrigadas é proveniente de projetos de iniciativa privada. Em pormenores, os projetos 

envolvem regiões de várzeas à margem direita do rio Araguaia onde se destacam,no período de 

cheia, o cultivo do arroz e, no período da seca,a produção de soja, melancia, feijão e milho 

(SEPLAN, 2003). 

Preocupado com essa expansão agrícola, o Instituto Natureza do Tocantins 

(NATURATINS), órgão executor de políticas ambientais do Estado do Tocantins, instituiu em 04 

de abril, de 2008, a Portaria nº 483 que estabelece critérios e procedimentos de licenciamento e 

gestão ambiental nas áreas de Ipucas e em seu entorno, localizadas nas várzeas do vale do rio 

Araguaia e seus afluentes tributários. 

Esta Portaria prevê que as Ipucas obrigatoriamente deverão ser mantidas isoladas e 

conservadas dentro dos empreendimentos e projetos de irrigação e/ou drenagem e demais atividades 

convertidas para uso alternativo dos solos, além de ter que manter uma bordadura ou faixa de 

proteção em seu entorno, com largura mínima de 15 (quinze) metros, medida a partir das bordas ou 

faixa de transição da vegetação natural de Ipucas e várzeas. Além dessa Portaria, a bacia do rio 

Formoso conta ainda com o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH Rio Formoso) e seu Comitê de 

Bacia Hidrográfica em processo de estruturação. 

Assim, considerando que as Ipucas desenvolvem um papel fundamental na drenagem 

regional da Planície do Araguaia, faz-se necessário ressaltar a grande importância para essa bacia 

hidrográfica, quando se trata de revitalização de nascentes e manutenção do nível do lençol freático. 

No entanto, a expansão agropecuária está em contraposição à preservação desses fragmentos. Dessa 

forma, o projeto Ipucas almeja recuperar essas áreas que foram degradadas antes da vigência da 

Portaria nº 483/2008 do NATURATINS. Todas as áreas que serão revitalizadas pertencem ao 

município de Lagoa da Confusão, que será contemplado com atividades de reflorestamento e 

manejo por meio de introdução de espécies nativas e regeneração natural. 

 

2. METODOLOGIA 

As espécies ( landi, canjerana, amescla, caraíba, carvoeiro, ingá branco, jatobá da mata, 

jequitibá, mirindiba, paineira, puça, jacarandá ferro, sassafrás, angelim-da-mata, embaúba ) foram 

escolhidas pela frequente ocorrência dessas espécies em Ipucas, fato que foi observado por 

moradores da região e técnicos da SEMADES. As coletas de sementes ocorreram no período de 
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Agosto de 2012 a Julho de 2013, tendo duração de um ano. Esse período contemplou o ciclo de 

floração e frutificação das espécies encontradas nas áreas de Ipucas, tendo em vista que as mesmas 

possuem tempo de floração e frutificação diferentes durante o ano. A Figura 1 apresenta a etapa de 

coleta de sementes realizada por esses técnicos. 
3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 1: Coleta de sementes de canjerana (Vochysia sp.). 

 

Para a coleta de sementes foram utilizadas ferramentas como a tesoura de poda e o podão 

aéreo, este com cabo extensor para alcançar os frutos mais altos. As matrizes foram identificadas, 

georreferenciadas e, logo após, realizou-se os levantamentos biométricos de diâmetro na altura do 

peito (DAP) e altura da planta. 

Nas matrizes mais baixas, quando possível, foram coletadas sementes e frutos manualmente. 

Em alguns casos, como do Jatobá, por exemplo, os frutos em bom estado foram coletados no chão, 

em baixo da matriz. Foram coletadas sementes de mesma espécie vegetal em mais de uma matriz, 

com o intuito de diversificar geneticamente as mudas, deixando-as menos suscetíveis a doenças e 

pragas. 

Para a conservação da espécie vegetal e da biodiversidade local, não foram retirados todos 

os frutos, pois são importantes para a alimentação da fauna e dispersão natural da espécie. 
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Antes do plantio, realizou-se a etapa de beneficiamento a fim de se obter sementes de alta 

qualidade e, dessa forma, garantir boa germinação. Baseando-se nas diferenças das características 

físicas entre as sementes boas e ruins, foram retiradas as imaturas, vazias e as quebradas. 

O beneficiamento manual é usualmente utilizado para as espécies nativas, utilizando-se 

peneiras de vários tamanhos de malha (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). A Figura 2 ilustra o 

processo de beneficiamento das sementes de Jatobá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 2: Beneficiamento das sementes de Jatobá por maceração. 

 

No beneficiamento de espécies que apresentam frutos carnosos, a separação das sementes e 

dos frutos foi feita macerando-se os frutos sobre peneiras em água corrente. De acordo Davide e 

Silva (2008), a maceração provoca a separação dos resíduos e dos frutos das sementes. 

Para aquisição das sementes, a operação de beneficiamento compreendeu duas etapas: 

secagem seguida de extração. A primeira promove a abertura dos frutos devido à perda de água 

provocando a contração das paredes celulares, por outro lado, os frutos secos se abrem naturalmente 

(deiscentes). Essa etapa também retira o alto teor de água nas sementes que poderia levá-las à perda 

da germinação e vigor. Ademais, as sementes, que estavam dentro de frutos secos que não se 

abriram (indeiscentes), houve a necessidade de uso de ferramentas como martelo, facão e tesoura de 

poda. 

Tendo em vista as peculiaridades de cada semente, o beneficiamento fez-se importante 

devido ao fato de que algumas sementes possuíam um fator inibidor de emergência, ou seja, é de 
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lenta germinação. Logo, foi preciso utilizar métodos que aumentassem a eficiência na produção. 

Nesse caso utilizou-se a quebra de dormência (raspagem da casca exterior da semente até alcançar o 

gérmen), como foi o caso das espécies de Mirindiba e do Jatobá.  

As mudas utilizadas para a recuperação das áreas de Ipucas foram produzidas no viveiro 

cedido pela Fazenda Dois Rios, localizada em Lagoa da Confusão, através de uma parceria entre a 

essa Fazenda e a SEMADES. 

A Fazenda Dois Rios forneceu esterco e serragem para servirem de substrato junto a um solo 

com características organo-argilosas que pode apresentar baixa taxa de infiltração da água. Para 

tanto, adicionou-se o esterco e a serragem, que contribuíram para o menor peso do saco de muda, 

menor compactação do substrato e adição de mais nutrientes à mistura. Essa situação dificultaria o 

enraizamento das mudas, principalmente em sua germinação. Como vantagem, tem-se um bom 

potencial de aeração e infiltração da água. 

No ato dos plantios evitou-se o aprofundamento das sementes nos substratos,com o objetivo 

de evitar a pressão do peso que este pode exercer sobre a semente.Tal consequência pode constituir 

um fator físico inibidor da emergência das plântulas. 

No sentido de aumentar a produção e aproveitar o espaço disponível na área externa do 

viveiro, foram feitas duas sementeiras, que utilizaram areia peneirada como substrato. Nelas foram 

plantadas sementes de jatobá (Hymenaea courbaril), mirindiba (Buchenavia tetraphylla), cajazinho 

(Spondias lutea L.), embaúba (Cecropia pachystachya), caraíba (Tabebuia caraíba), puçá (Mauriri 

sp.), carvoeiro (Taquigaris vulgaris) e landi (Calophyllum brasiliense). A Tabela 1 apresenta as 

espécies vegetais cultivadas no viveiro e orespectivo número de mudas de cada espécie. 

 

Tabela 1: Espécies cultivadas no viveiro e seu respectivo número de mudas 

 

Nome Científico Nome Popular Quantidade 

Calophyllum brasiliense Landi 4164 

Vochysia sp. Canjerana  185 

Trattinnickia burseraefolia Amescla 180 

Tabebuia caraiba Caraíba  680 

Taquigaris vulgaris Carvoeiro  147 
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Inga edullis Ingá branco  600 

Hymenaea courbaril Jatobá da mata  1069 

Cariniana legalis Jequitibá  340 

Buchenavia tetraphylla Mirindiba 350 

Chorisia speciosa Paineira  440 

Mauriri sp. Puçá  353 

Machaerium sp. Jacarandá ferro  210 

Ocotea odarífera Sassafrás  291 

Hymenolobium sp. Angelim-da-mata 10 

Andira cuyabensis Angelim-do-cerrado 42 

Cecropia pachystachya Embaúba 62 

TOTAL 9.123 

 

O viveiro foi monitorado mensalmente pelos técnicos da SEMADES para o 

acompanhamento da germinação das sementes, avaliação e desenvolvimento das mudas. Além 

disso, houvea manutenção básica do viveiro, que incluiu tarefas como a retiradade plantas daninhas, 

preparo de substrato, retirada de saquinhos com mudas mortas dos canteiros, irrigação, desmame 

das mudas em desenvolvimento, repicagem, contagem de mudas, coleta de dados biométricos. O 

desmame consiste em interromper o contato da raiz da muda com o solo abaixo do saquinho e a 

repicagem é a retirada de mudas em excesso num mesmo saco, pois se permite somente o cultivo de 

uma planta por unidade plástica. No período em que os técnicos não estavam no viveiro, um 

funcionário da Fazenda realizava a irrigação das mudas. 
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Figura 3: Viveiro na Fazenda Dois Rios. 

 

As áreas de Ipucasdegradadas ainda estão sendo mapeadas, com a utilização de receptor 

GPS de navegação, na medida em que os termos de compromisso vão sendo assinados pelos 

proprietários rurais. Os piquetes, para marcação das áreas das Ipucas, já foram adquiridos e estão 

armazenados na Fazenda Dois Rios. Na Figura 4 é possível observar o mapeamento sendo feito em 

uma Ipuca degradada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                           Figura 4: Mapeamento das Ipucas degradadas. 
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Durante o mapeamento, as Ipucas eram classificadas de acordo com o estágio de 

degradação, escalas de 1 a 3. O estágio 3 ( três ) representa o ambiente mais perturbado, portanto 

terá prioridade no momento do plantio. 

A técnica utilizada na recuperação das áreas das Ipucas será a técnica de nucleação, de 

forma que promova o aumento de densidade em direção ao interior do fragmento. Essa técnica 

busca acelerar e manter o sadio processo de sucessão natural, promovendo interações fauna-flora 

as quais facilitam a restauração da área (AQUINO et al., 2012). 

 

3. RESULTADOS 

 

As espécies cultivadas no viveiro estão com bom desenvolvimento, porém as espécies 

Mirindiba e o Jatobá que estão localizadas na área externa do viveiro, não se desenvolveram tão 

bem, o que pode ser explicado pela ausência de sombrite, deixando as mudas suscetíveis a 

condições adversas como fortes ventos e chuvas. Na última campanha de campo realizou-se a 

mudança na localização de algumas mudas, repicagem e desmame a fim de torná-las mais 

resistentes. 

As sementeiras construídas trouxeram resultados satisfatórios, principalmente para as 

sementes de Jatobá e Mirindiba, que obtiveram bom índice de germinação e serão utilizadas para 

repor as mudas que morreram. 

As mudas germinadas na sementeira foram repicadas e colocadas em sacos de muda. As 

sementes de Embaúba, Caraíba, Puçá e Carvoeiro, Cedro e Copaíba foram plantadas recentemente e 

ainda estão em processo de germinação.  

As mudas de Caraíba, Ingá branco e Sassafrás foram levadas para fora do viveiro, pois já 

possuíam condições de sobreviverem sem a cobertura do sombrite do viveiro. Tem-se, como 

consequência, um período de aclimatação em que as plantas habituam-se às condições e intempéries 

climáticas, para apresentar maior resistência ao plantá-las no campo. 

Até o momento germinaram um pouco mais de 9.000 mudas. Mais sementes de Cedro 

(Cedrela fissillis) e Copaíba (Copaifera landesdorffi) já foram plantadas a fim de atingir a meta de 

10.000 mudas. 

As mudas serão plantadas no início do período chuvoso, mês de Outubro. Essas áreas serão 

monitoradas por um ano após o plantio para acompanhar a evolução da restauração ecológica. No 
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final, serão realizadas visitas de campo com estudantes locais até as áreas de recuperação com o 

objetivo de conscientizá-los para a importância da conservação das Ipucas. 

4-CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que atividades que promovam a recuperação das Ipucas são 

fundamentais tendo em vista as peculiaridades desses fragmentos florestais e seu papel na recarga 

do lençol freático e manutenção da biodiversidade da região. É importante o restabelecimento das 

funções ecológicas dos ecossistemas florestais pela identificação dos fatores de degradação. Por 

isso, torna-se necessária a conscientização e incentivo aos produtores rurais para adoção de práticas 

de manejo que propiciem a revitalização dessas áreas. 
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RESUMO 

Belém do Pará é uma típica cidade da Amazônia, e que de forma direta ou indireta ainda utiliza o 

rio como extensão de sua própria existência. A Amazônia comporta a maior bacia hidrográfica do 

planeta Terra e concentra menos de 20% de toda a população brasileira. E durante muitos anos toda 

sua história esteve relacionada diretamente com o rio Amazonas e seus afluentes. Belém do Pará, 

conhecida como a Metrópole da Amazônia (TRINDADE JR, 1997), está inserida nesse contexto de 

desenvolvimento. No entanto pelo próprio crescimento da cidade o rio foi negado em sua essência 

pelas elites que se formaram e pela própria população dantes ribeirinha e ainda amazônida. O lugar, 

como categoria de análise geográfica é utilizado enquanto identidade da população ribeirinha e 

amazônida. Nesse orbe de identidades o simbolismo também representa um universo de 

singularidades representativas do devir da própria Amazônia. 

Palavras-Chave: Belém, ribeirinhos e rio. 

 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Durante a evolução da sociedade belenense várias relações e simbolismos são traçados e 

retratados em seu cotidiano com o que seria e o que hoje é a cidade de Belém. As bacias 

hidrográficas representam sentimentos, símbolos e relações. Não a bacia hidrográfica em si, mas o 

significado que elas tiveram e tem ao longo dos anos com a sociedade e com sua própria natureza.  

Destarte cada bacia hidrográfica em Belém vai ter seu próprio significado. Cujo 

significado dependerá da sociedade que nela sobrevive, vive, usa. 

Dente os personagens desta vivência constam a sociedade comum e um dos principais 

personagens amazônicos: o ribeirinho.  

 O ribeirinho faz parte das populações tradicionais da Amazônia e em Belém do Pará. Ao 

longo dos anos os ribeirinhos foram se camuflando junto à paisagem hidrográfica da região. Mas 

                                                           
1
 O presente artigo faz parte das discussões realizadas no projeto de pesquisa intitulado “O UNIVERSO SIMBÓLICO 

DA ÁGUA: O caso de Belém do Pará”, financiado pelo IFPA e também ao Grupo de Pesquisa em Geografia das Águas 

- GGAM 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1753 

com os diversos projetos urbanísticos para a cidade de Belém o rio foi sendo relegado como 

“esgoto” e sua população tradicional foi negada ou banida para as bacias da periferia da cidade.  

O ribeirinho e o seu modo de vida, que é estabelecido nas bacias hidrográficas ganham 

notoriedade. Isso posto a bacia hidrográfica será o seu lugar. 

Para Yi-Fu Tuan, lugar é o sentido do pertencimento, a identidade 

biográfica do homem com os elementos do seu espaço vivido. No lugar, 

cada objeto ou coisa tem uma história que se confunde com a história dos 

seus habitantes, assim compreendidos justamente por não terem com a 

ambiência uma relação de estrangeiros. E, reversivamente, cada momento 

da história de vida do homem está contada e datada na trajetória ocorrida de 

cada coisa e objeto, homens e objetos se identificando reciprocamente. A 

globalização não extingue, antes impõe que se refaça o sentido do 

pertencimento em face da noca forma que cria de espaço vivido. Cada vez 

mais objetos e coisas da ambiência deixam de ter com o homem a relação 

antiga do pertencimento, os objetos renovando-se a cada momento e vindo 

de uma trajetória que é para o homem completamente desconhecida, a 

história dos homens e das coisas que formam o novo especo vivido não 

contando uma mesma história, forçando o homem a reconstruir a cada 

instante uma nova ambiência que restabeleça o sentido de pertencimento 

(MOREIRA, 2006, P. 164). 

Portanto, o espaço vivido dos ribeirinhos e “nossa” identidade podem e foram 

reconfigurada. Mas será que o sentimento de pertencimento, tal como o do modo de vida ribeirinho 

ainda vive? 

 A evolução da espécie humana e a dominação da natureza é a grande responsável pelas 

mudanças ocorridas na percepção do ambiente e na utilização dele. De acordo com Castro (2006) 

parafraseando Paes Loureiro, indaga e responde “se o rio nada sabe de si mesmo, quem saberá do 

rio e de seus homens?”. Assim esses autores discorrem sobre a humanidade, o domínio do 

conhecimento e as possibilidades de utilização dos recursos naturais. Desta maneira o artigo 

apresenta questões para se pensar sobre a relação ribeirinha com a cidade de Belém.  

 

2 - BELÉM: CIDADE DAS ÁGUAS 

 

A cidade de Belém foi fundada em janeiro de 1616 com o intuito de proteger o estuário do 

rio Amazonas. “A expansão militar portuguesa e a necessidade de controle da navegação da Bacia 

Amazônica foram responsáveis pela origem e localização estratégica da cidade” (ROCQUE, 2001). 
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O Forte do Castelo e o bairro da Cidade Velha surgiram em um promontório circundado pela baia 

do Guajará e pelo alagado do Piri. E por suas características naturais, na qual Belém é uma 

metrópole entrecortada por rios e igarapés, cujo rio faz parte da dinâmica natural da cidade, o 

capitão Gaspar João Gerardo de Gronsfeld, em 1753, ressaltou que Belém poderia ser mais bela do 

que Veneza. Em seu projeto o engenheiro alemão defendia a ideia principal de interligar os 

caminhos naturais da cidade de Belém (igarapés), tornando-os transitáveis. Fazia parte de seu 

projeto às seguintes ideias: 

O igarapé do Pirí, que corria pela atual Avenida 16 de Novembro e que provocava um 

baixio em toda área compreendida, hoje, pela Almirante Tamandaré, Avertano Rocha, 

Padre Eutíqueo e Gama Abreu (vinha desde o Arsenal), teria seu canal principal 

desembocando em sua foz, hoje doca do Ver-o-Peso. Toda a bacia do Pirí seria 

devidamente preparada para encontrar-se com outra bacia, a do Reduto na confluência da 

Estrada de Nazaré, onde hoje se ergue o edifício Manoel Pinto da Silva. Assim, todos os 

igarapés dos bairros atuais da Cidade velha, Campina e Nazaré estariam interligados, 

formando autênticas atividades fluviais, com intenso tráfego de canoas. (Op. Cit.). 

 

No entanto, a Corte portuguesa vetou o projeto e desde então outras atitudes tem sido 

tomadas em relação às características naturais da cidade. As principais obras de revitalização urbana 

tornam os igarapés verdadeiros esgotos a céu aberto ou simplesmente são aterrados, tal como 

aconteceu com o alagado do Pirí, com o igarapé do Reduto e inúmeros igarapés que tiveram seu 

curso modificado. 

 

3 - BELEM RIBEIRINHA 

Belém é uma metrópole com 1.351.618 habitantes (Censo 2010), que está localizada no 

delta-estuarino do rio Amazonas, na confluência dos rios Pará e Guamá, é composta também por 39 

ilhas, e entrecortada por mais de dez bacias hidrográficas, e cuja economia e relações sociais foram 

e ainda são estabelecidas pelo rio. “Tradicionalmente as atividades principais concentraram-se na 

grande orla banhada pelos rios” (CASTRO e SANTOS, 2006). Para Oliveira e Schor (2008) o 

caminho, ou a porta de entrada das cidades ribeirinhas devem ser o rio. Parte da população, a de 

origem mais ribeirinha habita as baixadas de Belém e ainda estabelece relações que o identifica 

como ribeirinho. Relações estas estabelecidas através do lazer, do ir e vir das embarcações e dos 

produtos comercializados nas feiras de Belém que advém das ilhas e do próprio rio.  

Na Amazônia ribeirinha na maioria das vezes as espacialidades foram impostas, o que não 

significa reconhecer, de um lado, que estas formas não são homogêneas; de outro, guardam 

resíduos de relações pretéritas como sinais de resistência. Na verdade, a espacialidade das 

cidades revela as mais diferentes estratégias dos diversos agentes produtores do espaço 
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urbano que buscam, a partir das condições concretas, defenderem seus interesses, o que nos 

leva a compreender a paisagem como o resultado das determinações políticas do estado, das 

relações sociais de produção, e mais que isso, como depositária de vida, sentimentos e 

emoções traduzidas no cotidiano das pessoas. Tais relações concretizam-se em 

espacialidade real, sejam as cidades localizadas na beira do rio, de várzea ou de terra firme. 

(op. Cit., p.19). 

 

O padrão urbano da Amazônia está relacionado à colonização ibérica, na qual originou 

uma rede dendrítica, com padrão urbano característico, cujas “ruas e caminhos terminam 

invariavelmente no porto” (OLIVEIRA, 2000, p.158 apud TRINDADE JR et all, 2008,p.33). No 

caso de Belém, as primeiras ruas tinham o porto como ponto de origem ou de fim. 

Toda cidade ribeirinha possui atributos e cada atributo lhe dá particularidades. No entanto 

o simples fato da proximidade com o rio não confere a cidade o título de ribeirinha (TRINDADE JR 

et all, 2008). Mas sim as relações que são estabelecidas entre a cidade e o rio, ou mais 

particularmente, entre o rio e a sociedade. Ou seja, é o modo de vida que irá refletir a cidade como 

ribeirinha ou os próprios ribeirinhos. E o modo de vida é expressividade das raízes histórico-

culturais, que durante anos o rio foi estabelecido como ponto de encontro e desencontro, retratando 

seu próprio tempo. 

Por outro lado, desde o século XVIII o rio tem sido negado em sua origem, fato este em 

que o mesmo foi transformado, na maioria dos casos em esgotos a céu aberto, sendo canalizado, 

retificado, revestido e funcionando como escoadouro de esgotos, cujo destino é baia na frente da 

cidade e em âmbito maior o oceano. Destarte questionam-se como essas identidades distintas 

percebem o rio? O rio ainda é visto como um lugar comum? 

 

4 - BELÉM E O LUGAR   

O lugar expressa as relações estabelecidas no tempo e no espaço geográfico. O lugar se 

manifesta como garantia de reprodução das relações estabelecidas na sociedade. De acordo com 

Carlos (1996, p.30), 

[...] a análise do lugar envolve a ideia de uma construção, tecida por relações sociais que se 

realizam no plano do vivido, o que garante a constituição de uma rede de significações e 

sentido que são tecidos pela história e cultura civilizatória que produz a identidade homem-

lugar, que no plano do vivido se vincula ao conhecido-reconhecido (CARLOS, 1996, 

p.30). 

 

O lugar será então o estabelecimento das relações traçadas entre o modo de vida e o espaço 

geográfico. Tuan (1980) apud Moreira (2009) diz que o lugar representa o espaço do vivido num 
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tempo mais próximo, no qual são atribuídos valores e onde se estabelece a sensação de permanência 

e pertencimento. Ou seja, trabalha com o universo simbólico do cotidiano. Complementando ente 

sentido, Lowenthal (1967) apud Holzer (2008) diz que “os estudos geográficos dividem-se em três 

temas: 1) a natureza do ambiente; 2) o que pensamos e sentimos sobre o ambiente; 3) como nos 

comportamos e alteramos o ambiente”. Já Tuan menciona a leitura dos conceitos geográficos a 

partir dos processos físicos que afetam a Terra e principalmente, as marcas que o homem imprime 

na natureza enquanto agente. Assim, o 

Caráter simbólico dos lugares revela-se ao ser humano como algo que precede a linguagem 

e a razão discursiva, apresentando assim determinados aspectos do real, enfatizando as 

relações entre o simbólico e o lugar. Estas relações são mediatizadas pelos símbolos que 

podem ser uma realidade material e que se une a uma ideia, um valor, um sentimento. 

(COSTA, 2008, p. 149). 

 

Deste modo os rios e igarapés na cidade de Belém apresentam diversas concepções 

simbólicas. Já que nessa relação é estabelecida uma multiplicidade de olhares, sentimentos e 

relações. Está implícita nesta impressão de lugar, a identidade ribeirinha, quando ocorre a 

valorização do rio, ou melhor, de ver e observar o rio, através das janelas para o rio que foram 

abertas por projetos da Prefeitura Municipal de Belém ou por convênios estabelecidos na cadeia 

governamental. Cita-se a Praça do Pescador, localizada no mercado do Ver-o-Peso, que é voltada 

para uma população mais carente e por turistas que frequentam e/ou visitam a feira; a Estação das 

Docas, como um espaço da elite para observação e cultuação da baia do Guajará, porém com todas 

as regalias oferecidas a elite, sem se preocupar com a violência da área do entorno; o Ver-o-Rio, 

espaço que se contrapõe a Estação das Docas e que objetiva trazer de volta a relação de Belém com 

o rio; além desses ainda existe o Portal da Amazônia, que é um projeto ainda em execução na bacia 

da Estrada Nova e que volta os olhares para o rio Guamá, e que apresenta uma estrutura urbanística 

que não relata as características peculiares da Amazônia, tal como sua flora; Cita-se também a 

reestruturação da orla do distrito de Icoaracy. Todas essas obras são tentativas ao resgate simbólico 

dos rios de Belém consigo mesma. Ou seja, é uma tentativa de re-valorizar áreas que antes foram 

relegadas pelas elites principalmente. 

Ponto em comum nesses projetos de intervenção tem sido o “resgate” do rio, em especial 

para fins de lazer, turismo, contemplação, o que tem levado a um processo de padronização 

e de estandardização das frentes das cidades, que comumente têm sido identificadas como 

orlas; sendo esta, inclusive, uma denominação que tende a substituir outras formas de 

reconhecer o ponto de contato da cidade com o rio, como a “beira-rio” e a “frente”, como se 

chamava até bem pouco tempo. [...] Esse espaços de renovação urbana tem sido 

categorizados como “janelas para o rio”, posto que a forma aparentemente caótica das 
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frentes da cidade foram, em muitos casos, interditadas por formas diferenciadas de 

ocupação que tem subtraído a dimensão de espaço público tão fortemente marcado nas 

cidades ribeirinhas. (TRINDADE JR et al, 2008,p.44-45). 
 

Além desse olhar das elites locais, ainda é possível analisar o comportamento das outras 

parcelas da sociedade, na qual utilizou e utilizam os rios como entraves ao seu desenvolvimento, 

apresentando-se como áreas de periferização que são aterradas e/ou transformadas em lixões e 

esgotos. 

No entanto ainda persiste uma parcela que utiliza o rio como extensão de suas casas, como 

área de lazer, como área responsável pela manutenção de sua própria vida.   

Apesar da tentativa de resgate do simbólico da cidade, ou seja, de resgatar o devir 

ribeirinho, os projetos implementados em Belém negam sua própria natureza a partir do momento 

em que não permite ao próprio ribeirinho frequentá-lo, usá-lo, senti-lo ou identificar-se com esses 

espaços. Pois, “os lugares respondem ao mundo segundo os diversos modos de sua racionalidade” 

(SANTOS, 1996, p. 272). Assim, o lugar exprime a diversidade da modernidade de acordo com as 

concepções da população que nele vive e atua. 

 

5 - RIBEIRINHOS 

Ao se pensar em Amazônia e em cidades á beira de rios deparamo-nos com um 

personagem: o ribeirinho. “A imagem do ribeirinho é lembrada como uma espécie de 

personificação daquilo que se considera como mais típico da cultura regional. A força dessa 

imagem construída no imaginário social mostra a importância do rio para a história, a geografia e a 

cultura da região” (CRUZ, 2008, p.49). 

O processo de ocupação ao longo da historia da Amazônia, se deu em torno da formação 

natural do rio, com isso o ribeirinho acabou por se tornar o personagem principal no que tange ao 

processo de ocupação e da própria constituição da história amazônica, sendo ele usado como mão-

de-obra, nos ciclos econômicos que se deram na Amazônia principalmente, durante o ciclo da 

borracha, que se apossou dessa relação do ribeirinho com o rio, dentro dos interesses econômicos 

daquele momento. Com essa relação a economia estava alicerçada, numa economia extrativista que 

usava os rios e o ribeirinho como principal extrator da borracha. Permite-se pensar que essa forte 

dependência com a natureza irá produzir um tempo lento, baseado na dependência do homem com 

rio no processo de ocupação da Amazônia. 
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Essa dependência do rio como forma de ocupação e exploração da Amazônia se deu até 

meados da década de 1960, porém o ribeirinho ainda é figura de fundamental importância, para se 

entender a relação do amazônida com o rio e sua função social. Apesar de se mudar a forma de 

ocupação da Amazônia e sua relação de dependência com o rio, sendo substituído pelas rodovias 

como forma de desenvolvimento e ocupação, ainda se percebe, que a relação do homem com rio 

ainda é muito forte, pois o ribeirinho ainda se faz presente na organização social, econômica e 

política da Amazônia, pois o rio ainda é uma  das únicas formas de transporte de diversas cidades 

na Amazônia. Sendo assim mantendo a forma de organização social, cultural e econômica do modo 

de vida ribeirinho. 

A construção da identidade do ribeirinho está pautado no sentido e no vivido, pelo 

ribeirinho, entretanto o Estado se apossa dessa identidade apenas como uma mercadoria cultural, 

algo a ser vendido, como um ser exótico, um homem que vive apenas no tempo lento e poético, um 

homem sem ambições financeiras. 

Na década de 1980, surge uma busca pela verdadeira identidade do ribeirinho, um homem 

que busca consolidar seu espaço e dá uma melhor vida a sua família sem ser classificado apenas por 

interesses políticos. O ribeirinho nesse contexto busca se reconhecer como ser atuante no processo 

de desenvolvimento da Amazônia. Com isso vemos no ribeirinho uma busca por sua identidade de 

luta, que tanto foi suprimida pelo Estado, buscando se reencontra e se aproximar com o rio, em sua 

forma cultural de lidar com as relações impostas pelo movimento do rio. Com isso podendo usufruir 

dessa relação com o rio sem ser estigmatizado como um ser atrasado e preguiçoso, e sim como um 

ser capaz de transformar sua realidade em conjunto com a natureza, porém de forma não perversa, 

sendo assim o ribeirinho é um homem que vive da natureza de forma harmoniosa, onde dela ele tira 

seu sustento, nela ele mora, por isso deve respeitá-la e preservá-la.  

 

6 - RIOS DE BELÉM 

A construção simbólica do rio, que dita à vida, as relações humanas e toda construção 

imaginaria em torno dele, é tido como palco de pesquisas. Para Costa (2008) esses lugares são 

reconhecidos por sua importância histórica e arquitetônica, mas também representam a ligação de 

pertencimento entre o ribeirinho e a cidade, além de terem sido e ainda serem palco de conflitos 

pelo direito de viver na cidade. 
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Por outro lado, essas primeiras reflexões nos colocaram a necessidade de se 

olhar, de maneira mais atenta, para espaços na orla fluvial de Belém 

dinamizados por sociabilidades urbanas produzidas a partir de uma forte 

ligação material simbólica com o rio, de modo a tomarmos esses lugares 

como ponto de partida para a pesquisa e o trabalho de campo (TRINDADE 

JR., 2008, p. 89) 

 

Observaram-se as varias formas de uso da orla de Belém bem como no entorno das bacias 

hidrográficas contempladas nas pesquisas realizadas: 

(1) residencial, (2) industrial, (3) comercial, (4) de recreação, lazer e 

turismo, (5) de serviço, (6) institucional, (7) de feiras e mercados, (8) misto 

e (9) subutilizados, além dos (10) aglomerados multifuncionais, posto que 

nele se desenvolvam várias atividades organicamente ligadas e onde se 

observa um complexa miscelânea de conteúdos, cores, sons, morfologia, 

cheiros e odores (SILVA; BARBOSA; TRINDADE JR., 2005, p.5 apud 

MALHEIRO; RIBEIRO; VELOSO; VILAR, 2008, p. 157)  

       

Outrossim através da observação empírica bem como do levantamento bibliográfico da 

área de pesquisa e do entorno da bacias hidrográficas fez perceber o diferentes usos e apropriação 

do solo ao longo de cada bacia, cuja cada bacia caracteriza-se pela predominância de determinados 

usos, ou seja, fez-se necessário uma análise das bacias contempladas a partir das especificidades de 

uso e da dinâmica diferenciada dos agentes, chegando portanto, a se classificar em quatro unidades :  

1) Orla sul  

Encontra-se as Bacias do Tucunduba, Estrada-nova e Tamandaré de localização 

meridional no município e onde ainda predomina alguns traços de atividades e 

agentes mais ligados à face ribeirinha da cidade, são as que estão localizadas nas 

áreas mais urbanizadas, se comparada às outras, porém deve-se ressaltar que a bacia 

da Tamandaré tem uma característica mais comercial; 

2)  Orla central 

 Onde se encontra a bacia do Reduto, engloba o centro histórico e a principal área 

comercial e portuária da cidade, mas com considerável áreas sob o controle de 

esferas diferenciadas do poder público. Uso do solo predominante para comércio e 

serviços;  
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3) Orla oeste  

Onde a bacia do Una desemboca na baía do Guajará, apresenta um intenso uso 

capitalista de larga escala, numa área de expansão urbana em direção ao distrito de 

Icoaraci onde se localiza a bacia do Paracuri;    

4) Orla Norte 

Onde se encontra parte da bacia do Paracuri e de ocupação mais recente no contexto 

da história da cidade, uso do solo predominantemente residencial com áreas 

localizadas de uso industrial, comércio e serviços. 

 

Para se compreender a análise acima devemos considerar as dimensões de localização de 

cada bacia e concomitante a isto uma investigação a cerca das intervenções e das dinâmicas que 

transformaram o espaço urbano, a relação com o lugar, a manutenção e criação de novos símbolos a 

partir da gestão de rios urbanos nas Bacias Hidrográficas do município. 

 

7 - CONSIDERAÇÕES 

No universo simbólico da água, é difícil pensar em projetos que visem uma integração com 

o rio se o principal personagem, não se encontra inserido dentro dos projetos, deve-se olhar para rio 

e perceber que foi através dele que a historia da Amazônia foi construída. 

E através do uso do rio que o ribeirinho se conecta com o mundo. Tão logo se deve buscar 

na relação de equilíbrio que o ribeirinho tece com o rio, para estabelecer uma relação de equilíbrio 

entre a sociedade e o rio. Entretanto o grande capital tem que se apossar ou valorizar as relações do 

ribeirinho para perceber o quanto a relação do ribeirinho é equilibrada, deve-se buscar nesta relação 

secular entre o homem e o rio uma saída “sustentável” de desenvolvimento onde o ribeirinho tenha 

sua identidade e a relação com o rio preservado. 

O ribeirinho não pode lutar contra o avanço do capital, porem cabe a sociedade preservar e 

manter esta relação de equilíbrio entre o homem e a natureza, preservando uma forma de 

apropriação espacial e econômica que tem em seu prisma uma forma de organização orgânica, onde 

cada indivíduo mantenha uma relação de respeito com o outro sendo assim gerando uma relação de 

equilíbrio.   
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Pensar o lugar reporta-se em concebê-lo como objetivação das representações do mundo e 

das necessidades das comunidades (MOTA, 2009).  
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a identificação da suscetibilidade natural ao fenômeno da enchente 

na sub-bacia do córrego Morumbi, município de Piracicaba/SP, tendo como base a proposta de 

Oliveira e Robaina (2004). Essa metodologia leva em conta alguns parâmetros tais como o estado 

de intervenção dos canais hídricos e a declividade, que foram identificados através de consulta a 

materiais cartográficos secundários e observação em campo. Tem-se que a referida sub-bacia 

apresenta suscetibilidade natural à ocorrência de enchentes devido ao fato de se caracterizar como 

Bacia de médio impacto (canais com vestígios de alterações, com trechos mistos e algumas 

nascentes já canalizadas ou fechadas e alguns trechos com baixa intervenção antrópica) além de 

possuir trechos significativos de descumprimento da faixa marginal mínima de 30 metros, em 

cursos d’água com menos de 10 metros de largura e onde foram evidenciados processos de 

dinâmica superficial em estágio intensificado pelas atividades antrópicas. A identificação da 

suscetibilidade natural à ocorrência de enchentes em uma Bacia Hidrográfica pode ser utilizada 

como ferramenta para o planejamento e ordenamento do território, norteado para a identificação das 

áreas suscetíveis de serem caracterizadas e avaliadas como de risco. Essa informação pode ser 

utilizada na distribuição espacial dos aglomerados populacionais, otimizando o uso e diminuindo os 

impactos negativos sobre os mesmos. As áreas mais suscetíveis aos processos naturais possuem, 

consequentemente, uma capacidade menor para uma série de usos.  

 

Palavras-chave: enchentes, urbanização, suscetibilidade natural. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O território brasileiro tem sido palco de diversos problemas ambientais. Segundo o IBGE 

(2005), as enchentes estão entre os mais comuns, juntamente com os deslizamentos de encostas, 

secas e erosão. Esses problemas se apresentam de forma expressiva nas áreas urbanas, devido ao 

modelo de desenvolvimento, onde os processos de urbanização e industrialização possuem papel 

fundamental nos danos ambientais, provocados pela pressão sobre o meio físico, tendo 

consequências mais variadas. (GUERRA; MARÇAL, 2006)  
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No Sudeste, anualmente, centenas de pessoas morrem e milhares ficam desalojadas ou 

desabrigadas por causa das chuvas, enchentes, deslizamentos, soterramentos e doenças decorrentes 

desses fenômenos. De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, no volume São Paulo 

(CEPED, 2011), dentre os anos de 1991 e 2010 no Estado de São Paulo, as inundações resultaram 

em 40 pessoas gravemente feridas, 48 desaparecidas, 485 levemente feridas, 2.555 enfermas, 169 

mortas, 69.206 desabrigadas, 69.521 deslocadas, 112.581 desalojadas, e 4.138.650 afetadas. Não 

distante dessa realidade está o município de Piracicaba/SP, localizada no centroeste do Estado de 

São Paulo. Boa parte dos fundos de vale urbanos do referido município são caracterizados pelo 

intenso processo de ocupação, via de regra irregular, de acordo com o atual Código Florestal, o que 

leva a impermeabilização do solo e insipiente cobertura vegetal, provocando um desequilíbrio 

hidrológico. Uma das consequências são os casos de enchentes na sub-bacia do córrego Morumbi, 

caracterizada pela ocupação predominantemente residencial e apresenta episódios de enchentes, o 

que compromete a qualidade de vida da população.  

Nesse contexto, a unidade para os estudos hidrológicos, segundo Pompêo (2000) deve ser a 

bacia hidrográfica, uma vez que os transbordamentos de cursos d’água podem se dar por 

desequilíbrio hidrológico em regiões a montante. Nesse sentido, o que chove nas nascentes e nos 

afluentes dos rios principais de uma bacia hidrográfica contribui com o aumento do volume que 

corre nos cursos hídricos. Por Bacia hidrográfica entende-se como “(...) a compartimentação 

geográfica natural delimitada por divisores de água. Esse compartimento é drenado 

superficialmente por um curso d’água principal e seus afluentes” (SANTANA, 2003, p.27).  

A identificação da suscetibilidade natural à ocorrência de enchentes em uma bacia 

hidrográfica pode ser utilizada como ferramenta para o planejamento e ordenamento do território, 

norteado para a identificação das áreas suscetíveis de serem caracterizadas e avaliadas como de 

risco. Essa informação pode ser utilizada na distribuição espacial dos aglomerados populacionais, 

otimizando o uso e diminuindo os impactos negativos sobre os mesmos.  

 

2. ENCHENTES URBANAS  

O processo de ocupação territorial ocorreu, em geral, a partir das planícies próximas às 

várzeas dos rios, em direção às colinas e morros, “em face da necessária interação da população 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1765 

com os recursos hídricos, utilizados como fonte de alimento e dessedentação, além de via de 

transporte”. (CANHOLI, 2005, p.15)  

Dessa forma, desde as primeiras ocupações primitivas, as populações expunham-se aos 

episódios de avanço e recuo das águas fluviais. Entende-se o conceito de cheia ou enchente como 

fenômeno de aumento do nível da água do rio em razão de fortes precipitações periódicas, atingindo 

o leito menor ou leito de cheia. (ALMEIDA, 2011) 

De maneira geral, para Pompêo (2000), as enchentes são fenômenos naturais que ocorrem 

periodicamente nos cursos d’água devido a chuvas de elevada magnitude. Para o referido autor, as 

enchentes em áreas urbanas podem ser decorrentes de chuvas intensas de largo período de 

recorrência dos episódios; ou devido a transbordamentos de cursos d’água provocados por 

mudanças de equilíbrio no ciclo hidrológico em regiões a montante das áreas urbanas; ou ainda por 

causa da própria urbanização. Para o autor, o estudo da ocorrência das chuvas intensas é útil na 

busca de soluções apropriadas aos problemas de enchentes.  

As enchentes provocadas pela urbanização, segundo Pompêo (2000), ocorrem devido ao 

excessivo parcelamento do solo e consequente impermeabilização de grandes superfícies, pela 

ocupação de áreas ribeirinhas tais como várzeas, áreas de inundação frequente e zonas alagadiças, 

pela obstrução de canalizações por detritos e sedimentos lançados nos corpos d’água e às obras de 

drenagem inadequadas. A condição da vegetação local também interfere, no sentido de quando há a 

retirada e substituição da cobertura vegetal natural, estes se tornam fatores modificadores que, em 

muitas situações, resultam simultaneamente em redução de tempo de concentração e em aumento 

do volume de escoamento superficial, causando o extravasamento de cursos d’água. Com o 

aumento das áreas urbanizadas, de área construída, essas áreas de várzea, que estão sujeitas 

sazonalmente ao alagamento, ficam suprimidas provocando aceleração dos escoamentos, 

intensificação dos picos de vazão e das inundações. 

A urbanização tende a agravar os eventos de enchente, estabelecendo uma relação 

praticamente direta entre a densidade urbana, a impermeabilização do terreno e o aumento dos 

eventos de enchentes. A urbanização pode provocar aumento das vazões máximas em até sete vezes 

em média, devido a impermeabilização do solo e o aumento das condições de escoamento por dutos 

e canais, o que também incide na degradação da qualidade das águas, no aumento dos processos 

erosivos e no assoreamento dos corpos d'água por sedimentos e resíduos sólidos. (MATTES, 2005) 
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Para Tucci (1995), as enchentes em áreas urbanas podem ocorrer por consequência de dois 

processos, de maneira isolada ou de forma integrada, são elas: a) enchentes em áreas ribeirinhas – 

são as enchentes naturais que atingem a população que ocupa os leitos de rios por falta de 

planejamento do uso do solo; essas enchentes ocorrem, principalmente pelo processo natural no 

qual o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com os eventos extremos, em média com tempo de 

recorrência da ordem de dois anos; b) enchentes devido a urbanização – são as enchentes 

provocadas pela urbanização; aumento da frequência e magnitude das enchentes devido à ocupação 

do solo com superfícies impermeáveis e rede de condutos de escoamentos. Adicionalmente, o 

desenvolvimento urbano pode produzir obstruções ao escoamento como aterros e pontes, drenagens 

inadequadas e obstruções ao escoamento junto a condutos e assoreamento. 

 

3. RISCO AMBIENTAL E SUSCETIBILIDADE NATURAL À ENCHENTES 

Risco é entendido por Lopes e Reis (2011) como a probabilidade de consequências 

prejudiciais, ou perdas esperadas (mortes, pessoas afetadas, danos às propriedades, meios de 

subsistência, atividade econômica interrompida ou danos ambientais) resultado das interações entre 

perigo natural ou por indução humana e condições de vulnerabilidade. Para Manzione (2011), o 

conceito de risco pode ser abordado de diversas formas, sendo mais frequente o termo associado ao 

perigo de um determinado evento, podendo estar relacionado a processos naturais ou ser 

consequência de atividades humanas.  

Nesse sentido, para Oliveira et al. (2004), o planejamento e o ordenamento do território 

deverão ser norteados para a identificação das áreas caracterizadas e avaliadas quanto as 

características naturais como suscetíveis, de maneira a serem utilizadas na distribuição espacial dos 

aglomerados populacionais, otimizando o uso e diminuindo os impactos sobre as mesmas. As áreas 

mais suscetíveis aos processos naturais possuem, consequentemente, uma capacidade menor para 

uma série de usos. O mapeamento de risco auxilia na definição de planos de ação e prioridades de 

ajuda que devem ser associadas à política de defesa civil, que sejam realizáveis e eficazes. 

  

4. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo identificar se há o aspecto de suscetibilidade natural de 

ocorrência de enchentes na sub-bacia do córrego Morumbi, no município de Piracicaba/SP. 
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5. MATERIAL E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

a. Material 

Trabalhar-se-á na sub-bacia urbana do córrego Morumbi, no município de Piracicaba/SP.  

b. Características gerais da área 

O município de Piracicaba localiza-se no centroeste do Estado de São Paulo (Figura 1). Sua 

unidade territorial compreende 1.376,913 Km
2
 e a densidade demográfica é de 264,77 hab/Km

2
 

(IBGE, 2010). Conta com uma população de -364.471 habitantes. Desse total, 356.743 (97,85%) 

vivem em área urbana. (IBGE, 2010) 

 

 
Figura 1. Mapa de localização do município de Piracicaba-SP. 

Elaborado por: NOVAES (2013) 

 

A sub-bacia do córrego Morumbi encontra-se no Bairro Morumbi e localiza-se na região 

leste do município de Piracicaba/SP (Figura 2). Limita-se com os Bairros Vila Monteiro, 

Piracicamirim, Dois Córregos e Santa Cecília. O bairro como um todo possui uma população de 

9.348 habitantes, distribuídos em 3.317 domicílios, numa área de 259,7 ha, sendo a densidade 

populacional de 36,00hab/ha. (IBGE, 2010) 
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Figura 2. Localização do bairro Morumbi, no município de Piracicaba-SP 

Fonte: IPLAPP (2000) 

 

O loteamento que deu origem ao Bairro Morumbi teve início em 1958, por iniciativa de 

Adolfo de Souza Queiroz que adquiriu as terras do Sítio Morumbi, uma antiga propriedade. Na 

época, grande parte dessas terras era tomada por vegetação nativa e o restante ocupado por três 

olarias e poucas residências. (IPLAPP, 2000) 

 

 
Figura 3. Localização do córrego Morumbi, no município de Piracicaba-SP 

Fonte: IBGE (1969) 
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c. Procedimentos metodológicos 

Baseado na metodologia adotada por Oliveira e Robaina (2004), pode-se identificar a 

suscetibilidade natural aos eventos de enchentes na sub-bacia do córrego Morumbi, município de 

Piracicaba/SP, conforme a presença ou não de pelo menos uma das características físicas citadas no 

Quadro 1. 

Quadro1. Variáveis consideradas na avaliação da suscetibilidade natural 

VARIÁVEL CARCTERÍSTICAS 

Estado de intervenção do canal Bacias com alto, médio ou baixo impacto 

Declividade Inferior à 2% ou Superior a 12% 

Proximidade das construções ao canal Inferior à 30 metros 
Elaborado por: NOVAES (2013) 

 

A análise do estado de intervenção nos canais de drenagem é classificada em Bacias com 

alto impacto (estágio máximo de descaracterização, canais fechados, retificados ou mistos), Bacias 

com médio impacto (canais com vestígios de alterações, com trechos mistos e algumas nascentes já 

canalizadas ou fechadas e alguns trechos com baixa intervenção antrópica) e Bacias com baixo 

impacto (predominam atividades rurais, não há espaço urbano altamente construído). (OLIVEIRA; 

ROBAINA, 2004). O estado de intervenção do canal foi observado a campo com registros 

fotográficos ao longo do córrego. 

Quanto á declividade, consideram-se suscetíveis as áreas ocupadas com declividade inferior 

a 2% e que se localizem nas margens dos cursos fluviais, ou apresentam declividade superior a 

12%, onde os processos erosivos da vertente são mais acentuados e sujeitos a processos de 

movimentos de massa, áreas de depósitos fluviais junto às drenagens, determinados como 

geotecnicamente instáveis (OLIVEIRA; ROBAINA, 2004). Esta variável foi identificada a partir do 

Mapa de Declividade do Atlas Rural de Piracicaba (BARRETO et al., 2006).  

São consideradas suscetíveis ainda as áreas de construção de imóveis ou asfaltamento com 

proximidade inferior à 30 metros dos cursos fluviais, que por serem próximas ao leito são 

suscetíveis aos processos de inundação e solapamento de margens. A Lei Federal 6.766/79 

estabelece as áreas junto aos canais como sendo “non edificandi” e também conforme o Código 

Florestal Brasileiro, Lei n
o
 4.771/65, art 2

o
 que institui as áreas de preservação permanente as matas 
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ciliares numa faixa marginal mínima de 30 metros, em cursos d’água com menos de 10 metros de 

largura e áreas onde foram evidenciados processos de dinâmica superficial em estágio intensificado 

pelas atividades antrópicas (OLIVEIRA; ROBAINA, 2004). Este componente também foi 

verificada em campo, com base na legislação. 

Sendo assim, conforme a presença de uma ou mais características observadas é possível 

identificar se há suscetibilidade natural ou não à ocorrência de enchentes na sub-bacia. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estado de intervenção do canal aponta que é uma sub-bacia com médio impacto por 

apresentar trechos a montante com baixa intervenção antrópica (Figura2), com trechos mistos 

(Figura 3) e trechos com alterações, onde é visível que o córrego passa sob uma avenida, ponto este 

crítico de enchente (Figura 4). 

 

 

 
Figura 2. Trecho do córrego do Morumbi com baixa intervenção antrópica 

Foto: NOVAES (2013) 
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Figura 3. Trecho misto do córrego Morumbi 

 

Foto: NOVAES (2013) 

 

 

 

 
Figura 4. Trecho com alta intervenção antrópica no córrego Morumbi, Piracicaba/SP 

Foto: NOVAES (2013) 

 

No que se refere a declividade da área a classe de declive predominante a montante se 

encontra entre 6 e 12%  próximo, aprsentando maior declividade nas proximidades da nascente e 

diminuindo conforme segue para a foz, onde deságua no Ribeirão Piracicamirim. (Figura 5). 
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Figura 5. Declividade da cidade de Piracicaba/SP, com destaque para a área onde se encontra o córrego 

Morumbi. 

Fonte: Barreto et al. (2006) 

 

Quanto a proximidade de construções e asfaltamento, fica evidente que o ponto crítico de 

enchente, a Avenida Antônia Pazzinato Sturion, não respeita os 30 metros definidos por lei (Figura 

6), enquanto outros trechos se encontram conforme legislação (Figura 7). 
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Figura 6. Proximidade do asfaltamento com o córrego Morumbi 

Foto: Novaes (2013) 

 

 

 
Figura 7. Córrego protegido pela vegetação e distante do asfaltamento e construções 

Foto: Novaes (2013) 

 

 

O Quadro 2 sistematiza as características das variáveis observadas na área, de modo que 

pode-se afirmar a identificação da suscetibilidade natural na sub-bacia do córrego Morumbi, 

município de Piracicaba/SP, por apresentar duas das condições apresentadas como possíveis. 

 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1774 

Quadro 2. Características apresentadas na sub-bacia do córrego Morumbi 

VARIÁVEL CARCTERÍSTICAS 

Estado de intervenção do canal Bacias com médio impacto 

Declividade Entre 6 e 12% 

Proximidade das construções ao canal Inferior à 30 metros 
Elaborado por: Novaes (2013) 

 

7. CONCLUSÕES 

Como resultado de parte desta pesquisa, baseado na metodologia de identificação de áreas 

com suscetibilidade natural de Oliveira e Robaina (2004), a aplicação da mesma à eventos de 

enchentes, tem-se que a sub-bacia do córrego Morumbi, município de Piracicaba/SP oferece 

suscetibilidade natural. Isto por apresentar duas das variáveis que compõem a análise sendo eas a 

caracterização do estado de intervenção do ccanal como Bacia de médio impacto, devido aos canais 

com vestígios de alterações, com trechos mistos e algumas nascentes já canalizadas ou fechadas e 

alguns trechos com baixa intervenção antrópica. Além de trechos significativos de descumprimento 

da Lei n
o
 4.771/65, art 2

o
 que institui as áreas de preservação permanente as matas ciliares numa 

faixa marginal mínima de 30 metros em cursos d’água com menos de 10 metros de largura e onde 

foram evidenciados processos de dinâmica superficial em estágio intensificado pelas atividades 

antrópicas.  
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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo monitorar o material transportado pela água de enxurrada 

proveniente de quatro parcelas erosivas experimentais, com dimensões proporcionais àquelas 

recomendadas por Wischmeier e Smith (1978), situadas em uma vertente da bacia do ribeirão 

Maringá – PR, com enfoque voltado para as concentrações de nitrogênio, fósforo total, potássio e o 

defensivo agrícola glifosato. Em relação ao tipo de cobertura das parcelas, uma permaneceu sem 

plantio e as demais com pastagem (Brachiaria), cultura perene (milho) e cultura temporária 

(trigo/soja). As análises físicas e químicas do material coletado seguiram as metodologias descritas 

em APHA (1998) e Silva e Oliveira (2001). Quanto ao monitoramento, em geral, menos de 10% do 

volume precipitado escoa superficialmente sobre o solo. Na água de escoamento superficial não 

foram encontradas quantidades significativas de compostos nitrogenados, fosforados, de potássio e 

do herbicida. Contudo, analisando os resultados apresentados e discutidos, atenta-se para o 

potencial de poluição difusa proporcionada pela adubação em áreas agrícolas na bacia do ribeirão 

Maringá-PR, principalmente em períodos de chuvas intensas.  

 

Palavras-chave: poluição difusa, defensivos agrícolas, fertilizantes, bacia hidrográfica. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to monitor the material transported by water runoff from four erosive 

experimental plots, with dimensions proportional to those recommended by Wischmeier and Smith 

(1978), situated in a part of the basin of the Maringá - PR, focusing the concentrations of nitrogen, 

total phosphorus, potassium and glyphosate. Regarding the type of coverage plots, one remained 

without planting, the second one with pasture (Brachiaria), the third one with perennial crop (maize) 

and the last one with temporary crop (soybean/wheat). The physical and chemical analysis of the 

material collected following the methods described in APHA (1998) and Silva & Oliveira (2001). 

In relation to water loss monitoring, it was observed that less than 10% of the volume precipitated 

was drained to the collectors. In runoff water were not found significant amounts of nitrogen, 

phosphorous, potassium and herbicide. However, analyzing the results presented and discussed, it is 

necessary to pay attention to the potential of diffuse pollution provided by the fertilizer in 

agricultural areas in the basin of the Maringa-PR, especially in periods of intense rains. 

 

Keywords: diffuse pollution, pesticides, fertilizer, watershed 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentro do ciclo completo do processo erosivo-sedimentológico, a perda de solo é apenas um 

dos impactos em termos de degradação ambiental. Segundo Pinheiro e Rosa (2008), a agricultura 

exige a aplicação de energia externa em seu ecossistema, seja para o aumento da produtividade, seja 

para substituir as perdas dos nutrientes carreados pelo escoamento superficial da água da chuva. Os 

impactos relacionados às alterações físico-químicas devido ao aporte desses materiais utilizados na 

agricultura aos cursos d’água é o escopo de várias pesquisas, pois o sedimento transportado pelo 

processo erosivo pode ser entendido como uma forma de poluição hídrica, do tipo difusa. 

A melhor forma de compreender o aporte de substâncias aos cursos d’água é entender o 

processo erosivo em eventos de precipitação levando em consideração as características da 

qualidade da água da enxurrada. O estudo em parcelas erosivas implantadas nas vertentes de uma 

bacia hidrográfica é uma técnica bastante utilizada na previsão de erosão do solo, como pode ser 

observado nos trabalhos de Bertol et al. (2007), Thomaz (2009), e pode ser um bom estimador para 

a quantificação da poluição difusa, tendo em vista que, juntamente com o solo, há o arraste de 

materiais de origem agrícola, tais como os defensivos e fertilizantes. 

Entre os objetivos apresentados no trabalho de Machado et al. (2010), merece destaque a 

determinação da perda de nutrientes, tais como o fósforo, o nitrogênio e potássio, em área com 

processo erosivo avançado. Os resultados do monitoramento mostraram perdas por área na ordem 

de 21,4 kg/ha.ano para o fósforo, 3,7 kg/ha.ano para o nitrogênio total e de 944,2 kg/ha.ano para o 

potássio. Os resultados apresentados pelos autores demonstraram a intensidade do transporte de 

nutrientes e conduz a refletir sobre as consequências ambientais que esses compostos podem causar 

ao serem encaminhados aos corpos receptores. 

Entre os defensivos comercializados, o glifosato é o mais utilizado para o controle de ervas 

daninhas, devido as suas propriedades herbicidas de amplo espectro, e é também uma das moléculas 

herbicidas mais estudadas mundialmente em termos de segurança ambiental e saúde humana 

(AMARANTE JÚNIOR et al., 2002).  

Queiroz et al. (2011) estudaram o transporte de glifosato pelo escoamento superficial em um 

solo agrícola na bacia do ribeirão Concórdia-SC. O estudo foi desenvolvido em área de plantio de 

milho onde foi aplicada uma dose de 2 kg/ha do herbicida. Após 48 horas da aplicação do herbicida 
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foi realizada uma simulação de chuva, promovendo o arraste dessa substância pelo escoamento 

superficial. Neste teste, foram observadas concentrações de 0,15 mg/L em 15 minutos de aspersão e 

de 0,12 mg/L após 30 minutos de aspersão.  

Em relação à área de estudo, alguns trabalhos recentes mostraram que a bacia hidrográfica 

do ribeirão Maringá sofre consequências das atividades humanas tanto do meio urbano, como do 

meio rural. Na porção urbana, pode-se citar o avanço da cidade em direção aos canais de drenagem 

promovendo alteração da qualidade da água Na área rural, pode ser observado o uso do solo 

destinado à produção agrícola intensiva, proporcionando maior degradação, por exemplo, de seus 

atributos físicos (compactação, redução da infiltração, destruição da estrutura natural) e o aporte de 

materiais sólidos e outras substâncias para o curso d’água, alterando também a qualidade do sistema 

fluvial (SCHNEIDER et al., 2011).  

As modificações causadas pela atividade agrícola intensiva na bacia resultam na ampliação 

de áreas degradadas além de alterações na qualidade da água dos cursos d’água da bacia causadas 

pela poluição do tipo difusa. Tais fatores justificam a realização deste estudo como forma de 

contribuição para o conhecimento técnico-científico referente à dinâmica dos fenômenos naturais e 

antrópicos atuantes, podendo contribuir ainda, para a elaboração de projetos de prevenção de 

impactos e proposição de medidas para a recuperação da bacia. 

Neste sentido, este trabalho centrou seu objetivo no monitoramento do material transportado 

pela água de enxurrada proveniente de parcelas erosivas experimentais, situadas em uma vertente da 

bacia do ribeirão Maringá – PR, com enfoque voltado para o transporte do nitrogênio, fósforo total, 

potássio e do herbicida glifosato a fim de avaliar e quantificar a poluição difusa proporcionada pela 

água de escoamento superficial de origem agrícola. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido nas proximidades do córrego Mandacaru, afluente da bacia 

hidrográfica do ribeirão Maringá, localizado a 23º 24’S e 51º 57’W, a uma altitude de 351 m, na 

zona norte do município de Maringá – PR (Figura 1). O clima da região conforme a classificação de 

Köppen é do tipo Cfa, com precipitação média anual entre 1.250 a 1.500 mm, apresentando verões 

quentes e chuvosos, invernos com geadas pouco frequentes, sem estação seca definida. O substrato 
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geológico é, por sua vez, constituído por rochas vulcânicas básicas (basaltos), pertencentes à 

Formação Serra Geral, Grupo São Bento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Localização da área de estudo (□). 

 

A área de estudo está localizada em média-baixa vertente, dentro do Centro de Tecnologia 

de Irrigação da Universidade Estadual de Maringá – CTI/UEM, sobre um NITOSSOLO Vermelho 

distroférrico latossólico muito argiloso (SANTOS E MORAIS, 2012). O local possui declividade 

de 9% e permaneceu em repouso de plantio por mais de cinco anos, apresentando todos os fatores 

favoráveis para estudos sobre processos erosivos. 

Para representar satisfatoriamente a região da bacia hidrográfica do ribeirão Maringá quanto 

à contribuição do emprego de defensivos e fertilizantes agrícolas para a poluição difusa, 

considerando apenas a ação do escoamento superficial, foram construídas quatro parcelas erosivas 

em alvenaria, apresentando dimensões de 2 m x 12,5 m, correspondendo a 25 m², proporcionais ao 

tipo “padrão” recomendado pela literatura (WISCHMEIER E SMITH, 1978). À jusante de cada 

parcela foi instalado um sistema coletor composto por calha direcionadora e tanque de 

sedimentação (S), com capacidade de 1.000 L, para o coleta do escoamento superficial, como 

mostra a Figura 2. 
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Figura 25 - Planta das parcelas erosivas 

 

Inicialmente foram determinadas as quantidades de nitrogênio, fósforo total, potássio e de 

glifosato presentes naturalmente no horizonte superficial do solo em estudo (0-27cm). A 

metodologia de coleta e análise das amostras seguiram os procedimentos descritos em IAPAR 

(1992) e EMBRAPA (1997).  

Em relação ao preparo do solo, realizou-se, primeiramente, remoção da vegetação existente 

em cada uma das parcelas, seguido pelo preparo do solo e a semeadura. A primeira parcela foi deixada 

com solo exposto, na segunda houve a semeadura de Brachiária e, as demais, foram preparadas 

considerando o ciclo de cultivo anual típico da região de Maringá-PR. Os ciclos foram compostos de 
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culturas do período chuvoso (verão) com cultivo de milho e soja, e culturas típicas do período de 

estiagem (inverno) com o cultivo do milho safrinha e trigo.  

Para o adequado desenvolvimento das culturas, no momento do plantio houve necessidade 

de adicionar fertilizante a base de nitrogênio (ureia), fósforo e potássio (NPK), na proporção 4: 14: 

8, aplicado apenas nas parcelas com o cultivo agrícola. A quantidade do fertilizante aplicado foi 

regulada com o auxílio de um equipamento, denominado matraca, com média de 1 kg por parcela.  

Na Parcela 1 e ao entorno da área experimental, foi feito o controle de ervas daninhas com a 

aplicação de herbicida a base de glifosato (Round up
®
 NA – Monsanto). A dose aplicada na parcela 

seguiu as recomendações constantes na bula do produto, considerando a área de estudo e o tipo de 

erva a ser controlada. Para isso, foram diluídos 100 mL do composto em 5L de água. Tal dosagem 

corresponde a uma adição de 36g de equivalente ácido de N-fosfonometil glicina (Glifosato) na área 

total aplicada. As aplicações em campo ocorreram em dois momentos: no preparo para um novo 

ciclo de experimentos e após chuva.  

Os trabalhos de coleta de amostras da água de enxurrada nos tanques sedimentadores (S) 

tiveram início em novembro de 2011 e seguiram até julho de 2012, totalizando 18 campanhas. 

Em virtude do volume transportado para os tanques, não era possível levar todo o material para 

análise em laboratório, justificando o emprego da técnica de amostragem. Para tanto, realizou-se 

a raspagem do fundo dos tanques, de modo a suspender os sedimentos, e prosseguiu-se a 

agitação do material com a finalidade de homogeneizar a solução água-solo e logo, coletar 

quantidade suficiente para as análises laboratoriais de monitoramento. A sistemática de coleta e 

preservação das amostras até o momento das análises seguiram as recomendações apresentadas 

em Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

O nitrogênio amoniacal total, o potássio e o glifosato (mg/L) eram determinados segundo 

as metodologias descritas em Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 1998). As concentrações de fósforo total (mg/L) eram obtidas por meio do método do 

ácido ascórbico após digestão com persulfato, segundo metodologia do Manual de Análises 

Físico-Químicas de Águas de Abastecimento e Residuárias (SILVA e OLIVEIRA, 2001).  

Em cada campanha, o volume contido nos tanques era medido e, logo após a coleta, os 

tanques eram esvaziados e lavados, para que não houvesse a mistura com o material das chuvas 

subsequentes. A quantidade mássica de cada substância transportada até os tanques era obtida a 
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partir da multiplicação da concentração de cada amostra pelo volume registrado no respectivo tanque 

de amostragem. 

Os dados de precipitação e intensidade pluviométrica necessários foram fornecidos pela 

Estação Climatológica Principal da Universidade Estadual de Maringá (ECPUEM), localizada a 

1,8 km da área experimental, representando, portanto, satisfatoriamente as condições do local de 

estudo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra as alturas pluviométricas acumuladas em cada ciclo de cultivo, o volume 

coletado e o coeficiente de escoamento, ou seja, a razão entre o volume coletado e o precipitado 

acumulado durante o período de realização das coletas. 

Tabela 10 – Dados pluviométricos e coeficiente de escoamento 

Ciclo 
Precipitação Acumulada Volume Coletado (L) C.E (%) 

mm L S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Chuvoso 2245,2 56130,0 2644,8 1894,1 1226,3 597,0 4,7 3,4 2,2 1,1 

Estiagem 2237,20 55930,00 5500,03 2674,22 1817,62 826,09 9,8 4,8 3,2 1,5 

 

No período de estudo ocorreu uma atipicidade do regime normal de precipitação devido à 

atuação do fenômeno La Niña: pouca chuva no período chuvoso e um grande volume de chuvas no 

período de estiagem, apresentando, até mesmo, chuvas com fortes intensidades. Tal condição se 

mostrou crítica na projeção dos resultados do transporte de poluentes em função da ação da chuva 

natural sobre a perspectiva da sazonalidade.  

Em relação ao escoamento, observou-se que menos de 10% do volume precipitado escoa 

superficialmente sobre o solo. Este resultado conduz a refletir sobre as propriedades físicas do solo, 

tais como, porosidade e permeabilidade. Assim, no período de realização do presente estudo, houve 

maior infiltração do que escoamento superficial na área da bacia em análise. 

A caracterização química inicial do solo mostrou que o horizonte superficial apresenta uma 

concentração média de 0,20 g/dm
3
 de nitrogênio, 2,86 g/dm

3
 de fósforo total e 1,53 g/dm

3
 de 

potássio. Para o glifosato não foram encontrados valores de concentração de superiores ao limite de 

detecção do equipamento utilizado para a leitura de amostras.  
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Os valores referentes ao monitoramento dos compostos transportados pelo escoamento 

superficial, em massa por unidade de área, encontram-se na Tabela 2 

 

 

 
Tabela 11 – Transporte de nutrientes e herbicida 

Ciclo 
Poluente Transportado (kg/ha) 

S1 S2 S3 S4 

  Nitrogênio Amoniacal Total  

Chuvoso 0,64 0,25 0,29 0,26 

Estiagem 6,63 0,13 0,22 0,18 

  Fósforo Total 

Chuvoso 0,30 0,08 0,09 0,09 

Estiagem 2,55 0,04 0,07 0,06 

  Potássio  

Chuvoso 0,06 0,03 0,03 0,02 

Estiagem 711,99 121,04 169,81 83,81 

  Glifosato  

Chuvoso nd nd nd nd 

Estiagem 0,29 nd nd nd 

 

De modo geral, as concentrações obtidas para o nitrogênio, fósforo, potássio e glifosato 

foram menores do que o esperado, visto que houve aplicação de uma grande quantidade de 

fertilizante no preparo das parcelas com cultivo e uma aplicação constante do herbicida na 

manutenção da parcela com solo exposto. As maiores perdas foram registradas no período de 

estiagem. 

Ao analisar os resultados encontrados para os compostos monitorados algumas observações 

puderam ser levantadas. Em relação aos dados obtidos para parcela 1, visto que não houve qualquer 

forma de adubação, os valores refletem a situação inicial da área de estudo, já que ela foi mantida 

sem nenhum tipo de cultivo, e a ação da intensidade das chuvas atuando no processo erosivo. Por se 

tratar de um solo argiloso, é provável que as frações de nutrientes do próprio solo, que permaneciam 

adsorvidas à superfície do coloide, tenham sido transportadas no momento da precipitação intensa, 

explicando os resultados obtidos.  

Em relação às demais parcelas, os resultados encontrados induzem a refletir que os cultivos 

agrícolas foram responsáveis pela “captura” dos componentes do fertilizante, utilizando-os para as 
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funções metabólicas. Outra via de análise, é que esses compostos permaneceram adsorvidos ao solo, 

pois o impacto das gotas de chuva e a ação do escoamento foram amortecidos pelas folhagens da 

vegetação, evitando o transporte dos mesmos. 

Para o glifosato, os resultados mostraram que não houve transporte significativo do 

herbicida considerando os eventos de chuva. Moraes e Rossi (2010) explicam que o glifosato 

possue grande mobilidade em água, contudo, o herbicida é fortemente adsorvido pela maioria dos 

solos. Uma vez adsorvido, o mesmo pode ficar como resíduo, permanecendo no ambiente até sua 

completa mineralização, o que pode levar dias ou meses, dependendo das características do solo. 

Outro aspecto importante é quanto a sua degradação. O fator que determina a presença desse 

produto no solo ambiente é a atividade microbiana. Por essa razão, em estudos recentes, o 

metabólito do herbicida tem sido identificado. O primeiro metabólito da degradação biológica do 

glifosato no solo é o ácido aminometilfosfônico (AMPA). Logo, mesmo não encontrando o 

composto ativo do glifosato nas águas do escoamento superficial no presente trabalho, é possível 

existir uma quantia significativa do AMPA nessas águas.  

Para o período de um ano, composto pelo período do ciclo chuvoso e de estiagem, e ainda 

que a bacia do ribeirão Maringá possua aproximadamente 6300 ha ocupados por área rural com 

predominância dos Nitossolos Vermelhos Distroférrico Latossólico são lançados nas águas do 

ribeirão 58,9 ton. de compostos nitrogenados, 27,2 ton. de fósforo, 6.846,7 ton. de potássio. 

Considerando os resultados discutidos até o momento para compostos nitrogenados, fosforados, 

para o potássio e para o herbicida, chama-se a atenção para os efeitos da poluição difusa e a falta de 

uma regulamentação preventiva que monitore seus mecanismos de transporte e as consequências 

aos ambientes aquáticos. Ressalta-se também para a necessidade de sensibilização da população e 

dos produtores, quanto aos efeitos da poluição proveniente das áreas agrícolas.  

 

4. CONCLUSÕES 

Na água de escoamento superficial não foram encontradas quantidades significativas de 

compostos nitrogenados, fosforados, de potássio ou glifosato. Contudo, analisando os resultados 

apresentados e discutidos em termos de massa por área, atenta-se para o potencial de poluição 

difusa proporcionada pela adubação em áreas agrícolas na bacia do ribeirão Maringá-PR, 

principalmente em períodos de chuvas intensas.  
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De modo geral, em relação ao tipo de manejo instalado nas parcelas e os valores de perdas 

obtidos devido à ação do escoamento superficial, 66% dos materiais transportados foram oriundos 

da parcela com solo exposto, 16% foram do cultivo perene (milho), 0,8% foram da cultura 

temporária (soja/trigo) e 11% foram da área com pastagem.  

Em termos de práticas conservacionistas na bacia, a manutenção do solo com o cultivo de 

soja ou com pastagem, principalmente no período de entressafra, se mostrou mais adequada tendo 

em vista o transporte de fertilizantes e defensivos agrícolas. 
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RESUMO 

O presente trabalho analisou os tipos de sedimentos transportados no corredor fluvial do rio 

Paraguai, Cáceres – Mato Grosso. A metodologia consistiu em amostragens de sedimentos, 

monitoramento da hidrodinâmica e análise de laboratório com Pipetagem e Peneiramento 

(sedimentos de fundo) e Evaporação (sedimentos em suspensão). Os valores de vazão variaram 

entre 615,12 m³/s e 135,74 m³/s no rio Paraguai e 62,28 m³/s e 0,71 m³/s na entrada com 56,61 m³/s 

na saída do canal da baía Comprida, onde não foi registrada no período de estiagem. Com relação à 

profundidade média registrou-se máxima de 4,73 m e mínima de 0,10 m. Os sedimentos de fundo 

apresentaram maior volume arenoso com presença de silte e argilas. O volume de sólidos suspensos 

no rio Paraguai variou entre 15.412,44 t/dia e 2.111,02 t/dia. Registrou-se 1.076,08 t/dia e 978,22 

t/dia de sólidos suspensos na entrada e saída do canal da feição morfológica no período de cheia. O 

estudo mostrou-se relevante para a caracterização granulométrica dos sedimentos de fundo e 

estimativa do volume de sólidos suspensos transportados e transferidos pelo rio Paraguai para 

feições morfológicas na planície de inundação. No período de estiagem, com a diminuição do 

volume de água, ocorreu assoreamento na baía Comprida (barras em pontal e central em 

estabilização por vegetação pioneira) com possível abandono do canal. Torna-se necessário o 

monitoramento sistemático das variáveis granulométricas e hidrodinâmicas do rio Paraguai e 

afluentes tendo em vista a amplitude fluviométrica na bacia e aporte de sedimentos e água para a 

planície pantaneira. 

 

Palavras-Chaves: rio Paraguai, ambientes de inundação, hidrodinâmica, sedimentos, processos 

fluviais. 

 

ABSTRACT 

This study analyzed the types of sediments transported in the river corridor of the Paraguay River, 

Cáceres - Mato Grosso. The methodology consisted of sediment sampling, monitoring of 

hydrodynamic and laboratory analysis with pipetting and sieving (bottom sediments) and 

Evaporation (suspended sediment). The flow values ranged from 615,12 m³/s and 135,74 m³/s in the 

river Paraguay and 62,28 m³/s and 0,71 m³/s at the entrance to 56,61 m³/s in the output channel of 

the Comprida Bay, which was not recorded in the dry season. Regarding the average depth was 

recorded maximum of 4,73 m and minimum of 0,10m. The bottom sediments showed higher 
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volume with presence of sandy silt and clays. The volume of suspended solids in the Paraguay 

River ranged from 15.412,44 t/day and 2.111,02 t/day. It was registered 1.076,08 t/day and 978,22 

t/day of suspended solids at the entrance and outlet channel of morphological feature in the rainy 

season. The study proved relevance for characterizing particle size of bottom sediments and 

estimation of the suspended solids volume transported and transferred by the Paraguay River to 

morphological features in the floodplain. During the dry season, with the decrease of the volume of 

water, sedimentation occurred in Comprida Bay (point bars and central in stabilization for pioneer 

vegetation) with possible abandonment of the canal. It becomes necessary systematic monitoring of 

particle size and hydrodynamic variables of the Paraguay River and tributaries in order fluviometric 

amplitude on the basin and sediment delivery and water to the flood plain. 

 

Keywords: Paraguay River; Flood Areas; Hydrodynamics; Sediments, Fluvial Processes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O corredor fluvial do rio Paraguai caracteriza-se como uma unidade de sedimentação do 

Pantanal mato-grossense. A dinâmica do canal principal atua como controlador da evolução de 

feições morfológicas, tais como baías e lagoas, com importância no que se refere também à 

biodiversidade, turismo e navegação como práticas sociais. Nesse sentido, a água assume papel 

relevante associado aos processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos. 

De acordo com Suguio (1973), utiliza-se o termo granulometria como referência ao diâmetro 

dos grãos, e as finalidades das análises granulométricas variam de acordo com o campo da atividade 

no qual elas estão empregadas. A análise granulométrica de partículas sólidas compreende a 

determinação do tamanho das mesmas, bem como da frequência com que ocorrem em uma 

determinada classe ou faixa de tamanho. As técnicas de campo e análise em laboratório mostram-se 

eficientes para determinação das frações granulométricas dos sedimentos de fundo e concentração 

dos sedimentos em suspensão.  

A descontinuidade de dados referentes à descarga fluvial e transporte de sedimentos, 

associado aos impactos do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Paraguai, conforme 

Souza Filho (2013) indica a necessidade de monitoramentos, especialmente do transporte de leito, 

que nunca foi monitorado de forma sistemática. O autor destaca ainda possíveis consequências dos 

empreendimentos em diferentes fases na bacia relacionados às barragens com retenção de 

sedimentos, o que proporcionará o ajuste fluvial dos canais situados à jusante das barragens e este 

efeito será particularmente forte nos segmentos que desenvolvem leques aluviais.  
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Trabalhos sobre a distribuição e composição granulométrica de sedimentos em ambientes 

fluviais do rio Paraguai têm sido desenvolvidos (SOUZA, 2004; LEANDRO e SOUZA, 2012; 

LEANDRO et al., 2012; BÜHLER e SOUZA, 2012; SOUZA et al., 2012). Dentro desse contexto, o 

presente estudo objetivou analisar a granulometria dos sedimentos de fundo e verificar a 

concentração em suspensão no corredor fluvial do rio Paraguai, Cáceres – Mato Grosso, para 

compreensão de mudanças em termos de armazenagem e deposição.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O município de Cáceres - Mato Grosso, encontra-se inserido em áreas de Cerrado, Floresta e 

em sua maioria em área de Pantanal (cerca de 50,87%). As sub-regiões dos Pantanais de Cáceres e 

Poconé, no município de Cáceres, abrangem aproximadamente 9,01% da área do Pantanal mato-

grossense (NEVES et al., 2009). O rio Paraguai, principal contribuinte, percorre de Norte para Sul 

e, recebe alguns dos principais afluentes no Pantanal de Cáceres.  

O sistema fluvial drena Aluviões atuais caracterizados por depósitos recentes de areias, 

siltes, argilas e cascalhos e a área está embasada nos sedimentos da Formação Pantanal. 

Geomorfologicamente encontra-se na Depressão do Alto rio Paraguai e em áreas de planícies. 

Conforme Camargo (2011) a Morfoestrutura refere-se a dos sedimentos da bacia do rio Paraguai 

com Morfoescultura das Planícies Fluviais do rio Paraguai ou Planície Aluvionar Meandriforme 

(BRASIL, 1982; SOUZA, 2004; CAMARGO, 2011).  A precipitação média anual varia em torno 

de 1000 a 1500 mm, sendo que, entre dezembro-março, ocorrem os maiores índices pluviométricos 

(BÜHLER e SOUZA, 2012, SANTOS et al., 2012). 

O tipo de solo é o Gleissolo Háplico Tb Eutrófico. São caracterizados como solos de áreas 

úmidas de textura arenosa em relevo plano. São ambientes de drenagem que, por ocasião das cheias, 

sempre recebem material, depositando em diferentes camadas, onde os fatores de formação não 

tiveram tempo suficiente para promover o desenvolvimento de horizontes, como a sequência do tipo 

A, B e C. A condição incipiente em sua formação tem grande influência sobre sua instabilidade aos 

processos erosivos (BRASIL, 1982; SOUZA, 2004; CAMARGO, 2011).  

As características da planície contribuem para a ocorrência de inundação de forma 

diferenciada devido à altura do nível da água e o tempo (meses) em que a planície permanece 
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alagada, o que possibilita o desenvolvimento de diferentes formações vegetais: Contato Floresta 

Estacional/Savana, Floresta Aluvial e Savana Arborizada com Floresta Galeria (Brasil, 1982; 

Camargo, 2011). Castrillon et al. (2011) associam a heterogeneidade de habitats, à ampla 

distribuição de espécies vegetais, ao pulso de inundação que podem estar sendo controlados pela 

dinâmica fluvial e diferenças na origem geomorfológica do rio Paraguai com ambientes de 

sedimentação arenoso, silto-argiloso. A área de estudo encontra-se entre as coordenadas geográficas 

15°58’00’’ e 16°40’00’’- Latitude Sul e 57º 40’ 00’’ e 57°44’00’’ Longitude Oeste (Figura 1). 

 

Figura 1. Carta imagem do segmento do rio Paraguai entre a foz do rio Cabaçal e a cidade de Cáceres – Mato 

Grosso 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trabalho de campo 

Ross e Fierz (2009) salientam que a pesquisa de campo pode ser dividida em momentos, 

sendo, o primeiro pela observação e caracterização dos fatos com a maior precisão possível; o 

segundo é a interpretação de fotos, imagens de radar e satélite; e o terceiro refere-se à produção de 

ensaios de campo e experimentos. Nesse sentido, as condições atuais do segmento foram 

caracterizadas em termos de conservação/uso.   

 Amostragem de sedimento de fundo 
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As coletas dos sedimentos de fundo ocorreram nos períodos de cheia e estiagem (Abril e 

Outubro de 2012). Para tanto se utilizou o aparelho do tipo Van Veen (amostrador de mandíbulas). 

O aparelho foi lançado no canal até alcançar o fundo retendo carga sólida em suas mandíbulas 

(Figura 2). Rocha e Souza Filho (2005) destacam que esse tipo de pegador permite coletar uma 

camada do leito de cerca de 10 cm, quando em sedimentos incoesos.  

 

Figura 2. Ilustração do procedimento de coleta dos sedimentos de fundo na baía Comprida 

FONTE: FRANCO, 2007 

 

Conforme Carvalho (2008) para se estabelecer uma média da velocidade da correnteza de 

forma coerente, é necessário realizar medições da velocidade do fluxo em diferentes seções 

transversais ao canal, e em cada seção medir em diferentes verticais (profundidades diferentes). 

Nesse sentido, in loco obteve-se dados referente à largura/profundidade do canal com o auxílio de 

ecobatímetro GPSmaps 420s GARMIN e molinete hidrométrico modelo CPD-10 (Figura 3). 

Posteriormente, os dados foram sistematizados em trabalho de gabinete como subsídio para os 

dados referentes à hidrodinâmica do canal. 

 

Figura 3. Instrumentos para monitoramento das variáveis hidrodinâmicas, A) Sonar Garmin: largura e 

profundidade; B) Molinete hidrométrico: velocidade do fluxo 

 

 Amostragem de sedimento em suspensão 

A B 
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Para a coleta da carga em suspensão foram utilizadas garrafas plásticas de 1L. 

Primeiramente, as garrafas foram enxaguadas duas vezes com a água do próprio rio. Em seguida, 

foram mergulhadas a 20 cm da coluna d’água para o recolhimento do material. O armazenamento 

posterior, até o início das análises (máximo de 24 horas após coleta), foi efetuado em caixa de 

isopor com gelo (BÜHLER e SOUZA, 2012). 

Análise de laboratório 

As análises granulométricas foram realizadas no Laboratório de Pesquisa e Estudos em 

Geomorfologia Fluvial – LAPEGEOF da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.  

 Ensaio de Pipetagem (dispersão total) 

Para quantificar as frações argila e silte utilizou-se da Pipetagem - dispersão total 

(EMBRAPA, 1997). Os procedimentos constaram das seguintes etapas:  

 Após secagem em estufa modelo TE-394/2, 20 g de amostra de cada ponto de 

coleta foi destorroada e condicionada em béqueres contendo 10 mL de solução dispersante (NaOH 

0,1 m.L
-1

) e água destilada (100 m.L
-1

). Em seguida, o conteúdo dos béqueres foi agitado com um 

bastão de vidro, tampado com um vidro de relógio e deixado em repouso por uma noite.  

 Transcorrido o período de repouso, as amostras foram novamente agitadas 

mecanicamente durante 15 minutos no Agitador de Wagner TE-160. Na sequência, o material foi 

lavado numa peneira de 20 cm de diâmetro e malha de 0,053 (nº 270) apoiada sobre um funil, que 

tinha logo abaixo uma proveta de 1000 m.L
-1

. As frações silte e a argila passaram para a proveta de 

1000 m.L
-1

 e a areia ficou retida na peneira.  

 O material da proveta foi agitado com um bastão de vidro por 30 segundos e 

deixado em repouso. Transcorrido o tempo de sedimentação, foi introduzida uma pipeta no interior 

da proveta até a profundidade de 5 cm, sendo em seguida aspirada a suspensão (fração argila). 

 Ao fim do processo o material suspenso e a areia retida na peneira, foram 

transferidos para béqueres identificados de acordo com o ponto de coleta e levados a estufa modelo 

TE-394/2.  

 Concluída a secagem, foi realizada pesagem com balança analítica e calculados os 

valores de areia, silte e argila. A fração silte equivale à diferença da soma areia/argila das 20 g 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1793 

iniciais. Foram realizados três ensaios por ponto de coleta para obtenção da composição média dos 

sedimentos de fundo. 

 Ensaio de Peneiramento  

A quantificação das frações de areia (grossa, média e fina) foi obtida com o Peneiramento. O 

material retido, na peneira de 20 cm de diâmetro e malha de 0,053 (nº 270) pela Pipetagem - 

dispersão total foi seco em estufa. Posterior foi submetido a processo mecânico no Agitador 

Eletromagnético, com uma sequência de peneiras padronizadas, por 30 minutos. O material retido 

em cada uma das peneiras foi pesado separadamente (SUGUIO, 1973). 

A areia retida nas peneiras de 4.75 mm e 2.36 mm foi considerada grossa; aquela que passou 

pela peneira de 2.36 mm, mas ficou retida nas peneiras de 1.18 mm e 600 μm foi considerada média 

e, finalmente, a areia retida nas peneiras de 300 μm a 75 μm foi classificada como fina. Essa escala 

foi adaptada da American Society for Testing and Materiais – ASTM (SOUZA et al., 2012). 

 

 Pesagem de sedimento suspenso 

A quantidade de sedimento suspenso pode ser obtida indiretamente por: 1) filtração, 2) 

evaporação ou 3) granulômetro a laser. Em qualquer dos métodos utilizados, as amostras coletadas 

são armazenadas em geladeira e ao abrigo de luz para evitar proliferação de algas. No presente 

trabalho adotou-se a Evaporação. Neste método, determinado volume de amostra é posto em um 

Becker pré-pesado levado à Estufa modelo TE-394/2 (65°C) para que a umidade seja totalmente 

extraída do material, principalmente, se o material for argila (LELI et al., 2010). Por diferença, 

obtêm a quantidade de sedimento em suspensão, representado em mg/L (USGS, 1973; LELI et al., 

2010).  

 

Trabalho de Gabinete 

Conforme Ross e Fierz (2009) o trabalho de gabinete constitui, sobretudo a elaboração do 

projeto, as pesquisas e a interpretação de dados. Para as pesquisas bibliográficas, cartográficas e de 

documentação pré-existentes, podem ser utilizados diversos materiais, como livros, artigos de 
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revistas, teses, imagens de satélite e mapas temáticos. Os dados de campo sistematizados 

contribuíram para o cálculo do volume de água em seções transversais da baía Comprida.  

 

 Cálculo de Vazão 

Os valores da área na seção transversal no nível de margens plenas e área da seção molhada 

foram obtidos com a fórmula: A = L x P. Onde: A = Área da seção; L = Largura do canal; P = 

Profundidade média. Para obter o cálculo da vazão utilizou-se a seguinte fórmula: Q = V x A. 

Onde: Q = Vazão; V = Velocidade das águas; A = Área (CUNHA, 2009). 

 

 Cálculo de descarga sólida 

Os valores de descarga sólida em suspensão (QSS) foram determinados pelo somatório do 

produto entre a concentração de sedimento suspenso da vertical (CSSi), respectiva descarga líquida 

da vertical (Ql) e segundos totais em 24 horas (86400) na forma da expressão abaixo: 

 

Em que: QSS = descarga sólida em suspensão (t dia
-1

); CSSi = concentração de sedimento em 

suspensão da vertical (mg l
-1

); Qli = descarga líquida da respectiva vertical (m
3
 s

-1
) e 0,0864 = total 

de segundos dia (CARVALHO, 2009).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os dados obtidos sobre os sedimentos em suspensão e hidrodinâmica 

no corredor fluvial. No canal principal do rio Paraguai a vazão e a descarga sólida foram superiores 

aos valores obtidos na baía Comprida.  Na entrada da feição morfológica, a seção transversal 

apresentou largura entre 47,71 m e 24 m onde foi registrada a diminuição na profundidade do canal 

de 2,72 m para 0,27 m. A área da seção variou entre 6,48 m² e 129,77 m², enquanto que a vazão 

diminuiu de 62,28 m³/s para 0,71 m³/s. A velocidade do fluxo apresentou 0,48 m/s no período de 

cheia e 0,11 m/s no período de estiagem.  
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Na saída da baía Comprida, a velocidade do fluxo foi de 0,53 m/s com vazão de 56,61 m³/s. 

Não foi possível registrar a vazão na estiagem, pois não houve velocidade na seção transversal.  A 

altura da lâmina de escoamento para os eventos de cheia e estiagem variou de 1,96 m a 0,10 m e a 

largura do canal diminuiu de 54,5 m para 12,55 m (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Amplitude das variáveis hidrodinâmicas  

 

No período de cheia a concentração de sedimentos em suspensão na baía Comprida foi de 

200 mg/L nas seções monitoradas com descarga sólida de 1.076,08 t/dia na entrada e 978,22 t/dia 

na saída do canal. Enquanto que, no rio Paraguai registrou-se 290 mg/L e 180 mg/L com descarga 

entre 15.412,44 t/dia e 2.111,02 t/dia, cheia e estiagem, respectivamente. Bühler e Souza (2012) 

verificaram a concentração de sólidos suspensos na baía do Iate, montante da saída da baía 

Comprida, que variou entre 57 mg/L e 106 mg/L, nos períodos de cheia e estiagem. Na baía do 

Malheiros, área central da cidade de Cáceres a jusante da saída da área do presente estudo, as 

autoras identificaram 270 mg/L e 84 mg/L. A concentração de sedimentos suspensos pode variar de 

acordo com a velocidade do fluxo, ambiente fluvial e uso e ocupação do entorno. Nesse sentido, 

Leli et al. (2010) apontam que a ocupação antrópica da bacia na sua mais ampla variedade tem 

alterado sensivelmente a concentração de sedimento suspenso dos rios. Desflorestamento, atividade 

agrícola e mineração contribuem geralmente para o aumento da carga suspensa dos rios ao passo 

que a construção de barragens e a urbanização podem influir negativamente na concentração da 

carga suspensa, principalmente por escoamento superficial. 

 
Local  

 
Período 

 
Largura em 

m 

 
Prof. Média 

em m 

 
Velocidade 

em m/s 

 
Área da 

seção em 

m² 

 
Vazão 

em 

m³/s 

Sedimento 
em 

Suspensão 

mg/L 

Descarga 
sólida em 

t/dia 

Rio 
Paraguai – 

montante 

da baía 
Comprida 

 

Seção A 

Cheia  
175,74 

 
4,73 

 
0,74 

 
831,25 

 
615,12 

 
290 

 
15.412,44 

Estiagem  
148,15 

 
2,73 

 
0,33 

 
404,44 

 
135,74 

 
180 

 
2.111,02 

Entrada da 

baía 

Comprida 
 

Seção B 

Cheia 

 

47,71 2,72 0,48 129,77 62,28 200 1.076,08 

Estiagem 24 0,27 0,11 6,48 0,71 --- --- 

Saída da 
baía 

Comprida 
 

Seção C 

Cheia 54,5 1,96 0,53 106,82 56,61 200 978,22 

Estiagem 12,55 0,10 --- 1,25 --- --- --- 
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O volume de água no corredor fluvial do rio Paraguai é definido pelas estações de cheia e 

estiagem sendo apontado por Bühler e Souza (2012) e Souza et al. (2012) como fator controlador do 

aporte de sedimentos. A variação do nível da água e vazão, que influencia no transbordamento do 

canal principal para a planície de inundação e feições morfológicas, atua no processo de 

sedimentação.   

A análise dos sedimentos de fundo apresentou maior quantidade de fração areia média em 

todas as seções. No rio Paraguai a concentração foi de 92,95% e 91,3% e na entrada da baía 

Comprida foi de 86,3%. No período de estiagem houve um aumento na quantidade de areia grossa 

com 5,95% sendo ainda a fração areia média predominante nas seções transversais. Também foram 

identificadas frações finas de silte e argila com aumento no período de estiagem (Tabela 2). A 

presença de material fino nos sedimentos de fundo e barras de sedimentos pode ser associada à 

diminuição do nível e velocidade da água, onde, os sedimentos suspensos são depositados. Em 

campo observou-se nos depósitos em formação, camadas superficiais de lamas. 

 

Tabela 2. Composição dos sedimentos de fundo  

 

Na saída da baía Comprida o material de fundo apresentou maior quantidade de areia em 

ambos os períodos. A fração areia média, no período de cheia, foi de 95,4% com 3,75% fração areia 

grossa. O canal 1, no período de estiagem, apresentou concentração de areia média com 88,6%, 

onde ocorreram as frações finas de silte com 2,85% e argila com 0,65%. O canal 2 recebeu maior 

carga de material arenoso com 3,85% de fração areia grossa, 87,75% de areia média e 7,45% de 

areia fina.  

 

Local  

 

Período 

Areia Grossa Areia Média Areia Fina Silte Argila 

Composição em (%) 

 

Rio Paraguai – montante da baía 

Comprida 
Seção A 

Cheia 2,75 92,95 4,15 --- --- 

Estiagem 0,9 91,3 7,4 --- 0,4 

 

Entrada da baía Comprida 
Seção B 

 

Cheia 

 

0,40 86,3 13,3 --- --- 

Estiagem 5,95 79,95 4,75 8,7 0,65 

 

Saída da baía Comprida 
Seção C 

Cheia 3,75 95,4 0,85 --- --- 

Estiagem 
Canal 1 

0,9 88,6 7 2,85 0,65 

Estiagem  

Canal 2 

3,85 87,75 7,45 0,85 0,1 
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No período de estiagem a baía Comprida apresenta intenso processo de sedimentação. O 

assoreamento do canal está associado à própria dinâmica do rio Paraguai com o aporte de 

sedimentos e diminuição do volume de água. A composição granulométrica dos sedimentos de 

fundo é um dos fatores que favorecem a formação de geoformas deposicionais ao longo do perfil 

longitudinal da baía Comprida. Na entrada do canal identificou-se barra lateral em estabilização 

(presença de vegetação gramínea e arbórea). E, na saída do canal, o processo de deposição resultou 

em três barras de sedimentos e depósitos ainda em formação (Figura 4).  

 
Figura 4. Aspectos relevantes na saída da baía Comprida para os períodos de cheia e estiagem (inundação na 

planície, bancos de sedimentos com vegetação pioneira) 

 

Rocha e Souza Filho (2005) concluíram que a interação entre a variação sazonal das 

condicionantes hidrodinâmicas e entrada de material proveniente do rio Paraná em seção transversal 

do canal Cortado mostra-se insuficiente para o transporte continuo de materiais entre areias médias 

e grossas encontradas no seu leito, permitindo a mobilização maior apenas de areias finas. 

Destacam ainda que tais variações são responsáveis pelo desenvolvimento de processos que 

concentram os sedimentos grosseiros.  

Bayer e Carvalho (2008) apontam que no rio Araguaia a grande quantidade de areia 

transportada na fase final das enchentes se deposita nas margens do canal, originando importantes 

depósitos que ficam separados da planície aluvial por pequenas depressões e canais pouco 

profundos. Nestas depressões se acumulam, a partir de mecanismos de decantação, materiais mais 

finos, escuros (silte e argilas) e restos orgânicos em decomposição.  

Nesse sentido, a carga suspensa é extremamente importante nos processos fluviais e seu 

conhecimento é imprescindível ao gerenciamento de um rio. A carga suspensa juntamente com a 

carga de fundo de um rio controla a morfologia e o padrão do canal, as características da planície de 

inundação, além de interferirem na ecologia e no uso da água fluvial (LELI et al., 2010). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dinâmica do corredor fluvial do rio Paraguai, influenciada pelos elementos ambientais 

com destaque para as amplitudes pluviométricas e fluviométricas, passa a apresentar mudanças 

associadas com os usos múltiplos do canal e suas margens e com a ocupação na bacia hidrográfica 

de configuração mais ampla.  De forma pontual, vários autores apontam alterações em feições 

morfológicas (assoreamento, dragagem, desvio do fluxo da água) e trechos do rio Paraguai (erosão 

marginal, uso das margens com retirada da cobertura vegetal para construção de pontos de pesca e 

turismo), principalmente no perímetro urbano de municípios como Barra do Bugres e Cáceres, em 

Mato Grosso.   

Nesse sentido, torna-se fundamental o monitoramento continuo das variáveis hidrodinâmicas 

e granulométricas ao longo da bacia hidrográfica do rio Paraguai, o que na atualidade é insuficiente. 

Com relação a mudanças na morfologia do rio Paraguai, objeto do presente estudo, sugere-se o 

monitoramento de vazão, transporte de sedimentos de fundo e em suspensão, aliado a outros 

instrumentos como o monitoramento espaço-temporal subsidiados pelas Geotecnologias. Os 

resultados e dados sistematizados poderão auxiliar como ferramentas de planejamento e gestão com 

fins ambientais e econômicos. 
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RESUMO 

O córrego Tucanos, afluente da bacia hidrográfica do Ribeirão Cambé, situa-se ao sul do município 

de Londrina-Pr, e tem sido impactado pela expansão urbana registrada a partir da década de 1970, 

em toda área de abrangência da referida bacia hidrográfica. Nos últimos dez anos o poder público 

municipal tem investido na revitalização da Área de Preservação Ambiental – APP do Córrego 

Tucanos, por meio do remanejamento populacional das áreas irregulares, bem como da recuperação 

da mata ciliar, através de projetos de replantio de espécies nativas. No presente trabalho tem-se 

como objetivo a realização de um levantamento analítico da área de extensão do córrego Tucanos, 

considerando a vegetação como um indicador de qualidade ambiental. Para tanto, será observado a 

variação da cobertura vegetal da área no período de 2000 a 2009, por meio da utilização do 

sensoriamento remoto. A relevância do presente artigo encontra-se na possibilidade de mensurar os 

resultados das iniciativas públicas municipais, contribuindo como indicador da situação de 

qualidade ambiental do ecossistema ao longo do córrego. 

 

Palavras Chave: Mata ciliar, Córrego Tucanos, Expansão urbana, Sensoriamento Remoto. 

ABSTRACT 

The Toucans stream, tributary of watershed brook Camberley, is located south of Londrina-Pr, and 

has been impacted by accelerated urban expansion reported from the 1970s throughout the coverage 

area of the watershed. In the last ten years, the municipal government has invested in revitalizing 

the Environmental Preservation Area - APP the Tucanos stream, through population relocation of 

irregular areas, as well as restoration of riparian vegetation through projects replanting native 

species. In the present work has as objective to carry out a survey analytical stream extension area 

Toucans, considering vegetation as an indicator of environmental quality. Therefore, it will be 

observed the variation of vegetation cover in the period 2000-2009, through the use of remote 

sensing. The relevance of this article lies in the possibility of evaluating the results of municipal 

initiatives, contributing as an indicator of the situation of environmental quality of the ecosystem 

along the stream. 

 

Keywords: Riparian forest, Toucans stream, Urban expansion, Sensing remote. 
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1 . INTRODUÇÃO   

 

A existência de diversas tipologias de meios naturais nos espaços urbanos representa à 

sociedade qualidade de vida, pois auxiliam no bem estar dos indivíduos conferindo um equilíbrio 

entre a vida urbana e a relação com o meio natural. Contudo, o uso e ocupação do solo urbano 

ocasionam desde a diminuição dessas áreas nas diversas escalas, até sua plena extinção. 

A intervenção antrópica não se dá de maneira hegemônica, nem causa os mesmos efeitos sobre o 

meio, tendo em vista à maior fragilidade ambiental de algumas áreas, ou o maior interesse na 

ocupação e utilização de outras. Neste sentido, ressalta-se que algumas áreas urbanas sofrem 

demasiadamente com a degradação, por serem áreas mais expostas ao modo de vida urbano. Como 

exemplo, destacam-se as Áreas de Preservação Permanente – APP, definidas pelo Código Florestal 

Brasileiro como áreas com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Tendo em vista a necessidade atual de gestão destas áreas, aja vista suas funções ambientais, bem 

como a degradação ocasionada pela expansão urbana, no presente artigo tem-se como objetivo a 

realização de um levantamento analítico da área de extensão de Área de Preservação Permanente -

APP do córrego Tucanos, considerando a vegetação como um indicador de qualidade ambiental. 

Estudos anteriores apontam que a ação antrópica, expressa por ocupações irregulares ao longo do 

córrego, tem ocasionado degradação da mata ciliar, sobretudo a partir da década de 1970. Somente 

nos últimos dez anos o poder público municipal tem intervido de maneira consistente, por meio de 

projetos de realocação populacional e de revitalização da mata ciliar nativa.  

 

2. SENSORIAMENTO REMOTO: DEFINIÇÃO E APLICABILIDADE EM ANÁLISES AMBIENTAIS  

Conforme destaca Moura (2003) o geoprocessamento é um ramo do processamento de 

dados que opera modificações em dados contidos em uma base geocodificada, por meio do uso de 

recursos analíticos, gráficos, softwares, objetivando a obtenção e representação das transformações 

desejadas. De acordo com Santos (2000, p. 14) dentre as tecnologias englobadas pelo 

geoprocessamento no tratamento de dados geográficos, tem-se o [...] “sensoriamento remoto, a 

digitalização de dados, a automação de tarefas cartográficas, a utilização de Sistemas de 

Posicionamento Global - GPS e os Sistemas de Informações Geográficas – SIG”.  
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A respeito do sensoriamento remoto, Souza (2010) faz uma breve conceituação, definindo-o 

como um ramo especializado, do geoprocessamento, na obtenção de informações e dados sobre um 

objeto alvo, área ou fenômeno, por meio de análise de dados obtidos por sensores. O sensoriamento 

remoto digital tem sido uma importante ferramenta de auxilio no planejamento e gestão territorial, 

devido, sobretudo, a crescente urbanização e implicações associadas.  

Conforme Silva (2009) a utilização de imagens de satélites permitem a identificação de 

objetos por intermédio da radiação emitida ou refletida dos mesmos, sendo eficaz no planejamento 

urbano, bem como em analises ambientais, tendo em vista a possibilidade de distinguir os diferentes 

usos do solo, à exemplo da distinção entre cobertura vegetal e malha urbana. Segundo Dantas et. al. 

(2013), com o advento do sensoriamento remoto nas ultimas décadas, técnicas avançadas de 

mapeamento e monitoramento de cobertura vegetal foram desenvolvidas, tendo em vista as 

implicações negativas que a redução da biomassa tem ocasionado na estrutura e dinâmica de 

ecossistemas. 

As geotecnologias aplicadas a bacias urbanas são um instrumento de grande valia na medida 

em que permitem análise do processo de urbanização e decorrente redução de cobertura vegetal. As 

informações associadas à hidrologia de uma região podem ser preparadas e analisadas no processo 

de modelagem. Os sistemas de informações geográficas vêm sendo amplamente usados para esta 

finalidade, sem que seja preciso entrar em contato com o mesmo o uso do sensoriamento remoto 

facilita tal processo (MORAES; CONCEIÇÃO; CORRÊA, 2013). 

Tendo em vista o aporte teórico acerca do sensoriamento remoto enquanto ferramenta em 

análises ambientais, é que se pretende fazer uso de algumas técnicas que possibilitem avaliar a 

variação da cobertura vegetal ao longo da Área de Preservação Ambiental do Córrego Tucanos, a 

partir do momento histórico em que o poder público municipal passa a intervir efetivamente na 

revitalização ambiental da área. 

 

3- CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Conforme pode ser observado na figura 1, o córrego Tucanos é um dos 24 afluentes da 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cambé, segundo Faria (2001) esta microbacia tem sua nascente 

localizada no oeste do município de Londrina-Pr, apresentando direção preferencial oeste-leste, 
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possui uma área de aproximadamente 76 km², dos quais cerca de 50 km2 corresponde à drenagem 

em meio urbano e 26 km2 de drenagem em área rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1- Mapa de localização do Córrego Tucanos 

De acordo com classificação proposta por Strahler (1986) a bacia hidrográfica do Ribeirão 

Cambé é considerada uma bacia de terceira ordem, sendo componente da bacia hidrográfica do Rio 

Tibagi, que em escala nacional pertence à bacia hidrográfica do Rio Paraná.  

A vegetação arbórea nativa dos fundos de vale da bacia hidrográfica do Ribeirão Cambé, é 

remanescente da floresta latifoliada semidecídua e pluvial Atlântica. Atualmente a cobertura vegetal 

da área encontra-se descaracterizada, tendo em vista a inexistência da mata ciliar e sua substituição 

por espécies exóticas em vários trechos ao longo dos afluentes (MENDES, 1999). A degradação da 

cobertura vegetal dos fundos de vale se deu, sobretudo a partir de 1970, decênio marcado pela 

acelerada ocupação urbana na área de abrangência da bacia hidrográfica do Ribeirão Cambé, 
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predominantemente em direção aos baixos vales, bem como a incorporação de novos loteamentos 

em áreas até então destinadas ao cultivo de café (FARIA, 2001).  

Entre os anos de 1970 e 1980, a área total da referida bacia hidrográfica recebeu cerca de 

2.500 novas unidades de moradias, expressas preferencialmente por conjuntos habitacionais. A 

expansão urbana sob a área da bacia representou redução drástica da vegetação ciliar nativa, em 

termos numéricos destaca-se que apenas 17% das áreas de fundos de vale apresentavam-se com 

cobertura vegetal (FARIA, 2001).  

Conforme Faria (2001) na década de 1990 a paisagem da bacia hidrográfica do Ribeirão 

Cambé já encontrava-se predominantemente urbana, e os fundos de vales já se resumiam à poucos 

remanescentes isolados. O crescimento urbano, expresso principalmente por loteamentos, aconteceu 

predominantemente na vertente direita do referido ribeirão margeando o córrego Tucanos e o 

córrego Capivara. 

O córrego Tucanos faz parte de uma Área de Preservação Permanente do município de 

Londrina –PR, sua nascente encontra-se no fundo de vale do Jardim Burle Marx, em frente ao 

Instituto de Agronômico do Paraná (IAPAR), percorre cerca de 2300 metros até sua foz no ribeirão 

Cambé (LONDRINA, 2012).  

O fundo de vale do Córrego Tucanos possui segmentos com elevado grau de degradação, 

sendo possível verificar processos erosivos avançados, com exposição da rocha matriz e raízes de 

árvores (figura 2a), bem como contaminação dos recursos hídricos (figura 2b) por microrganismos 

resultantes de despejos de esgotos e de efluentes químicos de postos de combustíveis. Conforme 

pode ser observado nas figuras 2c e 2d, nas margens do córrego encontra-se despejos de resíduos de 

construção civil e resíduos sólidos domiciliares, que são ocasionalmente carregados para dentro do 

córrego pela ação das águas pluviais. 

A ocupação humana ao longo das margens de afluentes é denominada de ocupação irregular, 

tendo em vista que a legislação vigente proíbe qualquer tipo de apoderação de área à 30 metros da 

margem. No caso especifico do Córrego Tucanos, a ocupação humana se deu em ambas as margens 

do córrego, a margem direita foi ocupada por cerca de dez residências coexistindo com práticas 

agrícolas de subsistência, já na margem esquerda do córrego, foram edificados muros, alambrados e 

piscinas destinadas à uso de clube e Associações (LONDRINA, 2012). Como resultado de tais 

ocupações verificou-se prejuízos à conservação do solo e da água e na preservação da fauna e flora 
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nativa, visto que verifica-se em toda a extensão do córrego a presença predominante de espécies 

exóticas (figuras 2d e 2e).  

 

 

   

   
  Figura 2- Imagens tiradas durante trabalhos de campo, que demonstram degradações ambientais. 

 

3.1- INICIATIVAS MUNICIPAIS DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Todo conjunto de abrangência do Córrego, denominado Área de Fundo de Vale do córrego 

Tucanos foi palco de inúmeros projetos de ordem pública municipal, visando sua restauração e 

proteção ambiental. Entre os projetos que contemplaram o local, a Secretaria do Meio Ambiente 

SEMA (2012) colocou em vigor no inicio da década de 2000, o de reflorestamento da mata Ciliar 

do Córrego, onde foi realizado o replantio de 10 mil mudas ao longo de 60 metros em áreas 

marginais.  

Ao total foram 21 espécies arbóreas sendo estas caracterizadas como plantas de crescimento 

rápido, são elas: Mutambo, Jangadeiro, Sangra d’água, Lixeira, Ingá, Figueira, Figueira-branca, 

Figueirinha, Cordia sp, Amora-brava, Aroeirinha, Capixingui, Pau-viola, Crindiúva, Fumo-bravo, 

Quina-de-sp, Embaúba-vermelha, Embauba-do-brejo, Maricá Louro-branco e Louro-pardo são as 

espécies que fazem parte deste plantio de reflorestamento. 
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Em conjunto com a revitalização mencionada, houve também a implantação de um 

alambrado de tela, cercando a foz do córrego próximo à barragem do Lago Igapó. O alambrado foi 

posto em função da população que depositava o lixo domiciliar no local e, portanto a cerca visava 

evitar tal ação e manter o trabalho de reposição de mata ciliar (SEMA, 2012). 

No inicio da década de 2000 o poder público municipal principiou o processo de remanejo 

da população residente das ocupações irregulares, estabelecidas na margem direita do Córrego 

Tucanos. A realocação se deu com benefícios de um projeto da Companhia de Habitação de 

Londrina (COHAB) pelo programa “minha casa minha vida”. Durante o processo de desocupação, 

a população do local recorreu à justiça solicitando reintegração de posse, contudo a ação foi 

suspensa e os moradores não tiveram o direito de retornar ao local. 

Conforme pode ser observado na figura 3a, ainda subsistem na margem direita do córrego 

entulhos e móveis de ocupações irregulares demolidas, embora a ação pública de retirada dessas 

moradias tenha sido de efetuada, não foram tomadas medidas para remoção desses materiais, que 

podem pela ação das águas pluviais, serem carregados para dentro do córrego. Nas figuras 3b e 3c, 

observa-se que na margem esquerda do córrego ainda coexistem edificações irregulares destinadas à 

uso comercial recreativo, embora os proprietários tenham sido notificados pelo poder público 

municipal e tenham suprimido o funcionamento, as edificações ainda não foram demolidas.  

 

   
 Figura 3- Entulhos de residências demolidas na margem direita do córrego e ocupações irregulares na 

margem esquerda.  

 

O Mais recente projeto está descrito no Plano de Restauração Ambiental do Córrego 

Tucanos, e embora não traga no texto a definição das datas para realização das propostas 

estabelecidas, consiste numa importante iniciativa pública de restauração ecológica do Córrego 

Tucanos. O referido projeto tem como objetivo a restauração ambiental e paisagística, 

contemplando parte do córrego, especificamente 1530 metros de extensão em sua margem direita, 

a b c 
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no qual consistirá na limpeza de todo e qualquer material indevido, readequando e reestruturando o 

solo, a vegetação auxiliando no curso e restauração biótica natural do córrego e fundo de vale em 

geral. O referido projeto incluirá ainda as ações destinadas à criação de espaços de lazer, e educação 

ambiental da comunidade local (LONDRINA, 2012). 

 

 

4- MATERIAIS E METODOLOGIA  

Para avaliar se houve variação da cobertura vegetal na área de Preservação Ambiental do 

Córrego Tucanos, no período de 2000 a 2009, foram analisadas nove imagens do satélite 

LANDSAT 5, na Banda 3, sem contraste. Adquiridas por meio de solicitação à Divisão de Geração 

de Imagens –DGI do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.  

Inicialmente pretendia-se analisar imagens anuais do período de 2000 a 2010, entretanto não 

havia imagens disponíveis deste ultimo, portanto reduziu-se em um ano o tempo de análise. A 

imagem de 2002 teve de ser descartada, pois havia grande quantidade de nuvens impossibilitando a 

visão da área de estudo. As imagens utilizadas são especificadamente das seguintes datas: maio de 

2000; junho de 2001; junho de 2003; julho de 2004; julho de 2005; Junho de 2006; julho de 2007; 

Agosto de 2008; outubro de 2009.  

Por meio da utilização do Software Spring 5,2 e tendo como objetivo delimitar a área de 

estudo, criou-se polígonos (figuras 2) e efetuou-se o recorte das imagens referentes a cada ano, do 

período histórico pré-determinado. Foram gerados histogramas, visando obter dados referentes à 

variação de tons e quantidade de pixels, que está estritamente associado à interpretação da variação 

de cobertura vegetal, tendo em vista que histogramas são representações gráficas de uma 

distribuição de frequência de alguma medição. Na análise em questão o gráfico analisa a quantidade 

de tons de cinza contida em cada um dos pixels que compõem a imagem. Conforme antecipado, 

nesta pesquisa empregou-se imagens na banda 3, e neste caso em especifico a vegetação possui 

menor refletância, sendo assim os pixels escuros fazem referencia à existência de vegetação. 

Por meio da utilização do Software Excel 2007, os dados obtidos através do histograma 

foram ilustrados em forma de gráficos. Foram utilizados também os valores de cada pixel e 

calculadas as medianas, excluindo-se os zeros. 
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Ademais, realizou-se trabalhos de campo em toda extensão do córrego, visando observar as 

condições ambientais relacionadas à existência de vegetação nativa, e despejos de entulhos e 

resíduos sólidos nas área de APP do córrego Tucanos. 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme pode ser observado nos gráficos abaixo (gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), que 

demonstram a quantidade de pixels escuros agrupados, pode se observar que durante o período 

histórico analisado houve expansão da concentração destes pixels. Sendo assim, é possível, por 

meio da interpretação descrita na metodologia, notar a ocorrência de variação da cobertura vegetal 

presente na área de estudo, durante o período histórico analisado. Destaca-se que no ano de 2001 a 

presença de vegetação é menor do que em todos os outros períodos avaliados, estes valores oscilam 

nos anos seguintes, contudo evidencia-se que a partir do ano de 2007 registrou-se continua 

expansão da cobertura vegetal.   

   

  
Gráfico 1: Maio de 2000.         Gráfico 2: Junho de 2001 

 

  
 Gráfico 3: Junho de 2003.        Gráfico 4:Julho de 2004 
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Gráfico 5: Julho de 2005.        Gráfico 6: Junho de 2006. 

  
Gráfico 7: Julho de 2007.         Gráfico 8:  Agosto de 2008 

 

 
Gráfico 9: Outubro de 2009.  

 

Por meio da análise das medianas, tal constatação torna-se mais evidente, tendo em vista que 

as medianas mais baixas indicam maior quantidade de cobertura vegetal. Pode ser obervado na 

tabela 1, e reafirmado pela análise do gráfico 9, que de fato houve variação e oscilação da cobertura 

vegetal durante os anos analisados, havendo consideravel expansão nos ultimos três anos, 

principalmente em comparação com os anos de 2001 e 2006. Em tese, é possivel associar estes 

dados à eficacia dos projetos públicos municipais efetuados na área. 
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TABELA 1- VARIAÇÃO TEMPORAL DAS MEDIANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 10: Representação da Variação Temporal das Medianas. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme apontado, por meio de aporte teórico e constatado através de trabalhos de campo 

in loco, o Córrego Tucanos foi efetivamente afetado pela ocupação humana, contudo a prefeitura 

municipal de Londrina nos últimos anos tem intervido, por meio de projetos de revitalização 

ambiental, expressos pela retirada de ocupações irregulares, pelo replantio de espécies arbóreas e 

revitalização da paisagem. Conforme demonstrado, por meio de análises de imagens de satélite da 

área, bem como pela geração de gráficos e cálculo das medianas, houve variação e oscilação 

temporal da cobertura vegetal nas adjacências do córrego. Nos últimos três anos é possível perceber 
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um considerável aumento da área coberta pela vegetação, indicando, em tese que os projetos 

públicos municipais estão sendo eficazes no que concerne à revitalização vegetal. Importante 

ressaltar que as espécies arbóreas utilizadas no replantio efetuado no âmbito do projeto de 

revitalização realizado no inicio da década de 2000, são de crescimento rápido, evidenciando a 

possibilidade de se ter resultados perceptíveis em análises atuais.  
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RESUMO 

 

Atualmente, os estudos em bacias hidrográficas tem sido uma boa alternativa para análise das 

dinâmicas ocorridas em uma área de estudo, não só na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde 

o processo de urbanização acelerado tem causado inúmeros problemas de ordem ambiental, 

sobretudo associado aos riscos de inundações periódicas, mas também em outras regiões que serão 

alvos de ocupaçãoà medida que a metrópolefor saturada. A ocupação das faixas marginais dos rios é 

conflitante com a legislação ambiental vigente, sendo necessário o urgente reflorestamento das 

matas ciliares dos rios urbanose organização no processo de ocupação, buscando oferecer segurança 

ambiental para a população em geral.  O presente trabalho tem por objetivo geral fazer a 

classificação do uso e cobertura vegetal e delimitação de Faixa Marginal na bacia do Canal do 

Santo Inácio, que drenaparte do município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. No sentido de 

atender esse objetivo, interpretou-seortofotos do IBGE, em escala de detalhe,tratando digitalmente 

atravésdo programa de geoprocessamento Arcgis 10.1. Os resultados desse trabalho fornecem 

subsídios para identificar conflitos entre uso atual e legislação ambiental, propiciando informações 

para decisões relacionadas ao gerenciamento dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Planejamento do Uso e Ocupação da Terra, Vulnerabildiade 

Ambiental. 

 

ABSTRACT 

Currently, studies in watersheds has been a useful tool for analysis of the dynamics that occur in an 

area of study, not only in the metropolitan region of Rio de Janeiro, where the accelerated process 

of urbanization has caused a number of environmental problems, especially associated with risk of 

periodic flooding, but also in other regions that are targets of occupation as the metropolis is 

saturated. The occupation of marginal bands of rivers is conflicting with current environmental 

legislation, requiring urgent reforestation of riparian urban rivers and organization in the process of 

occupation, seeking to provide environmental safety for the general population. The present work 

aims to make the general use classification and delineation of vegetation and range in Marginal 

Basin Canal St. Ignatius, which drains part of the municipality of Itaguai, in the state of Rio de 

Janeiro. In order to meet this objective has been interpreted orthophotos IBGE, scale detail, treating 

digitally through the program geoprocessing Arcgis 10.1. The results of this study provide 

information for identifying conflicts between current use and environmental law, providing 

information for decisions related to water resources management. 

 

Keywords: Watershed Planning and the Occupation of Land Use, Environmental Vulnerability. 
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1. INTRODUÇÃO  

A preservação dos recursos hídricos constitui um tema crescentemente e cada vez mais 

relevante e valorizado em diversos tipos de diagnósticos e estudos de relacionados ao meio 

ambiente.As bacias hidrográficas integram uma visão conjunta do comportamento das condições 

naturais e da sociedade, na medida em que a mesma é campo de ação politica, de partilha de 

responsabilidades e de tomada de decisões (Cunha & Coelho, 2003).   

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as bacias hidrográficas vêm sofrendo desde a 

metade do século XX com o intenso e desordenado processo de urbanização. A população cresceu 

em grande escala e vem se apropriando dos recursos que o espaço geográfico lhes oferece, sem o 

devido respeito às leis ambientais.  Isso tem sido facilitado pela ineficiência da fiscalização por 

parte do Estado (por diversos motivos), gerando como consequência a formação de construções 

irregulares (em beiras de rios ou encostas), desrespeitando, assim, o Código Florestal e as 

legislações específicas que normatizam as Faixas Marginais de Proteção, que são fundamentais para 

o controle e avaliação de degradação ambiental. O reflorestamento das áreas de mata ciliar é uma 

necessidade, devendo ser implementado com espécies nativas, dentro de um contexto local de 

diversidade biológica em concordância com os processos ecológicos do meio, visando obter-se o 

desenvolvimento sustentável. 

Dentro da perspectiva ambiental, são fundamentais os estudos sobre a classificação do uso e 

cobertura vegetal e delimitação de faixa marginal das bacias hidrográficas da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, com destaque para a Região Hidrográfica do rio Guandu. Na bacia do Canal do 

Santo Inácio, especificadamente, esses dados poderiam auxiliar no desenvolvimento de diretrizes 

para a atuação do poder público, dos comitês de bacias hidrográficas e demais instâncias envolvidas 

com o processo de planejamento e gestão das águas, visando orientar a tomada de decisão quanto à 

alocação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo seu uso, em obras e programas para a 

melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida nas bacias hidrográficas. 

Vários são os aspectos nos quais se pode observar a degradação dos corpos d’água, no 

entanto, o principal fio condutor da definição do grau de degradação dos corpos d’água em estudos 

desta natureza consiste no uso de indicadores de qualidade das águas, relacionados a análises 

químicas e/ou biomonitoramento. 
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O presente trabalho tem por objetivo geral fazer a classificação do uso e cobertura vegetal e 

delimitação de faixa marginal na bacia do Canal do Santo Inácio, que banha localidades como Santa 

Cândida, São Salvador e Vila Ibirapitanga, no município de Itaguaí. 

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Teodoro et al. (2007) define bacia hidrográfica como um conjunto de terras drenadas por um 

rio e seus afluentes, formada, nas áreas mais altas do relevo, por divisores de água.  Por sua vez, 

bacia hidrográfica conceituada por Lima &Zakia (2000) seria sistemas abertos que recebem energia 

através de eventos climáticos e perdem energia através do deflúvio. No espaço definido como bacia 

hidrográfica é que se desenvolvem as atividades humanas. Todas as áreas urbanas, industriais, 

agrícolas ou de preservação fazem parte de alguma bacia hidrográfica. O que ali ocorre é 

consequência das formas de ocupação do território e da utilização das águas que para ali 

convergem.  Por isso, a bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial da Geografia Física 

desde meados do século XX.  Atualmente, outras ciências, ditas ambientais, incorporaram, em seus 

estudos, a análise dessa unidade especial, no sentido de desenvolver programas de proteção 

ambiental. 

A degradação dos recursos hídricos constitui tema crescentemente valorizado em diversos 

tipos de diagnósticos e estudos de impactos ambientais.  Os limites mínimos para Áreas de Proteção 

Permanentes (APP) nem sempre são respeitados, pois o processo de urbanização resulta em pressão 

antrópica diversa no ambiente de mata ciliar.  

Dentro desse contexto, compreende-se a necessidade de se respeitar o atual Código Florestal 

(Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012), que estabelece as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) 

dos rios.  Na legislação, há a clara intenção de preservar as matas ciliares e organizar o uso e 

ocupação dessas áreas.  As margens de canais fluviais são “áreas cobertas ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas”. 

Ao longo dos cursos d’água, deveriam ser observadas todas as normas que regulam as APPs, 

mas na prática elas têm sido simplesmente ignoradas na maioria dos núcleos urbanos, associando-se 
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a graves prejuízos ambientais como a formação de voçorocas, perda de solo, assoreamento e 

contaminação dos corpos d’água. 

No Estado do Rio de Janeiro, foi criada Lei n° 1.130 de 12 de fevereiro de 1987, com o 

objetivo de atender às particularidades do sistema hídrico do Estado Fluminense, definindo-se, 

assim, as áreas de interesse especial.  Dentre essas áreas estão as Faixas Marginais de Proteção que 

são faixas de terra necessárias à proteção, à defesa, à conservação e operação de sistemas fluviais e 

lacustres, determinadas em projeção horizontal e considerados os níveis máximos de água (NMA), 

de acordo com as determinações dos órgãos federais e estaduais competentes.  A área demarcada 

como FMP é uma área non aedificandi, isto é, onde não podem ser erguidas construções em virtude 

tanto da proteção do ambiente quanto da própria segurança das edificações e das pessoas que nelas 

habitam ou delas fazem uso. 

A base legal para o estabelecimento da largura mínima da FMP é a Portaria Serla nº 324 de 

28 de agosto de 2003 (atualmente Inea). Na lei, há estabelecimento das larguras mínimas da FMP 

ao longo de qualquer curso d’água desde seu nível mais alto, sendo estas descritas na tabela a seguir 

 

Tabela 1: Larguras das FMPs de acordo com o Estado do Rio de Janeiro 

LARGURA DOS CURSOS LARGURA DA FAIXA MARGINAL 

< 10 metros 30 metros 

De 10 metros a 50 metros 50 metros 

De 50 metros a 200 metros 100 metros 

De 200 metros a 600 metros 200 metros 

> 600 metros 500 metros 

 

No caso de áreas urbanas, deve-se observar o disposto nos respectivos planos diretores e leis 

de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.   

O problema é que na maior parte da Região Metropolitana Fluminense, o espaço de proteção 

das Faixas Marginais não é respeitado por diferentes segmentos da sociedade, como os 

empreendedores imobiliários e a população de baixo poder aquisitivo, geralmente conflitos entre o 

uso e ocupação e a legislação vigente. O território se dá como um palco de disputa de interesses, 
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onde há a dicotomia homem x meio. Assim, há um jogo de interesses por parte dos atores existentes 

neste território, que no caso são o Estado e a população local. O Estado deveria fiscalizar as áreas 

protegidas e oferecer subsídios para a divulgação da legislação ambiental e o respeito da população 

do entorno.  Mas, de um lado, há a falta de planejamento por parte do Estado e de outro, as 

consequências sofridas pela população, como por exemplo, as enchentes e inundações ocasionadas 

pelas construções irregulares, como resultado do desrespeito a Faixa Marginal de Proteção. 

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Para a análise da bacia hidrográfica do Canal do Santo Inácio, o trabalho foi desenvolvido 

em diferentes etapas.  A primeira consistiu no levantamento bibliográfico/cartográfico, com busca 

de informações, junto aos principais órgãos ambientais e artigos científicos encontrados.  

Para digitalização dos shapes e organização do mapa digital, foi necessário o uso do 

software de geoprocessamento Arcgis 10.1.  Nessa etapa, foi aproveitada a base cadastral, em escala 

1:10.000, da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(FUNDREM). 

A terceira etapa foi a identificação da Faixa Marginal de Proteção respeitando-se a Portaria 

Serla nº 324/2003 (atualmente Inea).  O rio possui, mesmo em seu trecho de maior largura, menos 

de 10 metros, portanto sua FMP foi de 30m.  

Posteriormente, foram utilizadas Ortofotos (com resolução de 1m, em projeção UTM e 

sistema de referência SAD 69), do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), de 2005, 

para interpretação de uso e ocupação do solo. A organização da legenda respeitou o procedimento 

metodológico de SEA (2001). 

A última etapa foi a realização de visitas de campo para se conhecer a dinâmica espacial da 

bacia hidrográfica em questão e a real situação da Faixa Marginal de Proteção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A bacia do Canal do Santo Inácio se estende por uma área de cerca de 38,03 km
2
 

abrangendo localidades como Santa Cândida, Teixeiras, São Salvador, Chapero e Vila Ibirapitanga, 

no município de Itaguaí (RJ). O rio principal possui 14 km de extensão e nasce aos 900m de altitude 

na Serra do Santo Inácio. O Canal do Santo Inácio recebe, como contribuinte principal, pela 

margem esquerda,o Rio dos Telles, na Serra da Calçada, à leste da nascente do rio principal.Até 

chegar ao trecho final do canal, os rios e córregos da bacia passam por localidades como Santa 

Cândida, Teixeiras, São Salvador e Chapero, no município de Itaguaí (Figura 1). 

Figura 1 - Localização da bacia do Canal do Santo Inácio 

 

A Faixa Marginal ocupa uma área com cerca de 4,9 km
2
, incorporando diferentes usos do 

solo. A área florestada, com aproximadamente 1,03 km
2
, representa cerca 20% do total da Faixa 
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Marginal de Proteção.  Nas áreas mais elevadas, próximas aos picos dasserras mencionadas, é onde 

se encontram a maior parte dos remanescentes da vegetação natural, ocorrendo a presença de 

vegetação em regeneração nos seus diferentes estágios à medida que se desce a serra, ocupando 

indistintamente áreas originalmente da Floresta. 

Observa-se que nas áreas mais planas é onde começa a ocorrer a maior diversificação de 

usos do solo. As áreas voltadas à agricultura, por sua vez, passam a ter maior presença nas áreas 

afastadas das principais ocupações urbanas (Figura 2). 

Figura 2. Uso do solo na Faixa Marginal do Canal do Santo Inácio 

 

Destaca-se, no entanto, que o entorno das áreas protegidas, há forte pressão humana, 

principalmente, por meio de ocupações desordenadas ou estimuladas pelo capital imobiliário. Os 

trechos ocupados por Vegetação Secundária representam 29% da Faixa Marginal e são 

caracterizados por uma vegetação arbustiva, de pequeno porte, que se estende por áreas 

desmatadas/queimadas ou em recuperação recente. 
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Nas áreas planas, observa-se maior diversificação de usos do solo. No caso das áreas 

voltadas à agricultura, estas passam a ter maior presença em locais mais afastados das principais 

ocupações urbanas da região, sendo que uso do solo associado à agricultura representa cerca de 3% 

da Faixa Marginal de Proteção. 

As pastagens são muito comuns em toda a Faixa Marginal de Proteção do Canal de Santo 

Inácio e representam46%, encontrando-se em áreas utilizadas para especulação imobiliária, com 

uso de pecuária extensiva (Foto 1).  

 

Foto 1: Área de pastagem na bacia Canal do Santo Inácio. 

 

As áreas urbanas são mais bem representadas no médio-baixo curso do Canal de Santo 

Inácio, nas localidades de Teixeiras, Santa Cândida e São Salvador, bairros da Periferia de Itaguaí. 

O uso do solo no entorno dessas comunidades tem forte parcelamento, representadas pela união de 

pastagens, vegetação secundária e agricultura (Figura 3). 
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Figura 3. Uso do solo na Faixa Marginal do Canal do Santo Inácio. 

 

Cruzando o Canal do Santo Inácio estará o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, que teve 

suas obras iniciadas no ano de 2009 e tem previsão de possuir 145 km. Ligará rodovias que cruzam 

os municípios litorâneos do Rio de Janeiro: Via Dutra (BR-116); BR-465; Rodovia Rio-Santos 

(BR-101); Rodovia Rio-Vitória (BR-101); Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) e Rodovia 

Washington Luís (BR-040), e entre uma ferrovia, com a finalidade de interligar pólos industriais de 

grande porte que serão implantados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Pinto et al, 2010). 

 

5. Considerações Finais 

 

Analisando o uso do solo na Faixa Marginal do Canal do Santo Inácio identificou-se as áreas 

de pastagem como principal elemento de classificação.Isso demonstra um alto grau de desuso ou 

uso voltado para pecuária extensiva, que ganha espaço das florestas à custa de queimadas.No 

entanto, essas práticas se estendem à quase metade do total da FMP de forma conflitante com a 

legislação ambiental vigente, já que esta busca a preservação da vegetação no entorno dos cursos e 

corpos d’água visandoa preservação dos mesmos. 
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A vegetação original das florestas na Faixa Marginal do Canal do Santo Inácio é composta 

pela Mata Atlântica, sendo que do total de vegetação presente na bacia, menos da metade encontra-

se nesse estado de preservação e o restanteem estágio de recuperação.Este é um fato que deve ser 

considerado, já que processo de ocupação humana, através das atividades rurais e urbanas, ainda 

está em níveis suportáveis. 

Destaca-se, também a presença considerável da vegetação secundária. Esta que pode se 

desenvolver e evoluir integrando-se às áreas de florestas, expandindo estas.  

A utilização da interpretação de ortofotos do IBGE mostrou-se relevante na identificação das 

classes de uso do solo na bacia hidrográfica em escala de detalhe.  No entanto, o material pode estar 

defasado já que muitas unidades mapeadas podem ter sofrido alterações nos últimos oito anos. 
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RESUMO 

Na Costa Verde do Rio de Janeiro, o processo de urbanização acelerado tem causado inúmeros 

problemas de ordem ambiental para a população, sobretudo aqueles associados à ocupação 

desordenada nas planícies de inundação dos rios locais.  Essas áreas são parte de um espaço onde 

não podem ser erguidas construções em virtude da alta vulnerabilidade a eventos hidrológicos 

extremos. O trabalho aqui proposto busca identificar o uso e ocupação na Planície de Inundação do 

rio Sahy, em Mangaratiba, e suas relações com as inundações sazonais do rio principal e seus 

afluentes.  No sentido de atender esse objetivo, houve interpretação de ortofotos do IBGE e imagens 

de satélites atuais, do Google Earth Pro e tratamento digital com o software Arcgis 10.1. Os 

resultados desse trabalho fornecem subsídios para identificar os conflitos entre o uso atual e os ricos 

ambientais, propiciando informações para tomada de decisões com relação ao gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Planejamento do Uso e Ocupação da Terra, Planície de 

Inundação. 

 

ABSTRACT 

On the Costa Verde Rio de Janeiro, the accelerated process of urbanization has caused a number of 

environmental problems for the population, especially those associated with sprawl in floodplains 

of the local rivers. These areas are part of a space where buildings can not be built due to high 

vulnerability to extreme hydrological events. The work proposed here seeks to identify the use and 

occupation in Plain River Flooding Sahy in Mangalore, and its relations with the seasonal flooding 

of the main river and its tributaries. In order to meet this goal, there was interpretation of 

orthophotos from IBGE and current satellite images, Google Earth Pro and digital processing with 

software Arcgis 10.1. The results of this study provide information for identifying conflicts between 

the current use and rich environment, providing information for decision making regarding the 

management of water resources. 

keywords: Watershed Planning Land Use and Occupancy, Flood Plain. 
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1. INTRODUÇÃO 

A degradação dos recursos hídricos constitui tema crescentemente valorizado em diversos 

tipos de diagnósticos e estudos de impactos ambientais.  O modelo de desenvolvimento adotado 

pela sociedade contemporânea não tem levando em conta a degradação da biosfera e se apropria do 

espaço geográfico para se organizar social e economicamente, dominando a natureza e a modelando 

conforme o seu interesse.   

Atualmente, os estudos em bacias hidrográficas tem sido uma boa alternativa para analise 

das dinâmicas ocorridas em uma área. Segundo Cunha & Coelho (2003), as bacias hidrográficas 

integram uma visão conjunta do comportamento das condições naturais e da sociedade, na medida 

em que a mesma é campo de ação politica, de partilha de responsabilidades e de tomada de 

decisões. A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial da Geografia Física desde 

meados do século XX. 

As inundações têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas, principalmente na 

Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro, onde a ocupação e uso insustentável do espaço 

geográfico é uma realidade e, por isso, o risco ambiental de inundações precisa ser considerado no 

desenvolvimento de políticas públicas e planejamento urbano.  Essas consequências poderão ser 

observadas na bacia do rio Sahy, localizado no município de Mangaratiba, aonde a ocupação da 

áreas sub-horizontalidadas da planície de inundação vem acontecendo nos últimos anos. 

Nesse sentido, é preeminente a necessidade de estudos científicos voltados para a 

identificação do risco ambiental em Mangaratiba, para que medidas preventivas sejam tomadas, no 

sentido de minimizar as possíveis perdas geradas pelas inundações.  O trabalho aqui proposto busca 

delimitar a planície de inundação do rio Sahy e identificar os usos do solo atuais. 

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Nas ultimas décadas a preocupação com o meio ambiente tornou-se uma constante no 

pensamento mundial. A escassez dos recursos naturais disponíveis e a queda na qualidade de vida 

da população mundial (fruto de um desenvolvimento econômico predatório e não sustentável) 

tornaram-se um problema a ser discutido, sobretudo a partir da segunda metade do século passado. 

Os impactos ambientais associados às atividades humanas estão cada vez mais acelerados a 

exemplo de intensificação da erosão dos solos, desmatamento, queimadas e lançamento de 
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poluentes nos recursos naturais.  De acordo com a Resolução Conama nº 01 de 23 de janeiro de 

1986, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas.  

Simplificando, Sanchez (2006) define impacto ambiental como um desequilíbrio provocado pelo 

choque da relação composta entre homem e meio ambiente. 

Dentro desse contexto, as inundações urbanas podem ser consideradas como impactos 

ambientais, uma vez que, os diversos tipos de degradação dos corpos hídricos, oriundas da 

urbanização estão entre as principais causas da formação de enchentes e, dessa forma, demonstra a 

situação de desequilíbrio entre a relação homem e natureza. De acordo com Guerra (1989), as 

enchentes/inundações são grandes cheias que ocorrem nos rios e geralmente causam desastres 

resultando em perdas significativas.  

Em Mangaratiba, a sociedade e o poder público precisam observar a necessidade de se 

estabelecer um limite para a ocupação das margens dos rios, uma vez que o adensamento 

populacional nesse território vem fazendo com que a população sofra grandes prejuízos nos 

períodos naturais de enchentes dos cursos d´agua.  Dentro desse contexto, é que se busca explicar a 

necessidade de se apresentar os conceitos de risco ambiental e vulnerabilidade.   

De acordo com a conceituação de Veyret (2007), risco ambiental pode ser entendido como 

resultado da “associação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais 

agravados pela atividade humana e pela ocupação do território.” (p.63).  Para Dagnino & Carpi 

Junior (2007) a identificação de risco precede temporalmente a identificação de algo impactante, 

sendo a noção de risco mais abrangente para mostrar os efeitos que um evento pode ocasionar. 

Além disso, a ocorrência de um impacto em um determinado local pode originar a possibilidade de 

riscos em outros.  Os autores também afirmam que se pode utilizar o termo risco como indicador de 

problemas ambientais, uma vez que há forte relação com o ser humano individualmente ou em 

sociedade.   

Por sua vez, a vulnerabilidade concerne às perdas possíveis e permite, por exemplo, exprimir 

a capacidade de resistência das construções diante do fenômeno físico ou de processos com 

inundações (Veyret & Richemond, 2007). Portanto, ela está diretamente associada à estimativa dos 

danos potenciais que podem afetar um alvo, como um condomínio ou uma associação de moradores 

em planície de inundação, como está acontecendo na bacia do Sahy. 
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Portanto, pode-se estabelecer uma série de paralelos entre o conceito de Risco ambiental e a 

ocorrência das inundações urbanas.  De acordo com o Tucci (1997), as inundações ocorrem quando 

as águas dos rios, riachos, galerias pluviais saem do leito de escoamento devido a falta de 

capacidade de transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a população utiliza para 

moradia, transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação, comércio, indústria, entre outros.  A 

partir do entendimento dessas duas primeiras abordagens, torna-se necessário salientar que as 

enchentes nascem a partir de dois processos básicos: As inundações ribeirinhas são consideradas 

como naturais, resultantes da flutuação dos rios durante os períodos secos e chuvosos e os 

problemas de sua atuação ocorrem devido à ocupação das áreas de riscos pela população.  Por sua 

vez, as inundações devido à urbanização são formas pelo escoamento em áreas urbanizadas, 

geralmente em pequenas bacias.  A urbanização amplia as vazões devido à canalização e a 

impermeabilização do solo. 

Em Mangaratiba, houve uma aceleração do processo de urbanização, sobretudo nos últimos 

vinte anos, gerando uma população urbana morando em áreas com infraestrutura inadequada, como 

encostas e fundos de vales.  

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial da Geografia Física desde 

meados do século XX.  Atualmente, outras ciências, ditas ambientais incorporaram, em seus 

estudos, a análise dessa unidade especial, no sentido de desenvolver programas de proteção 

ambiental. Teodoro et al. (2007) define bacia hidrográfica como um conjunto de terras drenadas por 

um rio e seus afluentes, formada, nas áreas mais altas do relevo, por divisores de água.   

Para a análise da bacia hidrográfica do rio Sahy, o trabalho foi desenvolvido em diferentes 

etapas. A primeira consistiu no levantamento bibliográfico, com busca de informações, junto aos 

principais órgãos ambientais e artigos científicos.  

Para digitalização dos shapes e organização do mapa digital, foi necessário o uso do 

software de geoprocessamento Arcgis 10.1.  Nessa etapa, foi aproveitada a base cadastral, em escala 

1:10.000, da Secretaria Municipal de Planejamento de Mangaratiba, produzida em fevereiro de 

2012. 
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Christofoletti (1980) afirma que a planície de inundação pode ser definida e delimitada por 

critérios diversos, conforme a perspectiva e os objetivos dos pesquisadores.  A delimitação da 

planície de inundação é uma das partes essenciais no mapeamento de áreas risco de inundação. Uma 

planície de inundação desenvolve-se sobre uma calha de um vale que é preenchido por terrenos 

aluvionares e que apresenta meandros devida à baixa declividade do curso do rio que, em épocas de 

cheia extravasa do canal e inunda a região. 

Em seu artigo, Silva (2003) propõe um mapeamento das unidades morfoestruturais do 

Planalto Atlântico do Estado do Rio de Janeiro.  Para a identificação do desnivelamento altimétrico 

é observada a diferença entre a curva de nível de valor mais elevado e a de valor mais baixo, 

delimitando, dessa forma, a ruptura de declive da encosta com o fundo plano.  Dentro desse 

contexto, para a delimitação da planície de inundação, busca-se o desnível altimétrico entre 0 e 20 

metros.  Devido à natureza da sub-horizontalidade da maior parte da bacia hidrográfica e a 

complexidade de sua impermeabilização, neste trabalho, buscar-se a curva de nível de 20m para a 

identificação da planície de inundação do rio Sahy. 

Para a interpretação dos usos do solo, utilizou-se Ortofotos (com resolução de 1m, em 

projeção UTM e sistema de referência SIRGAS2000) produzidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2005, no sentido de digitalizar a bacia hidrográfica e seus 

limites topográficos, através da interpretação fotogramétrica.  Também foram utilizadas imagens 

atualizadas, do software Google Earth Pro, obtidas dos anos de 2012 e 2013, da Digital Globle. A 

organização da legenda respeitou o procedimento metodológico de SEA (2001). 

 

4. RESULTAODS E DISCUSSÕES 

 

A bacia do rio Sahy abrange cerca de 24,27km
2
, sendo delimitada pelas Serras do Piloto, 

Mazomba e Sai, entre cotas altimétricas de 600 e 900m.  O rio nasce a 850m, na localidade 

conhecida como Pinheirinho, e se desenvolve por cerca de13,3km, passando a drenar áreas sub-

horizontalizadas a partir da cota de 50m.  No seu trajeto, banha as localidades de Rubiu, Matundu e 

Saí. (Figura 1). 
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Figura 1. Localização da bacia do rio Sahy 

 

A bacia do rio Sahy tem prolongamento de direção NE-SW e sua nascente está encravada 

sobre da Unidade Rio Negro, caracterizada por rochas extensamente migmatizadas, cujo 

paleossoma é um biotita gnaisse e anfibólio gnaisse bandado, e cujo neossoma geralmente é um 

material quartzo-feldspático de granulação média a fina. Esse substrato geológico sustenta um 

relevo bastante inclinado que se torna plano abruptamente, na planície de inundação, quando o rio 

corta extensos trechos sub-horizontalizado recobertos com sedimentos recentes (aluvião) ou áreas 

edificadas (DRM, 1995). 

A bacia faz parte da Região Hidrográfica do Rio Guandu.  Esse recorte espacial, de forma 

geral, possui intenso uso culminando na interrupção de áreas verdes e na ocupação a urbana a cada 

dia mais crescente e forte atividade industrial. A intervenção da sociedade na área vem degradando 

os recursos renováveis da região (uma área com rica biodiversidade, podendo-se incluir praias, 

restingas, estuários, manguezais, lagoas, serras, dentre outras). 
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A área de inundação do rio Sahy possui 2,14km
2
, incorporando uma ampla área sub-

horizontalizada, que apresenta diferentes usos e ocupação, demonstrado na tabela 1 e figura 2. 

 

Tabela 1. Uso do solo na Planície de Inundação do Rio Sahy 

TIPO DE USOS 
ÁREA 

(KM
2
) (%) 

Floresta 0,337 16% 

Vegetação Secundária 0,267 12% 

Pastagem 0,835 39% 

Mangue 0,145 7% 

Área Urbana 0,555 26% 

Praia 0,004 0% 

TOTAL 2,143 100% 

 

 

Figura 2. Usos do solo na Planície de Inundação do rio Sahy 
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A área florestada (remanescentes de Mata Atlântica) representa quase 16% do total da área 

da planície de inundação e localiza-se principalmente próximo ao sopé das  encostas íngremes da 

Serra do Sai (Foto 01). 

 

 

Foto 01: Encostas florestadas do Vale do Rio Sahy. Jun/2013. 

 

O segundo grupo vegetal que predomina na planície é a Vegetação Secundária, que é uma 

vegetação em regeneração, nos seus diferentes estágios, ocupando indistintamente áreas 

originalmente da Floresta e, por vezes, misturando-se a ela. No entorno desse tipo de uso, está 

ocorrendo forte pressão humana, principalmente, por meio do capital imobiliário.    As pastagens 

ocupam aproximadamente 40% da área total da planície e estão entremeando as áreas urbanas e de 

vegetação secundária.  Até 2008, a maior parte dessa unidade de relevo era ocupada por este tipo de 

uso do solo (Foto 02). 
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Foto 02: Área de pastagem sudoeste da planície de inundação. 

As Áreas Urbanizadas estão em franco processo de crescimento, por conta dos 

investimentos para a implantação de condomínios de luxo.  Os empreendimentos imobiliários Costa 

do Sahy e Sahy Residencial são localizados na planície de inundação do rio Sahy (Fotos 05). 

 

 

Foto 05: Área com empreendimentos imobiliários, no vale do rio Sahy. Jun/2013. 

 

Como não há estudos sistemáticos sobre os processos de cheias do rio Sahy, essas 

instalações podem estar vulneráveis aos eventos hidrológicos extremos do curso principal e seus 

afluentes e, portanto, estão em uma área com risco ambiental. 

Com o processo de ocupação iniciada por capital imobiliário de grande porte, outras edificações já 

estão ocorrendo ou sendo planejadas, como é o caso da sede do Parque Estadual de Cunhambebe, 

administrado pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente).  Se os órgãos fiscalizadores não atuarem 
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de forma eficiente, outras instalações também estarão localizando-se nas áreas subhorizontalizadas 

da planície e, se capitaneadas por populações de baixo poder aquisitivo, há grande probabilidade de 

que elas sejam ainda mais vulneráveis ao risco ambiental às inundações.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando o uso do solo da planície de inundação do Rio Sahy foi observado que grande parte de 

sua área vem sofrendo amplo processo de ocupação, capitaneadas pelo capital imobiliário de grande 

porte e, que poderão incentivar outras edificações promovidas pela população de baixo poder 

aquisitivo, que busca glebas mais baratas. 

A construção de um condomínio de classe média na Faixa Marginal de Proteção é um 

flagrante retrocesso no respeito à legislação vigente e expõe os conflitos de interesses ambientais, 

econômicos e políticos inerentes a posse de um território. De um lado a necessidade de atender à 

Constituição Federal, em seu artigo 225, que garante, a todos, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

materializado pela Faixa Marginal de Proteção, e de outro os interesses particulares de um grupo 

privado do setor imobiliário. 

É fundamental que ocorra o monitoramento das condições hidrológicas do rio Sahy e as 

áreas inundáveis sejam rigorosamente mapeadas e auferidos as possibilidades de eventos extremos, 

no sentido de diminuir a vulnerabilidade das populações ali alocadas.  
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                   RESUMO 

 O presente trabalho objetivou aplicar uma nova abordagem metodológica que utiliza técnica de 

segmentação associada à análise e interpretação visual de imagens de alta resolução no mapeamento 

de uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica do córrego Guanandy, município de Aquidauana- 

MS. A abordagem metodológica proposta nesta pesquisa foi divida em 4 (quatro etapas), 1ª captura 

das imagens no ArcGIS 10® Online, 2ª Mosaico das cenas no Global Mapper 13.2® e 3ª 

Segmentação, extração de regiões e 4ª Classificação em ambiente Spring 5.2. O mapeamento foi 

dividido em 7 classes: a) Pastagem, b) Área Urbanizada, d) Mata Secundária, e) Reflorestamento, f) 

Solo Exposto, h) Área Úmida e i) Corpos d’Água. A nova abordagem metodológica apresentou de 

modo satisfatório quando associada à técnica de segmentação, essa união facilitou a análise, 

interpretação e classificação, bem como resultado final com melhor detalhamento e precisão das 

áreas mapeadas. 

Palavras chave: ArcGIS Online, Bing Maps, Segmentação, córrego Guanandy, Aquidauana. 

ABSTRACT 

 This study aimed to apply a new methodological approach that uses segmentation technique 

associated with analysis and visual interpretation of high-resolution imagery the mapping of land 

cover and land use of the watershed stream Guanandy, city of Aquidauana- MS. The 

methodological approach proposed in this research was divided into 4 (four steps), 1st capturing 

images in ArcGIS 10® Online, 2nd Mosaic Scenes in Global Mapper 14® and 3rd segmentation, 

extraction of regions and 4th Classification environment Spring 5.2. The mapping was divided into 

seven classes: a) Pasture, b) Area Urbanized, d) Secondary Forest, e) Reforestation, f) Exposed 

Soil, h)area humid i) Water Bodies. A new methodological approach presented satisfactorily when 

associated with the segmentation, this union facilitated the analysis, interpretation and 

classification, as well as the final best detailing and accuracy of mapped areas. 

Key- words: ArcGIS Online, Bing Maps, Segmentation,  Guanandy watershed, Aquidauana. 
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1. INTRODUÇÃO 

As imagens obtidas através do sensoriamento remoto proporcionam uma visão de conjunto 

multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre. Esta visão sinóptica do meio ambiente ou da 

paisagem possibilita estudos regionais e integrados, envolvendo vários campos do conhecimento. 

Elas mostram os ambientes e a sua transformação, destacam os impactos causados por fenômenos 

naturais como as inundações e a erosão do solo (frequentemente agravados pela intervenção do 

homem) e antrópicos, como os desmatamentos, as queimadas, a expansão urbana, ou outras 

alterações do uso e da ocupação da terra (FLORENZANO, 2002). Com o advento das imagens de 

alta resolução espacial, constrói-se a possibilidade de elaboração de mapeamentos temáticos de uso 

e cobertura da terra com melhor nível de acurácia e relativa redução de trabalhos de campo.  

A aplicação do Sensoriamento Remoto no monitoramento do uso e ocupação da terra é 

primordial para a compreensão dos padrões de organização do espaço, uma vez que suas tendências 

possam ser analisadas. Este monitoramento consiste em buscar conhecimento de toda a sua 

utilização por parte do homem ou, quando não utilizado pelo homem, a caracterização de tipos de 

categorias de vegetação natural que reveste o solo, como também suas respectivas localizações. De 

forma sintética, a expressão “uso da terra ou uso do solo” pode ser entendida como sendo a forma 

pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem (ROSA, 2007).  

O mapa da web do ArcGIS 10 Online contém um serviço de mapeamento da web para 

imagens aéreas do Bing Maps, que oferece imagens de satélite em escala mundial. A coverage varia 

por região, com a cobertura mais detalhada nos EUA e Reino Unido. A cobertura em diferentes 

áreas dentro de um país também varia em detalhes baseado na disponibilidade da imagem para esta 

região. O Bing Maps adiciona continuamente imagens em novas áreas e atualiza a cobertura em 

áreas de cobertura existentes.  

Com disponibilidade crescente das imagens de alta resolução (ArGIS 10®, Google Earth®) 

vem ocorrendo uma atualização nos trabalhos de mapeamentos de grande escala, antes elaborados 

como base nas fotografias aéreas, hoje, dentro dessa perspectiva, associa os detalhes de resolução 

espacial advindos dessas imagens, com novas técnicas de mapeamento, que são  fundamentais para 

avanço do mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal. 

Esse trabalho teve como objeto aplicar uma nova abordagem metodológica que utiliza 

técnica de segmentação associada à análise e interpretação visual de imagens de alta resolução 
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espacial no mapeamento de uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica do córrego Guanandy- 

MS. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do córrego Guanandy localiza- se no Estado de Mato Grosso do Sul, na 

região sul do município de Aquidauana, entre as latitudes 20° 29' 11 s e 20° 24' 47 s e longitudes 

55° 47' 09 w e 55° 43' 02 w, abrange a zona urbana e rural com uma área de aproximadamente 

1836,83 hectares (figura 1).  

 
Figura 1- Localização da área de estudo. 

2.2. MATERIAIS 

 Para a delimitação da bacia hidrográfica e extração da rede de drenagem utilizou-se a carta 

topográfica Folha Aquidauana (SF. 21- X-A III), na escala de 1:100.000 (DSG-1966), que foi 

digitalizada em scanner de mesa e dados do radar SRTM 30m (VALERIANO, 2008) quadrícula 

20_57_ZN (GeoTIFF) extraído do banco de dados geomorfométricos brasileiro (TOPODATA), 

disponível gratuitamente no sítio do INPE(www.dpi.inpe.br/Topodata).  
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 O mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal foi elaborado através dos softwares 

ArcGIS 10®, Global Mapper 13.2® e Spring 5.2. 

2.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem metodológica proposta nesta pesquisa para mapeamento de uso da terra e 

cobertura vegetal da bacia hidrográfica do córrego Guanandy foi divida em 4 (quatro etapas), 1ª 

captura das imagens no ArcGIS 10® Online, 2ª Mosaico das cenas no Global Mapper 13.2® e 3ª 

Segmentação, extração de regiões e 4ª Classificação em ambiente Spring 5.2. 

1ª) Etapas percorridas foram as seguintes: ADD data from ArcGIS Online> Digitar Bing 

Maps Aerial e adicionar.> File>Export Map>Format>habilitar Write GeoTIFF Tags (os 

parâmetros de georreferenciamentos serão inseridos nas imagens), para o recobrimento da área da 

bacia hidrográfica foram necessárias 16 cenas, salvas no formato GeoTIFF, na escala de 1:10.000 

2ª) Gerou-se um mosaico das cenas convertidas e registradas no sistema de coordenadas 

Universal Transversa de Mercator (UTM), fuso 21S e Datum WGS84 software Global Mapper 

13.2®. 

3ª) A técnica de segmentação permitiu dividir a imagem em regiões espectralmente 

homogêneas. Na aplicação da segmentação foram definidos dois limiares: similaridade e área. A 

partir da segmentação da imagem foi possível definir áreas para classificação, definiram-se os 

limiares de similaridade 20 e área 30 (após vários teste chegou-se nesses valores). Na extração de 

regiões: foi extraído apenas um parâmetro dos polígonos, o posicionamento, pois a classificação foi 

visual, todavia não foi necessária à média de níveis de cinza e matriz de covariância, que 

normalmente são utilizados pelos classificadores (ex.: Bhattacharya e Isoseg). 

4ª) Em seguida a imagem segmentada, passou pelo treinamento, em todas as áreas foram 

selecionadas amostras de classificação considerando, as classes de interesse, as quais foram 

definidas em 7 classes (pastagem, área urbanizada, mata secundária, reflorestamento, solo exposto, 

área úmida e corpos d’água), onde cada grupo de pixels (regiões) da imagem foi classificado em 

uma das classes definidas. Nessa etapa, ao invés utilizar as amostras adquiridas para o processo de 

classificação por regiões e usar os classificadores, exportou-se as classes obtidas, na opção 

“exportar temas” categoria temática. Posteriormente a essa etapa, todo o layout foi elaborado no 

ArcGIS 10®. 
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Elaborou-se ainda uma “Chave de Interpretação” (Quadro 1) que serviu de subsídio para 

análise visual e classificação dos polígonos segmentados em ambiente SPRING 5.2. A análise 

visual pode ser definida como o ato de examinar uma imagem com o propósito de identificar 

objetos e estabelecer julgamentos sobre suas propriedades. Dentro dessa concepção a interpretação 

visual se baseia em sete características de imagem no processo de extração de informações, tais 

como: tonalidade/cor, textura, padrão, localização, forma, sombra e tamanho (NOVO, 2010). 

 

Quadro 1- Chave de interpretação. 

Uso da Terra 

e Cobertura 

Vegetal                   

Tonalidades/Cores  Texturas Formas 

Pastagem  

Mistura verde e cinza 

 

Lisa-Média Irregulares 

Área 

Urbanizada 

Mistura marrom, laranja, cinza  

  

Rugosa Regulares 

e 

Irregulares 

Mata Verde-Escuro                         

  

Rugosa Regulares 

e 

Irregulares  

Reflorestame

nto 

Mistura verde com linhas cinza  

 

Média 

rugosa  

Regulares 

Áreas Úmidas Mistura verde e cinza                            

  

Lisa e 

Média-

Rugosa 

Irregulares 

Corpos 

d’água 

Mistura Preto e cinza       

 

Lisa Irregulares 

Solo Exposto Laranja e branca                              

  

Lisa Irregulares 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O mapeamento foi dividido em 7 classes (tabela 1): a) Pastagem, b) Área c)Urbanizada, d) 

Mata Secundária, e) Reflorestamento, f)Solo Exposto, h)Área Úmida e i) Corpos d’Água, 

organizado segundo o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006). 

Tabela 1- Classes mapeadas e quantificação de área. 

Uso da Terra e Cobertura Vegetal Hectares % 

Pastagem 1335,41 74,93 

Área urbanizada 209,95 11,79 

Mata secundária 118,17 6,63 

Reflorestamento 3,36 0,18 

Solo exposto 7,05 0,40 

Áreas úmidas 61,02 3,42 

Corpos d’Água 47,21 2,65 

Total 1782,17 100 

A figura 2 mostra o mapa de uso da terra e cobertura vegetal elaborado a partir da 

metodologia descrita anteriormente. 

 
Figura 2- Mapa de uso da terra e cobertura vegetal 
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a) Pastagem: ocupa 1335,41 hectares o que corresponde a 74,93% da área total da 

bacia, caracteriza-se como a maior área mapeada. A figura 3a) mostra a introdução da pastagem ao 

longo das margens do córrego, fato ocorre principalmente nas proximidades das nascentes, áreas 

que deveriam ser ocupadas por matas ciliares, que segundo Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 

2012) é classificada como Área de Preservação Permanente (APP), caracterizada como coberta ou 

não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem estar das populações humanas. A Sua ausência ao longo das margens aumenta a 

possibilidade de contaminação dos cursos d’água por sedimento, favorece processos erosivos nas 

margens e assoreamento do leito. A figura 3b) apresenta pastagem localizada na fazenda Guanandy 

no baixo curso a margem direita do córrego, área que atualmente está sendo reflorestada com mudas 

de árvores nativas da região, essa iniciativa faz parte de um projeto denominado “Sementes do 

Amanhã” uma parceria da Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, 9º Batalhão de 

Engenharia de Combate, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS e Lions Clube.

 

Figura 3- 3a) Áreas de pastagem na margem do córrego 3b) Reflorestamento na margem. 

 

a) Área urbanizada: compreende a segunda maior área mapeada com 11,79% da área, 

na margem direta do córrego encontram-se os bairros Santa Teresinha e Serraria (vila Jardim II e 

São Cristovão) caracterizados por grande adensamento de construções e ruas em sua maioria 

pavimentada, na margem esquerda localizam-se as vilas São Francisco, Popular, Quarenta, Icaraí e 

bairro Guanandy. Notou-se a partir do mapeamento e do trabalho de campo que em algumas áreas 

3a 3b 
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no médio e baixo curso, a margem do canal (direta e/ou esquerda) está ocupada por construções 

irregulares, mais precisamente na vila Quarenta (figura 4a) e bairro Guanandy (figura 4b), não 

obedecendo ao Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012) que considera nesse caso Área de 

Preservação Permanente (APP), as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda 

da calha do leito regular, em largura mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos 

de 10 (dez) metros de largura. 

 
 

Figura 4- a) Ocupação irregular vila Quarenta e b) bairro Guanandy.  

 

b) Mata secundária: distribuída em 6,63% encontra-se principalmente a nordeste da 

bacia, sempre associada com a presença de pastagem, exceto em dois fragmentos de mata 

localizados na fazenda Guanandy, no baixo curso do córrego, onde encontram- se associados com 

áreas úmidas. 

 
Figura 5- Mata secundária. 

 

c) Reflorestamento: caracterizada como a menor área mapeada com de apenas 3,36 

hectares o que corresponde 0,18% da bacia, localiza-se na área da Usina COIMOR, a mesma que 

4b 4a 
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trabalha com reflorestamento de madeira (figura 6) e tratamento de dormentes pelo método de 

vácuo- pressão por autoclavagem. 

 
Figura 6- Reflorestamento de eucaliptos. 

 

d) Solo exposto: apresenta ao longo das ruas não pavimentadas (figura 7), na estrada 3 

(três) barras e em algumas áreas da zona rural abrange apenas a 0,40% das classes mapeadas, são 

predominantemente de textura arenosa caracterizados pela presença de quartzo e arenitos. 

 
Figura 6- Solo exposto ao longo das ruas. 

e) Áreas úmidas: apresenta ao longo das margens do córrego Guanandy (figura 7), área 

que corresponde (3,42%) em sua maioria à planície de inundação, a vegetação que se desenvolve é 

predominantemente de gramínea do tipo brachiaria, esse predomínio se justifica por causa do 

avanço da pastagem e a falta de mata ciliar nas margens do canal. 
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Figura 7- Áreas úmidas. 

 

f) Corpos d’água: ocorre em 2,65% da área de estudo, localizam- se nas proximidades 

das nascentes, caracterizadas pela presença de duas lagoas, uma conhecida popularmente como 

“lagoas dos bobos” (figura 8). 

 
Figura 8- Lagoa dos bobos. 

Conclusões 

Nessa nova abordagem metodológica as imagens de alta resolução espacial extraídas do 

ArcGIS 10 Online utilizadas como base na elaboração do mapeamento de uso da terra e cobertura 

vegetal da bacia hidrográfica do córrego Guanandy apresentaram-se de modo satisfatório quando 

associada a técnica de segmentação. Essa união facilitou a análise, interpretação e classificação, 

bem como resultado final com melhor detalhamento e precisão das áreas mapeadas. Ressalta-se 

ainda a contribuição para a geração de informações de forma mais rápida e a compatibilidade dos 

resultados gerados com as aferições do trabalho de campo, gerando informações fidedignas a 

realidade apresentada.  
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RESUMO 

 

Na busca de apresentar uma análise da distribuição da precipitação da microbacia do rio da Batateira, 

localizada na região do Cariri, sul do estado do Ceará utilizou-se como alicerce metodológico a proposta de 

Sant’ Anna Neto (1990) e de Xavier (2001) para escolher anos padrões. Utilizou-se de dados pluviométricos 

ofertados pela Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME) de dez postos com uma série histórica 

comum de dez anos (2001-2011). Objetivou classificar para a série histórica anos-padrões, avaliados como o 

ano seco, normal e chuvoso da série, bem como analisar à influência dos oceanos Atlântico e Pacifico, 

verificando se houve o controle dos eventos de El Niño/La Niña e Dipolo do Atlântico  (positivo ou 

negativo) nos anos eleitos da série para a ocorrência ou inibição da precipitação na área. As duas propostas 

metodológicas são válidas para conhecimento da variabilidade climática da área de estudo e com base em 

dados e trabalhos desenvolvidos na área pode evidenciar a influência dos eventos oceânicos para os anos 

eleitos. 

 

Palavras-chave: microbacia, precipitação, anos-padrões.  

 

 

ABSTRACT 
 

For the analysis of the distribution of precipitation in the micro watershed of the Batateira River, located in 

the Cariri region in the South of the State of Ceará, the methodological proceedings by Sant’Anna (1990) 

and Xavier (2001) were employed to determine year patterns. For the execution of this proposal, the 

historical series (2001-2011) of pluviometric data by FUNCEME (Meteorology Foundation of Ceará) from 

ten different weather stations were used. The aim of this study was to classify the data according to pattern 

years of dry, normal and rainy years in the series and analyze the influence of the Atlantic and Pacific Ocean, 

by verifying the existence of El Niño/La Niña events and Atlantic dipoles (positive and negative) that may 

have resulted in the excess or lack of precipitation in the area. Both methodological proposals are valid to 

know the climatic variability in the study area, and projects developed in this place could supply evidence of 

oceanic influence for the selected years.  

 

keywords: watershed, precipitation, year-patterns. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta uma análise da distribuição da precipitação da microbacia do 

rio da Batateiras, localizada na região do Cariri, sul do estado do Ceará, a partir de propostas 

metodológicas sugeridas por Sant’ Anna Neto (1990) e Xavier (2001). Para isso, observou-se a 

variação da pluviosidade anual de cada estação pluviométrica ao longo da série histórica de 2001-

2011. 

Na região do Cariri são encontradas duas bacias hidrográficas: as do Alto Jaguaribe e 

Salgado, agregadas na Bacia hidrográfica do rio Jaguaribe. A sub-bacia do Salgado, ainda de acordo 

com a companhia é composta por 05 microbacias. Com enfoque na Microbacia 03, localizada nos 

município de Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha e parte de Caririaçu, esta tem como 

rio principal o Batateira, também composta pelo rio da Salamanca, riacho dos Carás e riacho da 

Vargem. A Figura 1 apresenta a área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Microbacia do rio da Batateira  

Fonte: Confeccionado pelos autores, 2013. 

 

Objetivou-se aqui a partir da análise das metodologias acima citadas classificar para a série 

histórica (2001- 2011)  anos-padrões, avaliados como o ano seco, normal e chuvoso da série. Com 

os anos eleitos almejou ainda buscar a causa da ocorrência dos anos classificados, relaciono-os com  

a influência dos fenômenos oceânicos atuantes no Nordeste brasileiro, na inibição ou ocorrência de 

chuvas. 
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As chuvas na área de estudo concentram-se nos quatro primeiros meses do ano (janeiro, 

fevereiro, março e abril), correspondendo à quadra chuvosa em todos os postos pluviométricos 

analisados. Este fato pode ser atribuído à ação da Zona de Convergência Intertropical- ZCIT, 

fenômeno atmosférico atuante na região (principalmente em março e abril) e outros sistemas que 

atuam para a geração de chuva. Os meses com os menores níveis pluviométricos são representados 

pelos meses de junho a novembro, são os meses mais secos e é no mês de dezembro que as chuvas 

voltam e os níveis pluviométricos se reestabelecem. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Considerando a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento e gestão ambiental, 

diversos elementos naturais fazem parte do seu dinamismo, dentre eles podemos destacar o clima, 

relevo, vegetação, fauna, geologia e os recursos hídricos.  O clima além de influenciar os demais 

parâmetros físicos, oferece informações que devem ser consideradas nas tomadas de decisões 

quanto às atividades econômicas que se quer desenvolver na área da bacia, pois este elemento pode 

garantir o êxito ou a falência das atividades desenvolvidas A caracterização climática de uma área 

realiza-se pela análise e interpretação dos elementos ou variáveis climáticas como temperatura do 

ar, umidade do ar, direção e velocidade dos ventos, nebulosidade, radiação solar e precipitação. 

(LORANDI e CANÇADO, 2002) 

A opção por caracterizar a pluviometria assume um importante papel na região, pois a 

distribuição das chuvas no tempo e no espaço, aliada às formações geológicas existentes, mantêm 

uma relação direta com a disponibilidade dos recursos hídricos e com o comportamento do regime 

dos rios, portanto apresenta um importante papel, tanto para as atividades agrícolas como para a 

espacialização da paisagem (ZANELLA, 2005). 

Xavier (2001, p.114) reforça a importância da caracterização da precipitação no estado do 

Ceará justificando que “na nossa região o elemento climático mais importante é a pluviometria, 

porquanto as variações de temperatura, umidade, etc., ou são de menor monta ou, simplesmente, são 

moduladas pela chuva”. 

A ideia de escolher “anos-padrão” para representar as características pluviométricas de uma 

determinada área ou região teve início com os trabalhos de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. 

A escolha de períodos padrões (anual, estacional, mensal ou episódico) configura-se como um dos 
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procedimentos fundamentais de uma construção teórica sobre seu conceito de clima, que ao ser 

aplicado com os demais procedimentos desencadeou nas teorias e métodos da Análise Rítmica, 

técnica proposta pelo autor. (SANT’ANNA NETO, 2008).  

Moura e Zanella (2012, p. 546) enfatiza que a análise rítmica pode ser tida como “o subsídio 

metodológico e técnico na investigação geográfica dos tipos de tempo em sua sucessão habitual e 

extrema, condição que configura o ritmo climático”. 

A importância da utilização de “anos-padrão” considerando que os mesmos são “amostras 

verdadeiras dos diferentes tipos de tempo ocorridos sobre um dado local (ou região) e revelam os 

encadeamentos rítmicos que os diversos sistemas atmosféricos ali engendram” (Monteiro Apud 

Barros; Zavattini, 2009), configura-se como um procedimento válido para o conhecimento da 

variabilidade climática de uma determinada área de estudo ao longo do tempo. Para se chegar à 

escolha de “anos-padrão”, Monteiro (1971) propôs que se partisse da noção de normalidade do 

clima e, a partir disto, fosse possível selecionar os anos cuja variação na configuração dos 

elementos climáticos a caracterizassem como sendo de padrões extremos, ou seja, secos ou 

chuvosos. |Os trabalhos desenvolvidos por Monteiro (1971) culminaram em uma proposta 

metodologia que tem como objetivo selecionar os “anos padrões” (seco, tendente a seco, habitual, 

chuvoso e tendente a chuvoso). Dentre os autores que trabalham nesta perspectiva teórica, Sant’ 

Anna Neto (2002) estabelece o uso do coeficiente de variação como critério de escolha dos anos-

padrão. A tabela 01 mostra os parâmetros sugeridos pelo autor. 

Tabela 01: Classificação do comportamento pluviométrico 

Classificação Padrões Pluviométricos Coeficientes de Variação 

% 

 

 

Anos Normais 

Normal (N) 0 – 5% 

 

Normal levemente tendente a seco (NS) 5 – 15% 

Normal levemente tendente a chuvoso (NC) 5 – 15% 

Anos Secos 

 

Tendente a seco (TS) 15 – 30% 

Extremamente Seco (S) > 30% 

Anos Chuvosos Tendente a Chuvoso (TC) 15 – 30% 

Extremamente chuvoso (C) > 30% 

Fonte: Sant’ Anna Neto (2002) 

Para o estado do Ceará foi desenvolvida uma metodologia semelhante proposta por Xavier 

(2001), que elaborou uma tabela de intervalo de Limite inferior e superior, através de 08 Regiões 

Pluviometricamente Homogêneas (Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço do 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1850 

Baturité, Jaguaribara, Cariri, Sertão Central/Inhamuns e Ibiapaba. A autora atribui valores 

diferentes para cada classificação: Ano Muito Seco, Seco, Normal, Chuvoso e Muito Chuvoso 

(Quadro 2).  

Quadro 2- Limite inferior e superior definidos para as regiões pluviometricamente homogêneas do 

Estado do Ceará 

 Fonte: Xavier (2001) 

No que diz respeito ao clima em escala regional, o Nordeste brasileiro recebe importante 

influência dos oceanos Pacífico e Atlântico, contribuindo para a inibição ou aumento de chuvas. 

Segundo Ferreira e Melo (2005) o fenômeno El Niño (aquecimento acima do normal das águas do 

oceano Pacífico Equatorial), por exemplo, dependendo da intensidade e período do ano em que 

ocorre, é um dos responsáveis por anos considerados secos ou muito secos, principalmente quando 

acontece conjuntamente com o dipolo positivo do Atlântico (Dipolo do Atlântico: diferença entre a 

anomalia da Temperatura da Superfície do Mar-TSM na Bacia do Oceano Atlântico Norte e Oceano 

Atlântico Sul), que é desfavorável às chuvas. O fenômeno La Niña (resfriamento anômalo das águas 

do oceano Pacífico) associado ao dipolo negativo do Atlântico (favorável às chuvas  na região do 

Nordeste brasileiro) é normalmente responsável por anos considerados normais, chuvosos ou muito 

chuvosos no Norte do Nordeste brasileiro.  

 

 

Categorias 

Regiões 

Muito Seco 

(mm) 
Seco (mm) Normal (mm) Chuvoso (mm) 

Muito Chuvoso 

(mm) 

Litoral Norte 0 a 500,6 500,7 a 729,3 729,4 1.073,5 1.073,6 a 1.222,5 acima de 1.222,6 

Litoral Trairi-

Pecém 
0 a 520,4 520,5 a 641,5 641,6 a 861,5 861,6 a 1.157,6 acima de 1.157,7 

Litoral de 

Fortaleza 
0 a 625,3 625,4 a 798,2 798,3 1.121,5 1.121,6 a 1.355,5 acima de 1.355,6 

Maciço de 

Baturité 
0 a 588,4 588,5 a 690,0 690,1 a 911,7 911,8 a 1.241,9 acima de 1.242,0 

Ibiapaba 0 a 543,0 543,1 a 729,4 
729,5 a 

1.044,1 
1.044,2 a 1.310,0 acima de 1.310,1 

Jaguaribna 0 a 400,1 400,2 a555,4 555,5 a 692,3 692,4 a 952,1 acima de 952,2 

Cariri 0 a 439,5 439,6 a 567,7 567,8 a 729,1 729,2 a 862,5 acima de 862,6 

Sertâo Central e 

Inhamuns 
0 a 361,9 362,0 a 449,7 449,8 a 605,8 605,9 a 763,2 acima de 763,3 
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3 METODOLOGIA 

Para a eleição dos anos-padrão na microbacia do rio da Batateiras foi considerado os totais 

anuais e sazonais das séries pluviométricas 2001-2011 dos 10 postos pluviométricos inseridos na 

área (Posto Crato, Lameiro, Dom Quintino, Ponta da Serra, Barbalha, Caldas, Juazeiro do Norte, 

Missão Velha, Jamacaru e Gameleiro), dados ofertados pela FUNCEME (Fundação Cearense de 

Meteorologia), conforme a figura 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Distribuição dos postos pluviométricos da área de estudo 

A escolha temporal para analise pluviométrica não contempla uma série de 30 anos período 

recomendado pela OMM (Organização Mundial de Meteorologia) devido a falhas existentes em 

alguns postos da área de estudo, logo a série eleita, de dez anos para os 10 postos, padroniza um 

recorte temporal dos postos localizados na bacia. Desta forma utiliza-se o conceito da Normal 

Climatológica Provisória para o período estudado. Segundo Galvani (2011) períodos inferiores a 30 

anos de medidas podem e devem ser considerados nas análises climáticas, contudo sempre 

enfatizando que são Normais Climatológicas Provisórias e que compreendam no mínimo dez anos 

de observação e registro. 

 A classificação dos anos padrões para a metodologia proposta por Xavier (2001) seguiu-se 

as seguintes orientações técnicas da autora 1) coleta e tabulação dos dados pluviais em base anual e 

mensal, 2) cálculo dos totais anuais e sazonais e obtenção dos seus valores normais e 3) análise da 

variabilidade anual e sazonal da precipitação pela verificação da soma do período chuvoso e 

compara-se com os valores estabelecidos para a Região do Cariri. Cabe aqui ressaltar que a autora 

ao propor a soma da quadra chuvosa considera para o estado do Ceará os meses de fevereiro a maio, 
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mas para a área de estudo e os demais municípios da região do Cariri, os meses que apresentam 

maior representatividade pluviométrica são os quatro primeiros meses do ano (janeiro, fevereiro, 

março e abril), valores utilizados para a soma. 

Para a metodologia proposta por Sant’Anna-Neto (1990) a partir dos dados da precipitação 

total de cada ano e da média da série histórica de cada posto foi calculado o desvio-padrão, valor 

utilizado para classificar cada ano dos dez postos de acordo com os valores apresentados na 

metodologia.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Utilizando-se das metodologias de Sant’ Anna Neto (1990) e Xavier (2001), foi possível 

classificar na série de 2001 a 2011 dos 10 postos, um ano Seco, um Normal e um Chuvoso para 

cada proposta. A eleição dos anos apresentadas abaixo considerou a maior frequência que uma dada 

classificação apresentava para todos os postos, consequentemente sobressaindo das demais. 

 

4.1 Proposta Metodológica de Sant’ Anna Neto (1990) 

 

De acordo com a metodologia proposta Sant’ Anna Neto (1990) o ano de 2001 (Tabela 06) 

pode ser considerado como o ano seco da série, pois apresentou dos 10 postos analisados 9 com a 

classificação de Anos Secos e 1 com a classificação de Anos Normais. Em relação ao padrão 

pluviométrico, o ano eleito apresentou variações entre Normal levemente tendente a seco (01 

posto), Tendente a seco (06 postos) e Extremamente seco (03 postos). 

Tabela 06- Eleição do ano Seco para a série 2001-2011: 2001 

POSTOS CV Positivo 

(%) 

CV 

negativo 

(%) 

CLASSIFICAÇ

ÃO 

PADRÃO PLUVIOMÉTRICO 

Crato  22,58 Anos Secos Tendente a seco (TS) 

Lameiro  40,44 Anos Secos Extremamente seco (S) 

Dom Quintino  19,86 Anos Secos Tendente a seco (TS) 

Ponta da Serra  24,88 Anos Secos Tendente a seco (TS) 

Barbalha  21,51 Anos Secos Tendente a seco (TC) 

Caldas  41,05 Anos Secos Extremamente seco (S) 

Juazeiro do Norte  16,83 Anos Secos Tendente a seco (TS) 

Missão Velha  23.36 Anos Secos Tendente a seco (TS) 

Jamacaru  15,25 Anos Secos Tendente a seco (TS) 

Gameleiro  6,77 Anos Normais Normal levemente tendente a seco (NS) 

 Fonte: Elaboração própria. 
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O ano de 2006 apresentou-se, em 08 dos 10 postos, a classificação Anos Normais (Tabela 07). 

Consequentemente em relação aos demais anos, o ano foi eleito como o ano normal da série, pois 

ofereceu maior representatividade para a classificação do que os demais. Em relação ao padrão 

pluviométrico houve variações apresentando 01 posto Tendente a seco (classificado como anos 

secos), 02 postos normal levemente tendente a seco, 04 postos como Normal, 02 postos Normal 

levemente tendente a chuvoso e 01 posto Yendente a chuvoso (classificado como anos chuvosos). 

Tabela 07- Eleição do ano Normal para a série 2001-2011: 2006 

POSTOS CV Positivo 

(%) 

CV Negativo 

(%) 

CLASSIFICAÇÃO PADRÃO 

PLUVIOMÉTRICO 

Crato  2,39 Anos Normais Normal (N) 

Lameiro 14,44  Anos Normais Normal levemente tendente 

a chuvoso (NC) 

Dom Quintino  11,69 Anos Normais Normal levemente tendente 

a seco (TS) 

Ponta da Serra  4,46 Anos Normais Normal (N) 

Barbalha  13.77 Anos Normais Normal levemente tendente 

a seco (NS) 

Caldas 11,95  Anos Normais Normal levemente tendente 

a chuvoso (NC) 

Juazeiro do 

Norte 

 20,58 Anos Secos Tendente a seco (TS) 

Missão Velha 0,56  Anos Normais Normal 

Jamacaru 1,44  Anos Normais Normal 

Gameleiro  

19,46 

  

Anos Chuvosos 

Tendente a chuvoso (TC) 

 Fonte: Elaboração própria. 
 

Para a série histórica em análise o ano de 2011 foi eleito como ano Chuvoso por apresentar 

para todos os postos a classificação Anos Chuvosos (Tabela 08), com variações em relação ao 

padrão pluviométrico de Extremamente chuvoso (06 postos) e Tendente a chuvoso (04 postos). 

Tabela 08- Eleição do ano Chuvoso para a série 2001-2011: 2011 

POSTOS CV Positivo 

(%) 

CV Negativo 

(%) 

CLASSIFICAÇÃO PADRÃO 

PLUVIOMETRICO 

Crato 30,53  Anos Chuvosos Extremamente chuvoso (C) 

Lameiro 35,17  Anos Chuvosos Extremamente chuvoso (C) 

Dom Quintino 25,15  Anos Chuvosos Tendente a chuvoso (TC) 

Ponta da Serra 30,65  Anos Chuvosos Extremamente chuvoso (C) 

Barbalha 29,65  Anos Chuvosos Tendente a chuvoso (TC) 

Caldas 49,14  Anos Chuvosos Extremamente chuvoso (C) 

Juazeiro do 

Norte 

36,37  Anos Chuvosos Extremamente chuvoso (C) 

Missão Velha 18,05  Anos Chuvosos Tendente a chuvoso (TC) 

Jamacaru 19,64  Anos Chuvosos Tendente a chuvoso (TC) 

Gameleiro 44,84  Anos Chuvosos Extremamente chuvoso (C) 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 Proposta Metodologica de Xavier (2001) 

Para a classificação do ano considerado seco foi encontrado em 9 dos 10 postos para o ano de 

2001 (Tabela 09), a classificação Seco e Muito Seco, considerando assim o ano de 2001 como o ano 

seco da série.  

Tabela 09- Eleição do ano Seco para a série 2001-2011: 2001 

POSTO QUADRA CHUVOSA CLASSIFICAÇÃO 

Crato 489,8 SECO 

Lameiro 395 MUITO SECO 

Dom Quintino 311,3 MUITO SECO 

Ponta da Serra 297 MUITO SECO 

Barbalha 537,2 SECO 

Caldas 565,7 SECO 

Juazeiro do Norte 542,5 SECO 

Missão Velha 496,3 SECO 

Jamacaru 532,2 SECO 

Gameleiro 609,2 NORMAL 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O ano de 2007 apresentou-se como normal, pois dos 10 postos analisados, 6 registraram esta 

mesma classificação,  (Tabela 10). Sendo maioria, o ano de 2007 foi considerado como o ano 

normal da série.  

 

 

Tabela 10: Eleição do ano Normal para a série 2001-2011: 2007 

POSTO QUADRA CHUVOSA CLASSIFICAÇÃO 

Crato 764,3 CHUVOSO 

Lameiro 975 MUITO CHUVOSO 

Dom Quintino 916,6 MUITO CHUVOSO 

Ponta da Serra 650 NORMAL 

Barbalha  702 CHUVOSO 

Caldas 625,8 NORMAL 

Juazeiro do Norte 569 NORMAL 

Missão Velha 698 NORMAL 

Jamacaru 590 NORMAL 

Gameleiro 695 NORMAL 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O ano de 2011 foi eleito como o ano chuvoso, apresentando-se da seguinte forma: 1 posto 

classificado como  Chuvoso e  09 como  Muito Chuvoso (Tabela 11). 
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Tabela 11- Eleição do ano Chuvoso para a série 2001-2011: 2011 

POSTO QUADRA CHUVOSA CLASSIFICAÇÃO 

Crato 1097,1 MUITO CHUVOSO 

Lameiro 1244 MUITO CHUVOSO 

Dom Quintino 801,2 CHUVOSO 

Ponta da Serra 869 MUITO CHUVOSO 

Barbalha 928,7 MUITO CHUVOSO 

Caldas 928,7 MUITO CHUVOSO 

Juazeiro do Norte 928,7 MUITO CHUVOSO 

Missão Velha 928,7 MUITO CHUVOSO 

Jamacaru 928,7 MUITO CHUVOSO 

Gameleiro 1056,2 MUITO CHUVOSO 

        Fonte: Elaboração própria. 
 

4.3 Relações dos fenômenos oceânicos para com os anos-padrões classificados nas 

metodologias de Xavier (2001) e Sant’ Anna Neto (1990) 

 

Diante do apresentado até aqui, não basta apenas classificar um ano como seco, normal ou 

chuvoso. É necessário investigar o que influenciou para a ocorrência ou inibição da precipitação. 

No que diz respeito a atuação dos eventos de El Niño/La Niña e Dipolo (positivo ou negativo), o 

quadro abaixo apresenta a manifestação ou não e intensidade  dos eventos para os anos-padrões 

classificados. 

Quadro 3: Condições de El Niño, La Niña e Dipolo do Atlântico para os anos eleitos na 

pesquisa 

Ano El Niño La Niña Dipolo do Atlântico 

2001 - Moderado Neutro 

2006 Fraco - Favorável (Negativo) 

2007 Fraco Forte Favorável (Negativo) 

2011 Neutro  Neutro/MODERADO Favorável (Negativo)  

Fonte: Ferreira e Melo (2005), FUNCEME/INPE/CPTEC, 2013. 

 Ferreira e Melo (2005), também com base nos dados da FUNCEME/INPE/CPTEC oferece 

dados referentes à intensidade dos Fenômenos El Niño/La Niña; classificação do Dipolo do 

Atlântico, e os impactos nas chuvas do estado do Ceará (período de janeiro a maio), para o período 

de 1995 a 2003, em função dos padrões de TSM observados no Pacífico e Atlântico e suas 

classificação climática (como o ano foi considerado: Muito Seco, Seco, Normal, Chuvoso e Muito 

Chuvoso). Tomamos aqui como base os dados referentes aos anos de 2001 e 2002 para interpretar o 

ano seco (2001) e o ano normal (2006) classificado de acordo com a proposta de Monteiro, da série 

histórica 2001-2011.  
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As condições oceânicas apresentadas para o ano de 2001 assiste a presença do fenômeno La 

Niña (resfriamento anômalo das águas do oceano Pacífico) com intensidade moderada e em relação 

ao dipolo do Atlântico, apresentou neutralidade (Quadro 3). Sendo assim de acordo com Ferreira e 

Melo (2005) o ano pode ser classificado de normal a seco. Para o ano eleito/analisado coincide a 

classificação Ano Seco. 

Ainda com base no trabalho dos autores (2005), estes apresentam o ano de 2002 como um 

ano normal, evidenciando as seguintes condições oceânicas: ano com a presença do El Niño de 

intensidade fraca e o Dipolo do Atlântico favorável para a ocorrência de precipitação (Negativo). 

Tomando como base a classificação climática e as condições apresentadas para o ano de 2002 

podemos verificar no Quadro 3 acima, que  coincide com as característica oferecidas para o ano de 

2006, eleito como o ano normal na proposta metodológica de Xavier. Podemos assim considerar 

que o ano de 2006 apresentou condições oceânicas que levam a classificação climática de um ano 

normal. 

O ano de 2007 foi considerado Normal em seis postos analisado, 02 postos indicaram dados 

como muito chuvoso e 02 postos na categoria como um ano chuvoso. Em relação às condições 

oceânicas o El Niño estava fraco, a La Niña forte e o dipolo favorável à ocorrência de chuvas 

(Dipolo Negativo) no Nordeste. Diante destas condições o ano poderá apresentar condições que 

podem variar entre Normal, Chuvoso ou Muito Chuvoso conforme Ferreira e Melo (2005). Desta 

forma, os postos analisados encontram-se nas categorias acima, sendo o ano Normal o que 

predominou mais em relação aos outros postos.  

Para o ano de 2011 não vamos ter atuação da La Niña nem do El Niño, mas o dipolo 

apresenta-se negativo, o que pode ter favorecido para a ocorrência de chuvas, e a classificação do 

ano como Chuvoso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da classificação dos anos da série histórica e análise dos anos-padrões eleitos nas 

metodologias, evidencia que as duas propostas são validas para conhecimento da variabilidade 

climática da área de estudo. Apresentando comum eleição dos anos-padrões da série para o ano seco 

(2001) e chuvoso (2011), mas para o ano normal houve uma diferença entre as duas metodologias, 

sendo 2006 de Sant’ Anna Neto (1990) e 2007 de Xavier (2001). No que diz respeito à atuação dos 

eventos El Niño/La Niña e Dipolo (positivo ou negativo) para os anos-padrões eleitos, notou-se que 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1857 

para os anos classificado a partir dos dados ofertados e por bibliografias consultadas contatou que 

estes podem ter influenciado para a ocorrência dos anos-padrões eleitos.  
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RESUMO 

Perturbações antrópicas em bacias hidrográficas podem causar alterações na biota. O trabalho visou 

avaliar a variação de macroinvertebrados bentônicos em trechos do Rio Piedade (MG) sob 

influência de uma hidrelétrica. Os pontos escolhidos foram: P1 (à montante do reservatório), R (às 

margens do reservatório) e P2 (à jusante do reservatório). Realizou-se duas coletas (out/2012 – CI; 

mai/2013 - CII) e calculou-se abundância de indivíduos, riqueza de táxons, % EPT e Índices de 

Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e BMWP. Foram registrados 252 indivíduos em P1 (44,3%), 

218 em R (38,3%) e 99 em P2 (17,4%). As ordens mais abundantes em P1 foram Diptera e 

Ephemeroptera, em R foram Diptera e Hemiptera e em P2, Coleoptera e Diptera. A maior riqueza 

foi observada em P1 (12 táxons em CI e CII), em P2 a riqueza foi de nove táxons em CI e três em 

CII e em R foi de cinco e seis táxons, respectivamente. As % EPT em P1 e P2 (22,02% em CI e 

26,57% em CII; 22,03% e 15%, respectivamente) foram maiores que em R (3,66% em CI e 7,41% 

em CII). Os valores de H’ foram maiores em P1 nas duas coletas (H’  1,813 em CI e H’  1,887 em 

CII), seguido por P2 (H’  1,5 em CI e H’  1,551 em CII) e, por último, o ponto R (H’  0,8766 em 

CI e H’  1,173 em CII). O BMWP classificou P1 e P2 (em CI) em qualidade satisfatória, enquanto 

em R e P2 (em CII) classificou como de qualidade ruim. O ponto P1 obteve os maiores valores para 

a maioria das métricas, o que se deve à sua localização, um ambiente sem o impacto do 

reservatório, ao contrário de R, que obteve os menores valores. Já P2 expressou resultados 

intermediários, indicando que o ambiente tende a voltar às condições anteriores às encontradas no 

reservatório. 

 

Palavras-chave: Bacia do rio Piedade; Macroinvertebrados Bentônicos; Bioindicadores; Índice de 

Diversidade de Shannon-Wiener.  

 

ABSTRACT 

Human disturbance in watersheds, like the deployment of hydroelectric plants, can cause several 

changes in biological communities. This study aimed to evaluate the variation in the composition of 

benthic macroinvertebrates in stretches of the river Piedade (MG) under the influence of a 

hydroelectric plant. Three stretches were selected: P1 (upstream from the reservoir), R (on 
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riverbanks at the reservoir), P2 (downstream from reservoir). We made two sampling campaigns 

(october 2012 – CI; may 2013 – CII) using a dip net, and after the organisms were sorted and 

identified. We calculated the abundance of individuals, taxa richness, %EPT, Shannon Wiener 

Diversity Index (H’) and BMWP. At P1 we registered 252 individuals (44,3%), 218 at R (38,3%) 

and 99 at P2 (17,4%). The most abundant orders at P1 were Diptera and Ephemeroptera, at R were 

Diptera and Hemiptera and at P2 were Coleoptera and Diptera. The highest richness was found at 

P1 (12 taxa in CI and CII), at P2 we found nine taxa in CI and  three in CII and at R we found five 

and six taxa, respectively. The %EPT at P1 and P2 (22,02% in CI and 26,57% in CII; 22,03% and 

15%, respectively) were higher than at R (3,66% in CI and 7,41 in CII). The values of H’ were 

higher than P1 in both campaigns (H’   1,813 in CI and H’ 1,887 in CII), followed by P2 (H’   1,5 

in CI and H’ 1,551 in CII) and finally the stretch R (H’ 0,8766 in CI and H’ 1,173 in CII). The 

BMWP index classified P1 and P2 (in CI) as of satisfactory quality, while R and P2 (in CII) were 

classified as of bad quality. The stretch P1 obtained the highest values for the most metrics, which 

may be related to its location, an environment unaffected by reservoir, unlike R, which obtained the 

lowest values for the most metrics. The stretch P2 presented intermediate results, indicating that the 

environment tends to return to the conditions founded before the reservoir. 

 

Keywords: Piedade River Basin; Benthic Macroinvertebrates; Bioindicators; Shannon Wiener 

Diversity Index. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A bacia hidrográfica, adotada como unidade básica para o planejamento ambiental, 

representa o espaço geográfico no qual podem ser desenvolvidas e implementadas ações que 

priorizem a conservação ambiental da bacia como um todo e, em especial, do recurso hídrico 

(AMARAL e RIOS, 2012). 

O uso de bioindicadores em estudos de qualidade de água constitui importante ferramenta 

para a caracterização dos ambientes. Este princípio tem sido utilizado visando também a avaliação 

de impactos e estresses ambientais de origem antrópica (JUNQUEIRA; HECKMAN, 1998). Assim, 

organismos bentônicos vêm sendo bastante estudados e são considerados bons indicadores de 

qualidade ambiental. 

A comunidade bentônica constitui um grupo de organismos de água doce que colonizam 

tanto ambientes lênticos como lóticos (MERRIT; CUMMINS, 1996), e é representada diversos 

filos, como Arthropoda, Mollusca, Annelida, entre outros (CARVALHO; UIEDA, 2004). Sua 

distribuição está relacionada a características morfométricas e físico-químicas do ambiente, à 

disponibilidade de recursos e ao hábito das espécies (MERRIT; CUMMINS, 1996). 
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Bentos são amplamente utilizados em monitoramento biológico de ecossistemas aquáticos 

por apresentarem algumas vantagens ecológicas (ROSENBERG; RESH, 1993), como: (1) podem 

existir em diferentes tipos de sistemas e em diversos habitats dentro dos sistemas; (2) apresentam 

uma natureza sedentária, permitindo a análise espacial do efeito da perturbação; (3) possuem ciclo 

de vida que possibilita analisar as variações temporais, conseqüentemente, avaliar os distúrbios 

ambientais; (4) exercem papel importante no processamento da matéria orgânica de corpos d’ água, 

acelerando a decomposição, promovendo assim a ciclagem e reciclagem de nutrientes e a 

transferência de energia a níveis tróficos superiores, sendo um elo fundamental na cadeia 

decompositora dos detritos; (5) facilidade na coleta e identificação; (6) abundância; (7) elevado 

número de espécies (KUHLMANN et al., 1993). 

Sob grandes perturbações antrópicas, as comunidades bentônicas sofrem modificações em 

sua estrutura biológica e trófica. Quando tais perturbações promovem mudanças nas características 

químicas e físicas do sedimento, a comunidade bentônica é afetada, ocorrendo substituição de uma 

comunidade por outra em decorrência destas alterações nas propriedades do sedimento, pois muitas 

adaptações morfológicas e fisiológicas da fauna estão relacionadas com o substrato. Se as 

perturbações levam ao enriquecimento orgânico, ocorrem mudanças que causam uma redução 

progressiva na complexidade da estrutura da comunidade bentônica (NETTO et al., 2004). 

Materiais e métodos 

A bacia do rio Piedade compreende parte dos municípios de Tupaciguara, Monte Alegre de 

Minas, Canápolis, Centralina e Araporã e apresenta uma área de 1.861km
2
 (CRUZ et al., 2010). A 

extensão máxima da bacia, no sentido sudeste - noroeste é de 88,30 km, e a sua largura máxima é de 

40 km, já o seu perímetro compreende aproximadamente 274 km. O canal principal do rio Piedade 

possui um comprimento aproximado de 217 km (LIMA, 2007). 

A bacia hidrográfica do rio Piedade possui os seus limites circunscritos no médio curso do 

rio Paranaíba em sua margem esquerda. A área de estudo tem sido alvo de diversos estudos e 

intervenções, principalmente a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) (SILVA, 

2009). 

Foram realizadas duas campanhas (Outubro 2012 e Maio 2013) para coleta de 

macroinvertebrados bentônicos em três pontos distintos ao longo do rio Piedade P1 (à montante do 

reservatório), R (às margens do reservatório) e P2 (à jusante do reservatório) (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de localização dos pontos de coleta no médio curso da bacia do rio Piedade, MG. 
 

As amostragens dos organismos foram feitas com auxílio de “rede D” (250 micra), em 

trechos de substrato arenoso e argilo-arenoso, sendo recolhidas amostras de sedimento superficial 

nas margens do curso d’água explorando o máximo de micro-habitats possíveis. A coleta foi 

realizada “varrendo-se” a área escolhida, preferencialmente contra a correnteza. O fundo do leito 

amostrado foi revolvido com a rede de forma a filtrar toda a área percorrida pela rede. As amostras 

foram devidamente acondicionadas e transportadas para o laboratório para triagem e identificação 

até o menor nível taxonômico possível. 

Para avaliar a qualidade da água a partir das comunidades de macroinvertebrados 

bentônicos, foi adotado o índice BMWP (Biological Monitoring Working Party), adaptado por 

Monteiro et al. (2008). Tal índice consiste em atribuir pontuações para cada táxon com base em sua 

tolerância a impactos. Táxons sensíveis recebem valores mais altos, enquanto os tolerantes recebem 

valores mais baixos (JUNQUEIRA; CAMPOS, 1998; MONTEIRO et al., 2008) (Tabelas 1 e 2). 
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Também foi calculada a % EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera), riqueza de táxons, a 

abundância de indivíduos e o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’). 

 

Tabela 1. Pontuação atribuída aos táxons de macroinvertebrados bentônicos para determinação do 

índice BMWP, segundo Monteiro et al. (2008). O somatório das pontuações de cada táxon conduz 

ao enquadramento dos ecossistemas aquáticos em diferentes classes de qualidade. 

 

Táxons Pontuação 

Calopterygidae  10 

Psephenidae, Tipulidae 9 

Perilestidae, Belostomatidae 8 

Naucoridae, Glossosomatidae, Collembola, 

Leptophlebiidae, Perlidae, Elmidae 

7 

Simuliidae, Hydracarina, Baetidae, 

Ecnomidae, Oligochaeta, Gomphidae, 

Chironomidae, Libellulidae, Pyralidae, 

Odontoceridae, Leptohyphidae, Corydalidae, 

Coenagrionidae, Hydropsychidae 

6 

Philopotamidae, Hydroptilidae, 

Leptoceridae, Oligoneuriidae, 

Grypopterygidae, Hydrobiosidae, 

Helicopsychidae, Polycentropodidae, 

Noteridae, Ceratopogonidae, Bivalvia 

5 

Crustacea, Gastropoda, Hirudinea 4 
Fonte: Monteiro et al. (2008). 

Tabela 2. Sistema de classificação da qualidade da água de acordo com a pontuação do BMWP 

(Monteiro et al., 2008). 

 

Classe Somatório da pontuação Qualidade Cor 

I ≥ 150 Excelente Azul 

II 149 – 100 Boa Verde 

III 99 – 60 Satisfatória Amarelo 

IV 59 – 20 Ruim Laranja 

V ≤ 19 Muito Ruim Vermelho 

Fonte: Monteiro et al. (2008). 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram registrados 569 indivíduos, sendo 332 na campanha de outubro de 2012 e 237 na 

campanha de maio de 2013. No total, foram registrados 252 indivíduos em P1 (44,3%), 218 em R 

(38,3%) e 99 em P2 (17,4%). Os filos registrados foram Arthropoda, Annelida e Mollusca, e os 

organismos estiveram incluídos em cinco classes e oito ordens (Tabela 3).  

As famílias mais abundantes nas campanhas foram Chironomidae (282 indivíduos) e 

Elmidae (55 indivíduos), ambos pertencentes à Classe Insecta. As larvas de Chironomidae 

destacam-se por sua alta densidade e diversidade, associadas a diversos tipos de substratos, além da 

variedade de hábitos alimentares e estratégias adaptativas (FEND; CARTER, 1995). Segundo 

Armitage; Cranston; Pinder (1995), Chironomidae é o grupo de mais ampla distribuição dentre os 

macroinvertebrados bentônicos, sendo frequentemente o mais abundante em ambientes de água 

doce.  Já a abundância de Elmidae está relacionada ao fato de que Coleoptera aquáticos ocorrem em 

uma ampla variedade de habitats e são abundantes e diversos em rios, riachos e lagos, em áreas 

mais rasas próximas às margens e junto às macrófitas. Algumas famílias são mais comuns em 

determinados tipos de ambientes, como os Dytiscidae e Hydrophilidae que são mais abundantes em 

lagos, enquanto Elmidae são comuns em sistemas lóticos, principalmente em córregos de baixa 

ordem (LARSON, 1985). 

Tabela 3. Composição taxonômica e abundância de macroinvertebrados bentônicos registradas no 

médio curso da bacia do rio Piedade, Minas Gerais. 

 

Organismos out/12 mai/13 

Filo/Classe/Ordem Família P1 R P2 PIE 01 PIE 02 PIE 04 

Filo Arthropoda 

   

  

   Classe Chelicerata 

   

  

   Ordem Acari 

   

  

   Subordem Hydracarina 

  

17   

   Classe Insecta 

   

  

   Ordem Coleoptera 

   

  

   

 

Elmidae 11 

 

34 10 

  

 

Psephenidae 

  

1 

   Ordem Collembola 

 

2 

 

  

   Ordem Diptera 

   

  

   

 

Ceratopogonidae 1 

 

  11 5 
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A maior riqueza foi observada em P1 (12 táxons em out/12 e mai/13), já em P2 a riqueza foi 

de nove táxons em out/12 e três em mai/13 e em R foi de cinco e seis táxons, respectivamente 

(Figura 2). Os maiores valores registrados em P1 podem ser explicados pela qualidade do ambiente 

e maior heterogeneidade de habitats. Segundo Hart (1978), a maior complexidade estrutural do 

substrato favorece o aumento da riqueza de espécies, devido à maior disponibilidade de recursos e 

habitats. Os valores observados no ponto R indicam que o reservatório pode ter provocado impacto 

sobre as comunidades bentônicas. Segundo Lindegaard (1995), as represas comportam em geral 

uma diversidade de fauna bentônica reduzida quando comparada à de outros sistemas hídricos. Já 

 

Chironomidae 45 121 4 59 32 21 

 

Simulidae 

  

  2 

  Ordem Ephemeroptera 

   

  

   

 

Baetidae 6 

 

4 22 3 1 

 

Leptohyphidae 1 

 

2 

  

2 

 

Leptophlebiidae 11 

 

7 10 

 

3 

    

  

   Ordem Hemiptera 

   

  

   

 

Corixidae 

  

  

 

12 1 

 

Helotrephidae 

  

  2 

  

 

Notonectidae 

 

18   

   

 

Veliidae 21 

 

  3 

  Ordem Odonata 

   

  

   

 

Calopterygidae 1 

 

3 

   

 

Coenagrionidae 

 

2   

   

 

Gomphidae 2 

 

2 1 

 

1 

 

Libellulidae 4 

 

2 

   Ordem Trichoptera 

   

  

   

 

Hydropsychidae 5 

  

6 1 

 

 

Hydroptilidae 1 

 

  

   

 

Polycentropodidae 

 

6   

   Subfilo Crustacea 

   

  

   Classe Ostracoda 

   

  

  

7 

Filo Annelida 

   

  

   Classe Oligochaeta 

   

  15 

 

3 

Filo Mollusca 

   

  

   Classe Gastropoda 

   

  

   

 

Lymnaeidae 

  

  

 

1 

 ABUNDÂNCIA TOTAL   109 164 59 143 54 40 

RIQUEZA DE TÁXONS   12 5 9 12 6 9 
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no ponto P2, situado à jusante do reservatório, verifica-se que, pelo menos na campanha de outubro 

de 2012, houve uma tendência ao aumento da riqueza, o que pode estar relacionado a uma melhora 

na qualidade e heterogeneidade ambiental nessa região.  

 

 
Figura 2. Riqueza taxonômica registrada nos pontos de coleta. 

 

As porcentagens de EPT em P1 (22,02% em outubro de 2012 e 26,57% em maio de 2013) e 

P2 (22,03% e 15% respectivamente) foram maiores que em R (3,66% em outubro 2012 e 7,41% em 

maio de 2013) (Figura 3). Os maiores valores registrados em P1 e P2 indicam que estes ambientes 

são mais íntegros e possuem melhor qualidade de água. Os EPT são reconhecidamente sensíveis à 

poluição orgânica, e os primeiros a desaparecer ou ter seu número reduzido em caso de impactos e 

piora na qualidade da água. Fatores como baixa concentração de sólidos em suspensão, águas 

limpas e bem oxigenadas e mata ciliar preservada são importantes para a manutenção destes 

organismos (ROLDÁN-PÉREZ, 1988).  

 

 
Figura 3. Porcentagem de EPT registrada por ponto de coleta. 
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Os valores de H’ foram maiores em P1 nas duas amostragens, H’  1,813 em outubro de 

2012 e H’  1,887 em maio de 2013, seguido por P2 (H’  1,5 em ago/12 e H’  1,551 em mai/13) e, 

por último, o ponto R (H’  0,8766 em outubro de 2012 e H’  1,173 em maio de 2013) (Figura 4). 

Este índice forneceu valores que refletem relativamente bem as condições dos trechos, uma vez que 

o ponto P1 é o mais preservado, e o ponto P2 – que se encontra à jusante do reservatório - ainda 

possui um ambiente com maior heterogeneidade de habitats e vegetação, o que permite colonização 

por uma maior diversidade de organismos, ao passo que o ponto R é o mais descaracterizado, por 

não possuir vegetação ripária e sofrer grande influência do reservatório. 

 

 
                             Figura 4. Índice de diversidade de Shannon-Wiener registrada por ponto de coleta. 

 

O BMWP classificou P1 e P2 (outubro 2012) como de qualidade satisfatória (barras 

amarelas), enquanto R e P2 (maio 2013) foram classificados como de qualidade ruim (barras 

alaranjadas) (Figura 5). A classificação de P1 e P2 (outubro 2012) pode estar relacionada às regiões 

e condições às quais estes cursos d’água estão inseridos. Estes trechos possuem margens com maior 

integridade e estabilidade; além disso, a mata ciliar encontra-se em maior estado de preservação. A 

mata ciliar, além de servir como principal fonte alóctone de matéria orgânica em forma de detritos 

para os macroinvertebrados bentônicos e peixes, propicia um ambiente mais heterogêneo e, 

portanto, com maior biomassa e diversidade (MARGALEF, 1983; TUNDISI; MATSUMURA-

TUNDISI, 2008). Já a classificação do ponto R como de qualidade ruim pode ser atribuída às 

condições deste ambiente, em que há focos erosivos e vegetação rasteira nas margens. Além disso, 

os baixos valores de BMWP remetem à dominância de poucos grupos (refletidos pela baixa riqueza 

taxonômica), os quais podem ser classificados como tolerantes à poluição, evidenciando a má 

qualidade ambiental neste trecho amostrado. 
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                                          Figura 5. Índice BMWP registrado em cada ponto de coleta. 

 

3. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o ponto P1 obteve os maiores valores para a 

maioria das métricas, o que pode estar relacionado à sua localização, um ambiente sem o impacto 

do reservatório, ao contrário de R, que obteve os menores valores para a maioria das métricas. Já o 

ponto P2 expressou resultados intermediários, indicando que o ambiente tende a voltar às condições 

anteriores às encontradas no reservatório. 

Esta pesquisa reforça a importância da utilização de organismos em estudos ambientais e 

programas de monitoramento de qualidade da água. É também importante que governo e sociedade 

unam forças para melhoria das condições de conservação dos cursos d’água, buscando a adoção de 

medidas capazes de reverter ou mitigar o processo de degradação observado em inúmeras bacias 

hidrográficas do país.   
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RESUMO 

 

Foi avaliado o Índice de Estado Trófico da Clorofila a, Fósforo Total e Índice de Estado Trófico no 

potamal do rio Piracicaba, no Vale do Aço, leste de Minas Gerais, em sete pontos distribuídos em 

33 km de rio, passando por uma das regiões mais industrializadas e populosas do estado, mas com 

carência em tratamento de esgoto doméstico. O rio variou de mesotrófico a eutrófico durante todo o 

período de coleta, em todos os pontos e sem um padrão temporal. É sugerido que essa ausência de 

padrões se deve à entrada contínua, durante todo ano, de poluentes como o fósforo, estimulando o 

crescimento de populações algais. Os resultados sugerem que o Índice de Estado Trófico Médio 

deve aumentar, desde que não há tratamento de esgoto nas cidades mais populosas (Coronel 

Fabriciano e Timóteo) e também pelo aumento da atividade industrial. 

 

ABSTRACT 

 

We measured the Trophic State Index of Chlorophyll a, Total Phosphorus and Index of Trophic 

State in/95 of the Piracicaba river, in the Steel Valley, east of Minas Gerais, Brazil. Seven sampling 

points were distributed in 33 km of the river, passing by one of the regions most industrialized and 

populated areas of the state, but with a shortage in domestic sewage treatment. The Piracicaba 

ranged from mesotrophic to eutrophic during the entire period of data collection, in all points and 

without a temporal pattern. It suggests that this spatial-temporal patterns absence is due to 

continuous entry of pollutants during the entire year, such as phosphorus, stimulating algal 

populations’ growth. These results also suggest that the Average Trophic State Index should 

increase, provided that there is no sewage treatment in the most populous cities (Coronel Fabriciano 

and Timóteo) and also by the intensification in industrial activity 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 Eutrofização em ecossistemas lóticos brasileiros tem sido objeto de menor interesse que 

níveis de O2 dissolvido na água (O.D). Os sistemas de tratamento de esgotos, onde existentes, estão 
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direcionados para remoção de C orgânico (tratamento secundário de esgotos), visando a diminuição 

da DBO em rios, mas não removem completamente as formas dissolvidas de N e P, que são 

lançadas aos corpos receptores. Apesar de ter havido uma melhoria nos níveis de O.D., o aumento 

do uso de fertilizantes fosfatados, potássicos e nitrogenados mostra um aumento contínuo desde a 

década de 1990, chegando hoje a c. 162 kg ha
-1

 em média, no Brasil, e 274 kg ha
-1

 em Minas 

Gerias, em 2010. Combinado com a Resolução CONAMA 375/05 que elevou a concentração 

máxima de P-Total de 0,025 para 0,100 mg P L
-1

, há um quadro favorável ao aumento do número, 

duração e extensão de florações algais e de outros fotótrofos aquáticos (BARBOSA et al., 2004; 

AFFONSO et al., 2011; ANA, 2012). 

 Regiões urbano-industriais no sudeste brasileiro, em particular aquelas com indústrias com 

efluentes contendo fósforo e tratamento secundário de esgotos como estratégia para diminuição de 

cargas de DBO estão susceptíveis ao aumento do estado trófico de rios (VIEIRA, 2008). Mesmo 

rios de maior ordem podem apresentar estado trófico variando de mesotrófico a eutrófico, 

dependendo da densidade populacional da bacia, número e importância das cargas pontuais e 

difusas de nutrientes (SCHINDLER, 2010; NEAL et al., 2010). A silvicultura também contribui 

como fonte difusa de P para a água, mas suas cargas são sugeridas como sendo menores, por área 

plantada, que a agricultura de ciclo anual e pastagens (BUENO et al., 2005; SABARÁ et al., 2007). 

 A bacia hidrográfica do rio Piracicaba, leste de Minas Gerais é marcada por um uso intenso 

do solo, com cidades acima de 100000 habitantes em seu potamal, indústrias siderúrgicas de grande 

porte, significativas áreas plantadas com Eucalyptus, além de problemas de erosão do solo, ausência 

de tratamento de esgoto domésticos e mineração. Em seu potamal, concentram-se as maiores 

indústrias, cidades mais populosas e plantios de Eucalyptus (SILVA, 2010).  

 

2. OBJETIVOS 

 Pelo acima exposto, esta pesquisa procedeu amostragens de água e variáveis básicas de 

qualidade de água em sete pontos do potamal do Piracicaba, para avaliar a variação espaço temporal 

do estado trófico do ambiente, buscando avaliar as maiores contribuições de cargas poluidoras nessa 

eco-região fluvial.  
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3. ÁREA DE ESTUDOS. 

Foram estabelecidas coletas em sete pontos, sendo seis em pontes, para amostragem da água 

com maior probabilidade de mistura dos nutrientes e clorofila. O Ponto 7, foz do Piracicaba, foi 

amostrado da margem esquerda do rio, pela inexistência de ponte (Tabela 1). O estabelecimento do 

início do potamal no Ponto 1, a montante da UHE de Sá Carvalho, foi determinado pelo pequeno 

desnível do rio entre este ponto e sua foz (≅ 30 m) em 33 km de curso, o que resulta em declividade 

média de 0,09%. Também é o trecho com maior largura média (≅ 52 m). Estes dados foram obtidos 

de medições como programa ArcGis®. 

A Figura 1 mostra a extensão do rio onde foram feitas as coletas e a localização da bacia do rio 

Piracicaba na divisão usada pelo Instituo Gestor das Águas de Minas (IGAM). As Figuras 2 e 3 

mostram os pontos de coleta e as principais indústrias e centros urbanos, respectivamente. 

A população da bacia do rio Piracicaca é de cerca de 800 mil habitantes, e sua área de captação é de 

aproximadamente 6000 km
2
 e o rio se estende por cerca de 300 km. O relevo é ondulado a 

montanhoso, com solos derivados de arenitos e gnaisse. A vegetação original era floresta tropical 

semi-caducifólia em 99% de sua área. As áreas mais elevadas se encontram nos municípios de 

Mariana, com altitudes acima de 1500 m nas nascentes, com a foz localizada em Ipatinga, numa 

cota de 230 m (SILVA, 2010).  

Tabela 1. Denominação, coordenadas e distâncias em relação ao Ponto 1, e entre os pontos 
  

 Denominação Longitude – Latitude - Altitude 

Distância 

do Ponto 1 

(km) 

Distância do 

Ponto 

anterior (km) 

Ponto 1 Ponte Sá Carvalho 19°37'03"S - 42°47'42"W - 256 m 0 0 

Ponto 2 Ponte Contorno 19°32'21"S - 42°41'04"W - 239 m 14.49 14.49 

Ponto 3 Ponte Mauá 19°31'26"S - 42°39'16"W - 234 m 18.15 3.66 

Ponto 4 Ponte Velha 19°31'29"S - 42°38'24"W - 232 m 19.68 1.53 

Ponto 5 Ponte Nova 19°31'59"S - 42°37'34"W - 231 m 21.13 1.45 

Ponto 6 Ponte Mangueiras 19°31'55"S - 42°36'10"W - 230 m 23.62 2.49 

Ponto 7 Cariru 19°29'31"S - 42°31'03"W - 229 33.27 9.65 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1873 

Figura 1. Bacia do rio Piracicaba, com divisão política. O retângulo na imagem representa a área da 

pesquisa. Fonte IGAM (2013).  

 

Figura 2. Pontos de coleta.  
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Figura 3. Principais centros urbanos e indústrias no trecho amostrado. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS. 

As amostras de água foram tomadas de pontes, com uso de garrafa de van Dorn com capacidade 

para 2.5 L, da seção coincidente com o eixo do rio, para assegurar uma mistura mais homogênea do 

fósforo e da clorofila no ambiente. A garrafa era mergulhada até 1 (um) metro. A garrafa era 

recolhida, com uma amostra e uma réplica guardadas em garrafas plásticas NALGON ® de 1000 

ml, para análise do P-Total e Clorofila. O oxigênio dissolvido, temperatura, pH, condutividade 

elétrica, potencial redox e salinidade eram lidas por sondas HACH® ligadas a um coletor de dados 

modelo HQ40D.  

Em laboratório, os dados das sondas eram descarregados em um computador, na forma de 

planilhas eletrônicas. As amostras de água foram analisadas para P-Total segundo a metodologia 

descrita em Eisenrich (1975), como descrito em detalhes por Sabará, (1999). Duas alíquotas da 

amostra e réplica foram oxidadas sob pressão (1.5 atm), a 125 °C, por duas horas, em meio ácido. 

Após resfriamento, procedia-se a neutralização da amostra e réplica e adicionava-se molibdato de 

sódio e ácido ascórbico. Esse método tem um limite inferior de detecção igual a 50 µg P L
-1

. A 

Clorofila a foi determinada com extração através de acetona 100% e correção para feofitina. A 
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concentração em µg Clorofila a L
-1

 era determinada pelas equações sugeridas por Marker (1996), 

citadas em Caux (2007).  

O cálculo do Índice de Estado Trófico para Clorofila a, P- Total e Índice de Estado Trófico 

Médio foram feitos segundo Lamparelli (2004), citado em CETESB (2004) para ambientes lóticos. 

5. RESULTADOS. 

A estatística descritiva das concentrações de P-Total, Clorofila a e Índices de Estado Trófico 

estão na Tabela 2. O valor do IET Médio (87.3), classifica, segundo CETESB (2004), o ambiente 

como Hipertrófico. A análise dos resultados do Índice de Estado Trófico Médio, contudo, sugere 

que o potamal do Piracicaba, em 51 coletas apresentou Eutrofia em 36 coletas e Mesotrofia nas 15 

coletas restantes. Em termos percentuais, o rio apresentou Eutrofia em 70,6% das coletas (Tabela 

3).  

 

Tabela 2. Estatísticas descritivas das concentrações de P-Total, Clorofila a e Índices de Estado Trófico 

 

 

Obs. 

válidas  
Média Mediana Mínimo Máximo  

Coeficiente de 

variação 
Erro Padrão 

Clorofila  53 6.44 6.19 0.11 16.66 3.67 57.08 0.50 

P-Total 

Médio 
55 179.15 151.0 23.0 469.50 112.2 62.65 15.1 

IET-P-

Total 
55 68.92 69.10 51.31 85.47 9.04 13.12 1.21 

IET-

Clorofila 
50 47.89 48.99 32.48 58.78 6.01 12.56 0.8 

IET-Médio 55 56.23 57.18 34.05 67.59 7.52 13.38 1.01 
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Tabela 3 Graus de Trófia Médios para todos os pontos em todas as coletas; 

Denominação Ponto Data 

IET P-

Total 

IET 

Clorofila  IET médio Critério 

Estado 

Trófico 

Ponte Sá Carvalho 1 03/15/07 60.47 46.83 53.65 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Sá Carvalho 1 04/30/07 55.79 44.64 50.22 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Sá Carvalho 1 06/08/07 58.12 43.34 50.73 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Sá Carvalho 1 02/07/07 82.69 32.48 57.58 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Sá Carvalho 1 07/30/07 64.07 53.56 58.81 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Sá Carvalho 1 09/01/07 74.70 56.27 65.49 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Sá Carvalho 1 10/08/07 70.52 54.41 62.47 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Sá Carvalho 1 11/19/07 67.28 53.10 60.19 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Contorno 2 03/15/07 69.25 53.00 61.12 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Contorno 2 04/30/07 61.64 50.52 56.08 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Contorno 2 06/08/07 56.50 44.37 50.43 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Contorno 2 07/30/07 74.67 45.67 60.17 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Contorno 2 09/01/07 72.38 50.60 61.49 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Contorno 2 10/08/07 77.54 48.85 63.20 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Contorno 2 11/19/07 75.76 56.69 66.23 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mauá 3 04/02/07 51.32 44.37 47.84 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Mauá 3 04/30/07 58.02 49.57 53.79 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Mauá 3 06/08/07 55.18 44.09 49.63 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Mauá 3 07/30/07 69.06 51.32 60.19 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mauá 3 09/01/07 70.25 50.60 60.43 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mauá 3 10/08/07 69.9 48.34 59.12 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mauá 3 11/19/07 77.49 57.36 67.43 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Velha 4 04/02/07 56.27 39.88 48.07 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Velha 4 04/30/07 60.82 49.82 55.32 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Velha 4 06/08/07 60.30 44.23 52.26 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Velha 4 07/30/07 72.11 52.18 62.15 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Velha 4 09/03/07 77.19 52.86 65.03 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Velha 4 10/09/07 79.25 48.62 63.94 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Velha 4 11/19/07 57.70 58.78 58.24 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Nova 5 04/02/07 54.27 45.89 50.08 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Nova 5 04/30/07 59.94 41.85 50.90 44< IET≤54 Mesotrófic
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o 

Ponte Nova 5 06/08/07 69.20 40.71 54.96 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Nova 5 07/30/07 78.87 51.93 65.40 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Nova 5 09/03/07 76.58 51.04 63.81 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Nova 5 10/09/07 69.72 49.13 59.43 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Nova 5 11/19/07 56.27 55.24 55.76 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mangueiras 6 03/15/07 69.11 51.43 60.27 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mangueiras 6 04/30/07 61.64 41.11 51.37 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Ponte Mangueiras 6 06/08/07 62.57 41.67 52.12 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Tabela 3 Graus de Trófia Médios para todos os pontos em todas as coletas; 

Ponte Mangueiras 6 07/30/07 68.82 43.19 56.00 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mangueiras 6 09/03/07 73.09 49.98 61.53 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mangueiras 6 10/09/07 81.07 50.52 65.80 54< IET≤74 Eutrófico 

Ponte Mangueiras 6 11/19/07 76.29 56.04 66.17 54< IET≤74 Eutrófico 

Cariru 7 04/30/07 66.38 48.71 57.54 54< IET≤74 Eutrófico 

Cariru 7 06/08/07 64.92 42.54 53.73 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Cariru 7 07/03/07 79.58 32.93 56.25 54< IET≤74 Eutrófico 

Cariru 7 07/30/07 66.61 35.59 51.10 44< IET≤54 

Mesotrófic

o 

Cariru 7 09/03/07 85.46 49.74 67.60 54< IET≤74 Eutrófico 

Cariru 7 10/09/07 67.11 47.25 57.18 54< IET≤74 Eutrófico 

Cariru 7 11/19/07 68.42 42.03 55.23 54< IET≤74 Eutrófico 

 

Os resultados das variáveis de qualidade de água (Tabela 4), sugerem um ambiente aeróbio, 

variando de super saturado (106.8%) a um déficit de saturação de 33.54%. A mediana de pH sugere 

um ambiente básico (7.3), mas muito variável podendo chegar a 7.96, com mínimo de 6.774 

(variação de 9 vezes). O caráter redutor do ambiente está conflitando com seu conteúdo de oxigênio 

dissolvido, sugerindo que há outras fontes de elementos que se oxidam na água, liberando grande 

quantidade de elétrons. Sólidos Dissolvidos Totais e Salinidade se mantiveram baixos. 
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Tabela 4. Estatísticas descritivas das variáveis de qualidade de água. 

Variável 
Número de 

Observações 
Média Mediana Mínimo Máximo . 

Coef. 

Var.(%) 

Temperatura (°C) 55 23.19 22.10 19.20 28.00 2.71 11.69 

O2 Dissolvido (mg L
-1

) 55 8.19 8.180 6.46 9.58 0.66 8.11 

O2 Dissolvido (% 

Saturação) 
50 94.20 99.00 62.60 106.80 20.04 21.28 

pH 55 7.25 7.30 6.74 7.96 0.29 4.00 

Potencial Redox (mV) 55 -25.75 -26.50 -42.44 -6.00 8.083 -31.38 

Sólidos Totais 

Dissolvidos (mg L
-1

) 
48 28.26 21.90 15.85 96.50 16.49 58.33 

Salinidade (mg L
-1

) 48 0.02 0.02 0.01 0.10 0.017 63.79 

 

6. CONCLUSÕES. 

O potamal do rio Piracicaba permaneceu Eutrófico a maior parte do ano de coletas, sugerindo 

contribuições significativas de fósforo e outros elementos que estimulam o crescimento de 

populações algais. Não há uma tendência clara de aumento da trofia desde o Ponto 1 ao Ponto 7, 

onde já há cargas de esgotos brutos de mais de 180000 habitantes (Timóteo e Fabriciano), além de 

esgoto tratado de indústrias. O estudo sugere que a Clorofila é a maior influenciadora no IET 

médio. Obviamente o continuar da situação de precariedade de tratamento nas cidades desse trecho 

e o desconhecimento do total de contribuição de fontes pontuais devem acelerar o processo de 

passagem dos ambientes mesotróficos para eutróficos, e destes últimos para hipereutrófico. 
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RESUMO. 

Dois ecossistemas lóticos de primeira e segunda ordem, nas bacias dos rios São Francisco e 

Jequitinhonha (M.G), com usos contrastantes do solo foram monitorados continuamente para sua 

vazão e qualidade de água entre janeiro e dezembro de 2005. O córrego drenando Eucalyptus 

apresentou maior vazão (lida a cada dez minutos), que o córrego drenando pastagens em áreas de 

Cerrado degradado. Os resultados das análises concentrações de N e P Totais e suas formas 

inorgânicas, além de Sólidos Totais Suspensos sugerem que os plantios de Eucalyptus impactam 

menos a água. Com base nestes resultados, propõe-se que mais pesquisas sejam realizadas para 

definir estratégias de uso e ocupação dos solos das nascentes daqueles rios. 

 

ABSTRACT. 

Two first and second order headwater streams in the San Francisco and Jequitinhonha basins with 

contrasting soil uses were monitored continuously for its flow and quality of water between January 

and December of 2005. The creek draining Eucalyptus showed a higher flow rate (read every ten 

minutes), that the creek draining pasture in areas of degraded Cerrado Analyzes for N and P Totals 
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concentrations, along their inorganic forms, let alone the Total Solids Suspended suggest that 

Eucalyptus plantations impact less water. Based on these results, it is suggested that further research 

be undertaken to define strategies for the use and occupation of the soil in those rivers basins. 

 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 Como riachos e zonas húmidas são origem de grande parte das águas doces, alterações que 

degradam esses sistemas afetam rios, nascentes, lagos e rios a jusante. O aumento do volume de 

água de pequenos riachos varre os canais, alterando-os de uma forma que promove mais 

inundações. Alterados os canais, há maiores e mais frequentes inundações. Os canais alterados são 

também menos eficazes na recarga das águas subterrâneas, retendo sedimentos e diminuindo a 

reciclagem dos nutrientes. Como resultado, lagos e rios as jusantes têm pior qualidade de água, 

fluxos menos confiáveis, e vida aquática menos diversificada. Em adição, o excesso de sedimentos 

exige mais dragagem de canais e portos navegação, além de aumentar os custos da água para os 

municípios e indústria (MEYER et al., 2003). 

 A proximidade da água doce está ligada ao seu uso para a produção de alimentos e fibras 

(WHO; UNICEF, 2010). A agricultura, silvicultura e a pecuária consomem entre 60 a 70% da água 

doce nas bacias hidrográficas brasileiras (ANA, 2012). Pesquisas sugerem a agricultura e pecuária 

como mais impactantes para a qualidade da água, quer seja pela aplicação maciça e anual de 

fertilizantes sintéticos solúveis e agrotóxicos (LA TORRE UGARTE, DE et al., 2010). A 

silvicultura aparece como o uso do solo que, sugere a literatura, causa menor impacto sobre 

ecossistemas aquáticos continentais. (CAMARGO; VOELZ, 1998; NEARY et al., 2009). 

Entretanto, alguns autores sugerem efeitos acumulativos, com significância para os usos designados 

da água (TOKUCHI; FUKUSHIMA, 2009; GERMER et al., 2010; LIMA et al., 2012).  

 Para estimar o impacto sobre a qualidade e quantidade de água por silvicultura e pastagens 

de nascentes ocupadas se encontram nas bacias dos rios São Francisco e Jequitinhonha, em seus 

trechos em Minas Gerais, duas bacias foram monitoradas durante o ano de 2005, com medições 

automáticas de vazão e coletas mensais de amostras de água. 
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2. ÁREA DE ESTUDOS. 

 A Tabela 1 apresenta algumas características dos pontos selecionados, e suas coordenadas 

geográficas de localização. As Figuras 1 e 2 mostram a região de estudos em relação à América do 

Sul, ao Estado de Minas Gerais, e as áreas de captação. A Figura 3 mostra os vertedouros 

instalados. 

 

 

Tabela 1. Localização dos vertedouros e usos dos solos das bacias estudadas 

Identificação Código Uso do solo 

Coordenadas dos 

vertedouros 

Área da 

bacia (km2) 

a montante 

do 

vertedouro 

Perímetro 

(km) 

Densidad

e de 

Drenage

m 

(km/km2) 

vertedouro 

Cerrado 
CAB1 Pastagens 

17º 12´ 15´´ S - 

43
o
 36’ 24’’W 

Altitude 630 m. 

6,48  10,54 1,03 

vertedouro 

Eucalyptus 
VBR2 

Plantios de 

Eucalyptus 

17º 15´ 50´´ S - 

43
o
 39’ 20’’W 

Altitude 665 m. 

1,32 1,32 0,7 

 O Fator de Forma (F) foi calculado segundo LIMA, W. P.( 2008). CAB1 tem densidade de 

drenagem considerada baixa ( F = 0,43). Esse valor coloca a bacia pastoril mais afastada da forma 

circular, tornando-a menos susceptível a picos de vazão. No entanto, o uso do solo e sua 

conservação, mais o clima podem sobrepujar a morfologia da bacia, tornando comuns picos de 

vazão, seguidos de períodos de vazão nula (EVRARD et al., 2010). VBR2 (uso florestal) apresenta 

F igual 0,32. Esses valores a colocam mais próxima das bacias com tendência a cheias repentinas. 

Porém, deve-se novamente ressaltar que o uso do solo e o clima são fatores que podem ser mais 

decisivos no comportamento hidrológico de bacias (LEE et al., 2009). 
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Figura 1 - Região de estudos em relação à América do Sul e Minas Gerais  

 

Figura 2. Locação dos vertedouros nos municípios de Bocaiúva e Água Boa. 
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Figura 3 . Imagens dos Vertedouros.  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Qualidade da água. 

A amostragem foi realizada com frequência mensal, entre janeiro e dezembro de 2005. As variáveis 

ambientais monitoradas encontram-se na Tabela 3. Os STS são divididos em: STS - voláteis 

(STSV) e STS – não voláteis (STSNV). O primeiro se refere às partículas inorgânicas e não 

volatilizáveis quando expostas a 300 °C por 24h. As últimas são a fração orgânica (Matéria 

Orgânica Particulada Grossa e Fina) que não passa por um filtro de 0,45 µm de porosidade. Esse 

material se volatiliza após exposição a 300°C por 24h. Desse modo, os STS são: STS = STSV + 

STSNV. As técnicas de análises foram escolhidas pela sensibilidade à baixas concentrações de 

formas de N e P na água. (JARVIE et al., 1998; SABARÁ, 1999; NEAL; DAVIES, 2003; 

WHITTON; NEAL, 2011; LEE; CHANG, 2011). 

Tabela 3.Variáveis físico-químicas da água coletadas. 

Variáveis Unidades 

Temperatura ºC 

N - total µg L
-1

 

NH4+ µg L-1 

NO3- µg L-1 

NO2- µg L-1 

P -Total  µg L-1 

PO4
3-

 (P-orto) µg L-1 

Sólidos totais suspensos (STS) mg L
-1

 

Vazão L seg-1 km -2 
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3.2 Vazão. 

 A vazão foi obtida a partir de dados coletados nos dois vertedouros, vertedouro em “V”, 

com ângulo de abertura de 53,13º. Sensores mediram a altura e temperatura da lâmina d’água sobre 

o vertedouro. A altura foi obtida pela variação na pressão que coluna d´água exerce sobre o sensor 

da marca Solinst®, modelo Levelogger®, o qual foi referenciado por um equipamento de medição 

de variação de pressão atmosférica Barologger®. A obtenção de dados de pressão de coluna d´água 

foi realizada em intervalos de 10 minutos. A obtenção do conjunto de dados de leitura foi realizada 

com periodicidade de 15 dias, para a qual foi utilizado um módulo de memória Solinst 

Leveloader®, onde os dados foram coletados e transportados para armazenamento em base 

computacional, sendo posteriormente tratados com o programa Levelogger®, obtendo-se assim os 

dados de vazão segundo a seguinte fórmula (U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 2001):  

  2/5
kh

2
tan C 4,28Q 











 

Onde: 

Q = vazão (ft3 seg-1); 

C= coeficiente de vazão; 

= ângulo do vertedouro (graus); 

h = altura da lâmina de água (nível em ft); 

K = fator de correção (mft) da borda do vertedouro 

C = 0.607165052 - 0.000874466963  + 6.10393334x10-6 2 

k (ft) = 0.0144902648 - 0.00033955535   + 3.29819003x10-6 2  - 1.06215442x10-8 3 

Onde  é o ângulo do Vertedouro em graus   

A vazão é convertida de pés-cúbicos por segundo (ft3 seg-1) para L seg-1, dividindo-se o 

resultado da equação por 0,0002832. Após a conversão, a vazão foi normatizada para vazão 

específica (m3 seg-1 há-1). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

4.1. Física e Química da água. 

 As temperaturas medidas na água dos dois córregos são apresentadas nas Figura 4 a 10.  
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a) b) 

Figura 4. Comportamento da temperatura da água (médias mensais), da bacia drenando pastagens 

(a) e Eucalyptus (b). 

a) b) 

Figura 5. Comportamento de STS na bacia drenando pastagens (a) e Eucalyptus (b). 

a)  b) 

Figura 6. Comportamento de formas de fósforo na bacia drenando pastagens (a) e Eucalyptus (b).
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Figura 7 Comportamento de formas de nitrogênio na bacia drenando pastagens (a) e Eucalyptus (b). 

 

4.2. Vazão 

 Quando se compara a produção de água entre bacias hidrográficas, deve-se calcular a vazão 

específica, ou seja, m
3
 seg

-1
 ha

-1
 devido às diferentes áreas de captação (BURTON & PITT, 2002). 

Dessa forma, os dados de vazão foram expressos como vazão específica (Tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 4. Resultados para a medição de vazão na bacia florestal (VBR2). 

 

Número de 

medições 
Média Mínimo Máximo Variação Desvio Padrão 

Vazão Específica (m
3
 

seg
-1

 ha
-1

) 
14357 0.035 0.0 0.136 0.136 0.001041 

 

Tabela 5. Resultados para a medição de vazão na bacia de pastagens (CAB1). 

 

Número de 

medições 
Média Mínimo Máximo Variação Desvio Padrão 

Vazão Específica 

(m
3
 seg

-1
 ha

-1
) 

14390 0.026 0.0 0.11 0.11 0.000123 

 

 Os resultados do teste Shapiro-Wilk sugerem que a vazão não segue a curva normal de 

distribuição de freqüência. O teste de Mann-Witney (Teste U), com p>0.05 sugeriu que há diferença 

estatística entre as vazões específicas, com a bacia plantada apresentando a maior vazão específica 

para o período amostrado. BACELLAR, (2005) argumenta que a produção de água por bacias 

hidrográficas está diretamente ligada à manutenção de boas condições de infiltração e percolação. 

As Figuras 8  mostra a evolução da vazão específica no tempo, tomando a estação seca, a mais 

crítica em termos de produção de água, como foco. 
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Figura 8. Comportamento da vazão específica em função do tempo entre maio e outubro de 2005 

 

 Um grande número de outras variáveis químicas e físicas poderia ser monitorado. Porém, o 

foco está sobre as variáveis úteis para o monitoramento dos efeitos da silvicultura sobre rios de 

menor ordem. Uma avaliação da inter-relação entre variáveis de qualidade da água foi feita por 

MACDONALD et al., (1991); BRUIJNZELL, (1997), CROKE et al., (1999), e BUENO et al., 

(2005).  

 

4.3 Nitrogênio e Fósforo. 

 As atividades de manejo florestal podem alterar muitas partes do ciclo do nitrogênio, 

(ALVAREZ-COBELAS et al., 2008). Na Columbia Britânica, a exploração aumentou a 

concentração de nitrato por um fator de 2, pela entrada de NOP nas águas (ABER et al., 1998). 

Parece que os maiores impactos descritos pela literatura se referem a sítios que foram queimados 

pré ou pós – colheita. Quando não há uso de fogo, o aumento de nitrogênio dissolvido é pequeno 

(MERINO et al., 2005). Os resultados sugerem que o córrego drenando Eucalyptus possui maiores 

concentrações médias de N – Total e de íon amônio, em relação às concentrações médias do 

córrego agrícola. Novamente, sugere-se que as razões para tal comportamento são de natureza 

biológica, tendo mais relação com o bom estado de conservação das áreas alagadas dentro dos 

plantios de Eucalyptus, do que com o manejo florestal. 

 Os resultados desse estudo sugerem que o córrego florestal tem concentrações médias de 

PO4
3-

 menores, assim como de P-Orgânico em relação ao P-total, ser menor. Na bacia florestal, 

cerca de 52% do P-Total era orgânico, enquanto no córrego agrícola, essa proporção foi de 34,6%. 

Nos córregos drenando pastagem, grande todo fósforo era P-orto. Essa diferença significativa em 

relação ao córrego drenando Eucalyptus sugere grandes cargas de fósforo dissolvido inorgânico, 

provavelmente de fontes difusas, capazes de causar eutrofização. A baixa concentração de P-

orgânico é provavelmente, resultado da ausência de ecossistemas ciliares produtores de material 

orgânico. 
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4.4. STS 

 O córrego na pastagem mostrou o maior valor médio de STS (1,31 mg L
-1

), porém, a maior 

parte (0,31 mg L
-1

) ou 78%, era composta de STSnV (matéria inorgânica). No córrego florestais, a 

concentração de STS (1,27 mg L
-1

) foi próxima à do córrego pastoril. Entretanto, cerca de 75% 

(0,95 mg L
-1

) era composta por STSV.Desse modo, o córrego em áreas agrícolas mostra maior 

tendência ao assoreamento. Os resultados também sugerem que a erosão do solo é maior na bacia 

pastoril, como resultado da exposição do solo. 

 

5. CONCLUSÕES. 

I.A qualidade da água na bacia plantada com Eucalyptus é estatisticamente (95% de certeza) melhor 

que a encontrada nas águas da bacia agrícola, principalmente para as concentrações de P, N e 

Sólidos Totais em Suspensão; 

II.A produção de água nas duas bacias apresentou diferenças estatísticas significativas (95% de 

certeza), com a bacia florestal apresentandp uma vazão específica maior; 

III.O reflorestamento com Eucalyptus na região pesquisa apresenta evidências de ser menos 

pernicioso à conservação da quantidade e qualidade das águas superficiais, quando comparado ao 

uso do solo para agropecuária. 

IV.Os resultados parecem reafirmar os resultados de BARBOSA et al., (2004). O reflorestamento 

com Eucalyptus como uma alternativa viável dos pontos de vista ecológico, econômico e social 

para reverter o processo de degradação da bacia do rio São Francisco e Jequitinhonha. 
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DA BACIA HIDROGRÁFICA ÁGUA DAS PEDRAS LONDRINA–PR 

 

THE ESORION POTENTIAL WEAKNESS IN BASIN ÁGUA DAS PEDRAS-LONDRINA-

PR 
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RESUMO 

O presente trabalho tem o intuito de apresentar a bacia hidrográfica água das pedras (região norte de 

Londrina-PR) e suas características com vistas ao planejamento e diagnóstico ambiental voltado aos 

fundos de vale. Trata-se de uma área com potencial erosivo e também com ocupação irregular, o 

que fragiliza ainda mais o ambiente quanto sistema. O objetivo maior é o de compreender a 

dinâmica dos fundos de vale desta bacia por meio de metodologias de fragilidade potencial e 

sensoriamento remoto para propondo medidas que minimizem os impactos da área, contribuindo, 

assim, para uma gestão ambiental integrada. 

 

Palavras-chaves: Erosão, fragilidade ambiental, análise integrada. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the basin água das pedras (northern Londrina-PR) and their 

characteristics for the planning environment. It is an area with potential erosion and with irregular 

occupation, which further weakens their structure. The ultimate goal is to understand the dynamics 

of the basin through remote sensing to propose measures to minimize the impacts of the area, thus 

contributing to integrated management. 

 

Keywords: Erosion, environmental fragility, integrated analysis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como escopo realizar uma análise ambiental integrada, 

identificando áreas com fragilidade potencial a processos erosivos dos fundos de vale até o médio 

curso da bacia hidrográfica água das pedras, Londrina-PR. partindo do diagnóstico dos mapas 

disponíveis no “Atlas Ambiental de Londrina”, procurou-se discutir os resultados obtidos no que se 

refere às áreas com menor e maior fragilidade, considerando os elementos físicos e sociais que 

compõe o fundo de vale, com o intuito de agregar as análises de bacias pelo projeto de pesquisa 

“Processos erosivos no norte do Paraná: o caso de microbacias do município de Londrina”. 
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Em busca do desenvolvimento social, o homem intensificou no decorrer dos anos suas ações 

sobre o meio natural apropriando-se inadequadamente dos recursos naturais. Tal intervenção 

provocou uma série de danos à natureza como sistema, modificando os espaços naturais e 

construindo novas paisagens. O desenvolvimento da pesquisa trouxe à tona preocupações com a 

degradação imposta ao ambiente, sendo o ponto de partida para as discussões referentes à 

preservação ambiental e a minimização destes impactos. 

Segundo Botelho e Silva, baseados nas pesquisas de Botelho e Corato, 2001; Corato e 

Botelho, 2001a e 2001b, a maior parte de estudos com temas ligados a erosão, manejo e 

conservação do solo e da água e planejamento ambiental, adota a bacia hidrográfica como unidade 

de análise. Nesta perspectiva, a bacia hidrográfica como base torna-se um instrumento ideal para 

uma análise integrada do ambiente, visto que é passível ser “entendida como célula básica de 

análise ambiental, a bacia hidrográfica permite conhecer e avaliar seus diversos componentes e os 

processos e interações que nela ocorrem” (BOTELHO & SILVA, 2007, p. 154). 

De acordo com Weber e Hasenack (1999) a utilização de SIGs (Sistemas de Informação 

Geográfica) possibilita uma integração de informações de diferentes origens, formatos e fontes, com 

resultados que podem ser diagnósticos, avaliações de impactos ou qualquer aplicação pretendida. 

 

A apresentação em forma de mapa permite ainda a qualquer leigo identificar 

a localização e a abrangência de um determinado problema e compreender 

suas interrelações com o entorno, facilitando a comunicação interdisciplinar, 

atualmente de extrema importância  

(WEBER E HASENACK, 1999, p. 02). 

 

O geoprocessamento para análise ambiental permite uma avaliação da área de estudo em 

uma perspectiva sistêmica, na qual é possível identificar e discutir cada elemento a ser considerado 

bem como as suas relações, aspecto importante nos estudos relacionados à bacia hidrográfica.  

 

2. LOCALIZAÇÃO DO RECORTE DE ESTUDO 

A bacia do córrego água das pedras (figura 1) localiza-se no município de Londrina, na 

porção norte do Estado do Paraná, as coordenadas de latitude: 23º 16' 59,70" S a 23º 19' 16,20" S e 

longitude 51º 06' 59,71" W a 51º 10' 1,71" W. Situando-se ao norte do município. 
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Figura 1–Exposição da Bacia água das pedras(c) 

 

Conforme as descrições apresentadas por Villa (2012), os dois principais córregos que 

compõe a bacia hidrográfica água das pedras (córrego água das pedras e córrego londrina) tem a 

nascente ao sul da rodoviária no município de Londrina, e o uso no processo histórico de ocupação 

das vertentes dos fundos de vale, foi extremamente variado e ainda se pode observar núcleos 

residenciais, comércios, indústrias, favelas e clubes de esporte. 

 

3. DA CAUSA À FORMA E DA NORMA AO CASO 

 

 A metodologia da fragilidade empírica sugerida por Ross (1994) fundamenta-se no 

princípio de que a natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre seus elementos físicos e 

bióticos. Os procedimentos operacionais para a sua construção exigem num primeiro instante os 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1897 

estudos básicos do relevo, solo, clima, uso da terra e cobertura vegetal etc. Em seguida, essas 

informações são ponderadas de forma unificada gerando um cartograma expressando os diferentes 

graus de fragilidade do recorte em função de suas características genéticas a serem enquadradas no 

quadro abaixo. 

Quadro 1 – Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial 

Segmentos da 

Vertente 
Solos dominantes 

Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal 

Classes de 

Instabilidade 

Topos Aplainados 

(Tp) e Patamares 

Aplainados (Pp) 

Terra bruna 

estruturada, Terra 

roxa estruturada, 

eutrófica, Cambissolo 

distrófico 

Vegetação arbórea Fraca 

Patamares em Rampa 

(Pr) 

Cambissolo Eutrófico 

Terra bruna 

estruturada 

intermediária para 

terra roxa estruturada 

Vegetação arbórea Média 

Topos convexizados 

(Tc) e Vertentes 

Côncavas (Vc) 

Cambissolo Eutrófico 

 
Vegetação arbórea Forte 

Vertentes retilíneas 

(Vr) 

Cambissolo Eutrófico 

(Ce) 
Vegetação arbórea Muito Forte 

Fonte: Geomorfologia Ambiente e Planejamento. ROSS, J.L.S.(1990) 

 

Diante á disparidade do estado de equilíbrio e instabilidade que o ambiente está submetido, 

Ross (1990) elaborou uma hierarquia nominal de fragilidade concebidas por códigos: muito fraca 

(1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte (5). Estas categorias de variação expressam 

especialmente a fragilidade do ambiente em relação aos processos ocasionados pelo escoamento 

superficial difuso e concentrado das águas pluviais. É denominada fragilidade potencial a 

vulnerabilidade natural do ambiente e de fragilidade ambiental associada aos graus de proteção que 

os diferentes tipos de uso do solo e cobertura vegetal exercem. 

Assim sendo, o mapeamento ambiente da fragilidade voltado aos fundos de vale da bacia do 

constitui, portanto, numa importante ferramenta que auxilia no ordenamento adequado do meio, 
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indicando as áreas mais favoráveis e menos favoráveis à sua ocupação, abrindo espaço para o 

seguinte pensamento:  

 

A utilização de trabalhos desta natureza permite estabelecer diretrizes de uso 

da terra e organização territorial do espaço para os mais diferentes objetivos 

e interesses, tais como o assentamento rural, urbano, implantação de 

caminhos e estradas secundárias, definição de tipos de uso da terra entre 

outros. É portando um instrumento fundamental na organização ou 

reorganização do espaço face a uma política de planejamento  

(ROSS, 1994, p.81) 

 

A natureza deste artifício auxilia a estabelecer diretrizes de uso da terra e organização 

territorial do espaço com base em um planejamento com base nos interesses sociais, mas, sobretudo 

nos interesses ambientais, pois é neste que todo ser vivo se organiza inclusive o homem. 

No que se restringe á geologia, formação geológica predominante da bacia hidrográfica do 

córrego água das pedras é constituída por um planalto sedimentar com o embasamento de rochas da 

formação Serra geral, onde ocorreu o derramamento de lava do final do triássico levando a 

sedimentação e durante o período cenozóico (BIGARELLA, 1974) 

No que circunda o âmbito da geomorfologia geral, há um prolongado fisiografico 

caracterizado por um planalto, interrompido por algumas vertentes convexas, associadas aos 

espigões e chapadas com face oeste em conformidade com as estruturas estratificadas, Os tipos de 

relevo são entendidos por um complexo de formas em uma área distinta, notada por uma elevação 

absoluta, alguma gênese especifica associada a uma determinada morfoestrutura e ligado a algum 

agente morfogênico. 

Sobre este panorama geológico e geomorfológico, têm-se as relações antrópicas que 

podem ser dadas como agentes de mutação ativos, visto que nas últimas décadas em razão de um 

modelo de economia e padrão de exploração das riquezas naturais, torna-se fundamental o fato de 

que a eficiência e o grau de proveito de determinada exploração está atrelada aos conhecimentos de 

suas potencialidades e da relação estabelecida com o meio ambiente. Nesta relação, o meio físico de 

acordo com Vieira e Figueiredo (1983) é um complexo resultante da interação de um conjunto de 

fatores naturais, de cuja compreensão e conhecimento são essenciais para um manejo e conservação 

adequados com uma forma de uso mais eficiente. Alentando com o fragmento: 

 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Pesquisas Aplicadas em Bacias Hidrográficas                                                                    P á g i n a  | 1899 

Os Solos, através de atividades desenvolvidas diretamente sobre eles, como 

a agricultura, ou atividades desenvolvidas em áreas urbanas, como a 

industrialização, estão sempre ameaçados de degradação. Os custos de sua 

recuperação são geralmente elevados e, por isso mesmo, quase nunca são 

efetivados. Entretanto, os custos de pratícas de conservação são quase 

sempre mais baixos, e os resultados obtidos em várias partes do mundo, têm 

demonstrado sua eficiência.  

(GUERRA, 1994,p.187) 

 

Sendo assim podemos alentar a importância destas análises e suas aplicabilidades no que 

tange a relação de um planejamento voltado ao detalhamento dos níveis de fragilidade de 

determinado recorte. Frisando que uma das variáveis capazes de auxiliar na compreensão dos níveis 

de fragilidade é a declividade. 

Com o apoio do mapa de declividade (fig. 2), foi evidenciado que tal fator é fundamental 

para a compreensão da fragilidade a processos erosivos no fundo de vale, pois a incidência do 

deslocamento do manto de regolito das vertentes do fundo de vale, esta diretamente ligada com as 

forças de tensão e coesão que atuam no sistema organizado conforme a declividade. Frisando que a 

declividade é o principal fator do relevo condicionante da erosão, a feição determina formas e 

modelagens da paisagem, ditando também as potencialidades de uso, consumo e produção do 

espaço. 

 
Figura 2 – Mapa de Declividade da Bacia água das pedras 
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Compreendendo a montante do córrego até o médio curso, com o apoio do mapa de 

declividade presente no “Atlas Ambiental de Londrina, 2008”, as classes de declividade vão de 0% 

a 45%, se enquadrando dentro das cinco categorias propostas pela metodologia de Ross (1994), e 

até o médio curso há predominantemente variações de vertentes com 10% a 45% e quando mais 

próximo do fundo de vale há um atenuamento da declividade como resposta da atuação da erosão 

das vertentes e a deposição dos sedimentos no córrego, tornando observável também a ocorrência 

de um progressivo assoreamento no início do médio curso. 

 

 
Figura 3 – mapa de uso do solo da bacia água das pedras 

 

As inferências sobre as características de uso e ocupação do recorte geográfico 

fundamentam-se, nas concepções teóricas e praticas deste trabalho, tornando possível o diagnostico 

através de recursos gráficos as dinâmicas da paisagem atreladas aos processos sócioespaciais 

circunscrita à delimitação geográfica estudada.  

As legendas representam respectivamente, elementos integrados que compõem o quadro de 

análise. É nítida a relação proporcional entre ocupação urbana (legenda em rosa) a as áreas 

agropastoris (em verde claro), notando que por parte destes fenômenos socioeconômicos, de um 
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lado a urbanização e de outro áreas de ocupação agropastoril, resultam na supressão das áreas de 

APP (Área de Preservação Permanente). 

As análises empíricas do fundo de vale até o médio curso da bacia evidenciaram muitas 

unidades residenciais e urbanas circundando áreas de preservação, fato esse que notoriamente, 

impacta de forma negativa a área referente ao fundo de vale do córrego, aumentando a fragilidade 

das vertentes na espacialização estudada.  

A ocupação humana se espacializa basicamente nas vertentes do fundo de vale, já no flanco 

leste, predominam culturas agropastoris e chácaras, assim, a drenagem superficial e subsuperficial 

natural, acabam carregando sedimentos ao para os cursos d’água além de vários detritos residenciais 

que catalisam alterações na paisagem característica dos fundos de vale, apontando assim mais um 

fator de impacto em relação a fragilidade potencial das vertentes do fundo de vale da bacia à 

processos erosivos observada através dos mapas disponíveis pelo Atlas digital de Londrina e pela 

análise empírica realizada no dia 26/06/2013. 

Referente ao cartograma de vulnerabilidade a processos erosivos do fundo de vale, utilizou-

se o método AHP (Analytic Hierarchy Process), desenvolvido por Saaty (1970), na tomada de 

decisão na atribuição dos pesos de cada categoria. Os relacionamentos foram feitos de duas em duas 

categorias, com a plotagem de 10 pixels de diâmetro da carta base, fazendo uso do programa OliVE-

USDA e com a vetorização de base do Google Maps Engine Lite. A avaliação de vulnerabilidade a 

processos erosivos até o médio curso do fundo de vale do Córrego água das pedras foi realizada 

com base na metodologia de fragilidade proposta por Ross (1994), por meio do relacionamento das 

categorias uso do solo, geomorfologia, declividade e tipos de solo.   

Após o relacionamento pelo AHP, os pesos resultantes das categorias foram: declividade: 

0.414; geomorfologia: 0.135; tipos de solo: 0.157; uso do solo: 0.329, considerando que a 

declividade tem maior influência no que se refere aos processos erosivos quando comparado às 

outras três categorias. 

A partir da atribuição de peso dentre de cada categoria, foi possível gerar o cartograma de 

vulnerabilidade a processos erosivos referente ao fundo de vale até o médio curso da bacia. 
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Figura 4 –Cartograma do Potencial Erosivo no fundo de vale até médio curso do córrego da bacia água 

das pedras. 

 

A partir da análise do cartograma, observou-se que os fundos de vale, possuem 

predominantemente as classes de fragilidade média e muito forte. Dentro da microbacia encontram-

se próximas a confluência entre o córrego água das pedras e o córrego londrina, fundos de vale com 

classes de fragilidade Muito fraca e Fraca, sendo como resposta imediata a esta interpretação a 

baixa declividade e os vazios urbanos presentes no recorte e apontado no mapa de uso e ocupação 

do solo. 

Pelo relacionamento das categorias, é possível observar que as classes de fragilidade forte e 

média, são encontradas em áreas de vertentes, associadas principalmente ao uso do solo em áreas 

densamente urbanizadas, frisando que a suscetibilidade aos processos erosivos nas vertentes está 

diretamente relacionada com o fator de avanço das ocupações irregulares sob o fundo de vale do 

córrego. As áreas com cobertura vegetal presentes no fundo de vale apresentam um impacto 

positivo nas classes de fragilidade menor comparada a trecho referente a áreas de pastagem, 

excetuando-se algumas áreas com um grau maior de declividade. 

A maior parte das áreas de adensamento urbano apresentam classe de fragilidade forte e 

muito forte, diferenciando-se em alguns pontos esparsos cujo grau de declividade varia entre 8 e 20. 
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Dentre os principais locais de grave vulnerabilidade a processos erosivos, destacam-se pontos no 

início e no final do médio curso do córrego como resposta condicionante a duas situações 

observadas na base digital e na análise empírica, a associação entre ocupações urbanas irregulares 

da favela Santa Inês e a supressão da cobertura vegetal presente nos fundos de vale do recorte de 

estudo. 

Cabe aqui ressaltar que a ocupação urbana presente na área de destaque à maiores índices de  

fragilidade, são de caráter estritamente irregular e como explanado nas pesquisas de Villa (2012), 

Londrina passou por um acelerado crescimento urbano estimulado pelo êxodo rural, que como 

consequência levou marginalização dos indivíduos do centro urbano iniciando as ocupações 

irregulares em meados de 1960. 

Destacando assim um ponto que há de ser levado em questão quanto à suscetibilidade do 

ambiente a processos erosivos, haja vista como no caso que a antropização das vertentes do fundo 

de vale, apresentam declividades variáveis entre 18% e 45% acarretando comprometimentos a 

estabilidade física da vertente decorrentes de cortes irregulares no relevo para a fundação das 

habitações e, sobretudo modificações nos níveis de drenagem do solo, hora impermeabilizando-o 

para pavimento, hora permeabilizando com o implemento de fossas sépticas e abastecimento de 

água, alterando totalmente a composição física e química do solo, possibilitando uma maior 

incidência e desagregação do regolito e consequentemente, os processos erosivos.  

Como consequência da ocupação do fundo de vale, há-se como ponto de destaque a 

supressão da cobertura vegetal que influencia diretamente os níveis de erodibilidade, entre os 

agentes de condição adversa dos impactos ambientais, em circunstâncias onde não há cobertura 

vegetal, destaca-se o fenômeno pluviométrico, quando adjunto à ausência de cobertura vegetal, está 

diretamente ligada com a perda dos horizontes superficiais do solo e em longo prazo a dinâmica 

leva ao aparecimento de feições erosivas como as ravinas e movimentos de massa como creeps 

ambos casos presenciados em diversos pontos no fundo de vale, sobretudo final do médio curso do 

córrego. 

Tais circunstâncias evidenciadas em campo são fundamentais para o diagnóstico das 

informações expostas no cartograma, tal como a resiliência do meio natural em determinados 

pontos concomitando com a antropização, e através do trabalho de campo prévio e com a posterior 
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produção do cartograma do fundo de vale, torna-se possível voltar as análises para as causas dos 

principais problemas presentes nesta área da bacia. 

A relação do indivíduo e o meio natural deve ser compreendida tendo como base a maneira 

em que o indivíduo consome e constrói o espaço no recorte de estudo, assim podendo diagnosticar 

os processos erosivos durante todo seu desenvolvimento, e seu potencial de impacto e fragilidade.  

A potencialidade da conscientização ambiental da população e medidas imediatas de uso e 

ocupação dos fundos de vale na bacia hidrográfica por parte do poder público pode resultar em uma 

prevenção de impactos ambientais e dificuldades futuras, tornando os arrolamentos entre indivíduo 

e ambiente cada vez mais harmônico e sustentável, frisando o poder da educação ambiental, quando 

aplicada através de uma análise integrada dos constituintes dos diagnósticos ambientais e estudos de 

fragilidade. 

Assim considerou-se que o fundo de vale até o médio curso da microbacia do córrego água 

das pedras possui relativa vulnerabilidade a processos erosivos, visto que as associações dos 

elementos físicos da bacia contribuem nesse sentido. Mesmo as áreas que possuem menor grau de 

declividade, que como supramencionado exerce maior influência, tendem a ter um grau de 

fragilidade também significativo devido aos outros fatores estudados.  Como demonstram as 

representações das áreas com baixa declividade com solos mais friáveis decorrentes do processo de 

deposição. 

Devido à realização da análise, tornou-se possível associar o que foi observado na carta 

temática e o visto na atividade prática. Constata-se que, as áreas visitadas são propícias a processos 

erosivos naturalmente, reforçados então pelo uso e ocupação do solo, havendo áreas em que os 

processos já se encontram atuantes, quando atentam-se os olhares para o núcleo urbano irregulares 

presente no fim do médio curso. 

A averiguação conjunta e integrada dos dados físicos de uma área é um recurso importante a 

ser utilizado nas pesquisas ligadas à totalidade da bacia hidrográfica. Neste sentido, o 

geoprocessamento mostra-se um instrumento interessante e eficaz na realização de análises 

ambientais, sendo possível relacionar diferentes informações do objeto de estudo por meio de 

SIG’s, tornando possível alcançar uma amostra da realidade ambiental a ser estudada. 
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RESUMO 

Este trabalho analisou as interfaces dos Impactos Ambientais no Baixo Curso do Rio Tibagi, 

principalmente nas áreas delimitadas pela sua Foz junto ao Rio Paranapanema, na raia divisória 

entre os Estados do Paraná e Estado de São Paulo. Trata-se de uma região de intensa atividade 

agropecuária, que apresenta processos de degradação ambiental geradores de graves danos, como 

erosão dos solos, desmatamentos e uso indiscriminado do solo, com presença de áreas urbanizadas e 

de lazer, bem próximas aos cursos d’água, provocando impactos ainda não estudados e analisados 

detalhadamente. Nesta pesquisa procurou-se avaliar, os principais impactos ambientais na região, 

visando ações do poder publico e privado para recuperar, minimizar, e manter do ponto de vista 

ambiental esta região tão rica para a biodiversidade e seu uso econômico racional. Através de 

análise dos dados e estudos obtidos, procurou-se fornecer subsídios para a recuperação dessa 

importante Bacia Hidrográfica de forma sistêmica e progressiva, contribuindo para o uso dos 

recursos naturais, objetivando o desenvolvimento regional auto-sustentado e um melhor equilíbrio 

desse ecossistema. 

 

Palavras-chave: Impactos ambientais, geomorfologia ambiental, baixo curso do rio Tibagi, bacia 

hidrográfica. 

ABSTRACT 

The project herein aims to examine the interfaces of the environmental impacts in the low course of 

the Tibagi River, especially at the areas bounded by the month at the Paranapanema River, border 

lane between the states of Paraná and São Paulo.  This is a region of intensive agricultural activity, 

presenting process of environmental degradation that causes serious damages like soil erosion, 

deforestation, as well as the indiscriminate use of the soil; presenting urbanized and recreation areas 

too much close to the course of the water. It has been provoking damages, which haven’t been 

studied yet, neither deeply analyzed. We intend to evaluate the main environmental impacts at the 

region, waiting for actions from the public and private sectors in order to recover; minimizing; and 

keeping the environmental view at this region, which is very important to the biodiversity, as well 

as its economic rational use. We intend to provide supplement to the recovery of this important 

drainage basin in a systematic and progressive way, contributing to the use of the natural resources, 

aiming the regional development self-sustained and a better balance of the ecosystem, through 

analyze of data and studies undertaken.   
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Keywords: Environmental impacts, environmental macrozoning, environmental geomorphology, 

low course of the Tibagi river. 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Na avaliação dos impactos ambientais nas áreas de estudo de Lagos Represados, devem-se 

propor soluções para os problemas ambientais decorrentes desses impactos. Neste contexto, é 

primordial o estabelecimento de estudos aprofundados sobre os impactos gerados nestes rios, como 

também o levantamento do Processo de ocupação humana destes novos espaços formados a partir 

da construção de grandes reservatórios. 

 Apesar de serem elaboradas EIA (Estudo de Impactos Ambientais) e RIMAS (Relatório de 

Impacto Ambiental e Meio Ambiente), de nada adiantam estas propostas técnicas para avaliar os 

impactos gerados se suas causas não forem devidamente avaliadas e equacionadas. Por outro lado, 

as questões ambientais, em especial as relacionadas aos recursos hídricos, não devem ser 

negligenciadas. O estudo e a avaliação ambiental envolvem a busca de soluções aos impactos 

gerados, principalmente quanto à cobertura vegetal original, alagada ou destruída, a formação de 

várzeas de inundação, os biomas de transição, os processos erosivos, a sedimentação e acumulação, 

alterações no micro clima local, o ordenamento e ocupação das margens e espaços inundados, novas 

ilhas, penínsulas, ocupação agropecuária, e transformações no espaço pela ocupação humana, 

cidades, vilas e povoados. 

 Busca-se com este trabalho, avaliar os principais impactos ambientais da região, visando à 

orientação de ações do poder publico e privado para recuperar; minimizar, e manter, do ponto de 

vista ambiental dessa região tão rica para a biodiversidade, o seu uso econômico racional. Através 

da análise dos dados e estudos obtidos, pretende-se fornecer subsídios para a recuperação dessa 

importante Bacia Hidrográfica de forma sistêmica e progressiva, contribuindo para o uso dos 

recursos naturais, objetivando o desenvolvimento regional auto-sustentado e um melhor equilíbrio 

desse ecossistema. 

 

2.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

Dentre os critérios para o estudo dos impactos ambientais na Foz do Rio Tibagi com o Rio 

Paranapanema, é preciso contemplar a Resolução do CONAMA n.1/86(Conselho Nacional do Meio 
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Ambiente) por meio das seguintes atividades: diagnostico ambiental da área de influencia do 

projeto, cobrindo os meios físico, biológico e socioeconômico e os ecossistemas naturais; a análise 

dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, por meio de identificação, previsão de 

magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes. 

 Os impactos devem ser discriminados quanto aos aspectos positivos e negativos; diretos e 

indiretos; imediatos e em longo prazo; temporários e permanentes. De grau de reversibilidade. De 

propriedades cumulativas e sinérgicas. Da distribuição dos ônus e benefícios sociais. Da definição 

das medidas mitigadoras dos impactos negativos e da elaboração do programa de acompanhamento 

e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados. 

 

3.  O PAPEL ESTRATÉGICO DO RIO PARANAPANEMA 

 

O Rio Paranapanema, pela sua posição geográfica, é considerado a última fronteira de 

penetração do Estado, sobretudo da Franja Pioneira da Cafeicultura entre o final do Século, XIX e 

metade do Século XX, passou pelo processo efetivo de colonização a partir do início do século 20, 

com o avanço da Ferrovia Sorocabana, que partindo de São Paulo, Capital, passava por Sorocaba, 

Botucatu, Avaré, Ourinhos, Assis, Presidente Prudente, e finalmente Presidente Epitácio, junto ao 

Rio Paraná, na fronteira com o Estado do Mato Grosso do Sul. 

 O processo de Exploração deste Rio, que nasce na Serra do Paranapiacaba, sudeste do 

Estado, no sentido leste-oeste do Estado de São Paulo, passa pelos compartimentos de Relevo, do 

Planalto Cristalino Paulista, Depressão Periférica e Planalto Ocidental Paulista, até desaguar na 

Raias Divisórias, do Pontal do Paranapanema, com os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, foi 

realizada numa dinâmica muito rápida, pois assim que os colonos vendiam a madeira, os cafezais 

eram cultivados nos solos virgens de Nitosssolos, antiga Terra Roxa, com elevada produtividade, 

possibilitando aos colonos, meeiros, um grande rendimento. 

 A derrubada das matas alterava rapidamente os “espaços”, provocando o desaparecimento da 

fauna nativa, como também dos últimos remanescentes indígenas de toda a região. 

 O avanço da Ferrovia Sorocabana a partir de Ourinhos atingiu o norte Paranaense e o Médio 

Paranapanema, trazendo milhares de colonos e imigrantes, provocando um dos fenômenos de 

urbanização mais intensos verificados no território Brasileiro (FRESCA, 2004, p. 48-49). 
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 A construção de pequenas hidrelétricas, como Piraju, no início do século vinte, deu início a 

um processo dinâmico de barramentos, chegando ao ano 2000 à presença de dez barragens em todo 

Vale deste Jurumirim, no alto Curso, até Rosana, no baixo Curso, próxima a foz com o Rio Paraná. 

 Dentre estas barragens, a construção da Hidrelétrica de Capivara, no Médio Paranapanema, 

iria provocar a partir de 1976 o também represamento da Foz do Rio Tibagi, entre os municípios de 

1º de Maio e Sertaneja (Paranagi), alterando completamente a paisagem de toda a região, e 

avançando 40 km, desde o Talvegue do Rio Paranapanema até a região de Sertanópolis e Ribeirão 

Claro. 

 A Hidrelétrica de Capivara foi construída pela Estatal Paulista, CESP (Centrais Elétricas do 

Estado de São Paulo), contando com capitais federais, e inaugurada em 1976 pelo, então, Presidente 

Militar, Ernesto Geisel 

 

 

Figura 1: Usina Hidrelétrica Escola de Engenharia Mackenzie (Capivara), Rio Paranapanema entre os Estados de São 

Paulo e Paraná. 

Fonte: Duke Energy Internacional, 2010. 

 

 Iniciada em março de 1971, a Usina Hidrelétrica Escola de Engenharia Mackenzie 
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(Capivara) está localizada no rio Paranapanema, na região de Porto Capim. Fica eqüidistante das 

Cidades de Assis, Presidente Prudente e Londrina, tendo à margem direita o Município de Taciba 

(SP) e à margem esquerda o de Porecatu (PR) (Fig. 1). 

 Desde a formação do grande reservatório da Hidrelétrica de Capivara, grandes 

transformações ocorreram no entorno do Lago. Embora apresentasse pequena concentração 

populacional e relativa distância dos grandes centros urbanos, que provocassem maiores impactos 

ambientais, apresentou à formação de áreas alagadas, lagoas marginais, várzeas, alagamento de 

remanescentes de vegetação primitiva, além de um processo de ocupação irregular. Isso ocorreu 

tanto do lado paranaense como do lado paulista, com a construção de ranchos de pesca e lazer, 

condomínios de chácaras de lazer, hotéis, pousadas, e também “camping” como a Paranatur, em 

Primeiro de Maio, pelo governo Estadual do Paraná. 

 A evolução da agricultura na região da tradicional cafeicultura para as culturas comerciais da 

soja, trigo e milho levou estes cultivos a serem praticadas junto às áreas de alagamento do Lago de 

Capivara, acelerando os processos erosivos dos solos, assoreamento, lixiviação, além da descarga 

de agrotóxicos carregados pelas chuvas diretamente às águas do lago. 

 É, nesta dinâmica, que o Represamento da Foz do Rio Tibagi, tem estado desde 1976, 

quando foi iniciada a formação do Lago de Capivara (Mackenzie), e, pelo qual os impactos 

ambientais têm ocorrido, sem uma efetiva ação dos órgãos ambientais competentes, dos 

proprietários das áreas limítrofes, tanto ao Rio Tibagi como o Rio Paranapanema. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Quanto à delimitação da Área de Estudo (Fig. 2) foi estabelecida como critério geográfico 

e espacial, a “região do Baixo Tibagi” que foi diretamente influenciada pela formação do 

Reservatório de Capivara no Rio Paranapanema, região esta, que abrange os municípios de Primeiro 

de Maio, Sertaneja, Sertanópolis e Rancho Alegre, onde foi estabelecida a cota máxima de 

inundação. Esta área sofreu desde os anos setenta, quando da formação do grande Lago de 

Capivara, modificações profundas em sua paisagem original, com a inundação de matas nativas, 

além da formação de centenas de penínsulas e reentrâncias junta a foz original do Rio Tibagi, 

formando extensos “varjões” com alterações profundas das formações botânicas originais. 
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 A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi é considerada uma sub-bacia do Rio Paranapanema, 

que, por sua vez, está assentada geologicamente entre os grupos e formações geológicas da Bacia 

do Rio Paraná, no Planalto da Borda Leste da Bacia Paranaica, que abrange uma extensa área do 

centro-sul do território Brasileiro. 

 O Baixo Tibagi constitui uma área de aproximadamente 2.471.167 ha, seguindo no sentido 

norte, desaguando no Rio Paranapanema, tendo sua Bacia os limites geográficos, entre 25°30´ 

29Sul, e 49º49´56´´ W e 22°42´29´´ S, e 51°25´23´´ W; abrangendo principalmente as áreas dos 

municípios de Primeiro de Maio, Sertanopolis, Sertaneja, Rancho Alegre, Bela Vista do Paraíso, 

Paranagi, Jataizinho, Ibiporã, Assai. (STIPP, 2000, p. 1-2). 

 A Bacia do Rio Tibagi percorre desde suas nascentes situadas no Segundo Planalto 

Paranaense, ou Região de Ponta Grossa, o Estado do Paraná no sentido noroeste, até desembocar no 

Rio Paranapanema, divisa dos Estados do Paraná e São Paulo, junto à cidade de Primeiro de Maio, 

em sua margem esquerda. 

 Por atravessar vários grupos e formações geológicas, a Bacia do Rio Tibagi é bastante 

heterogênea do ponto de vistas geológico, além de inúmeros ambientes, fato que permite dividi-la 

em três regiões: alto, médio e baixo Tibagi. 

 Neste estudo, tomamos por base as considerações geológicas, morfológicas e pedológicas do 

Baixo Curso do Rio Tibagi (Fig. 3), diante da visão de vários autores que, no decorrer dos últimos 

cinqüenta anos, realizaram estudos detalhados sobre a região, além de uma visão geomorfologia 

ambiental, pois a região do baixo curso sofreu em ainda sofre grandes impactos provocados pela 

ação humana antrópica, principalmente a expansão urbana e as modificações impostas pela 

agricultura do tradicional modelo monocultor até a agricultura comercial mecanizada. 
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Figura 2: Localização da área de estudo. 

Fonte: Ciciliato, R. N. (2010). 
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Figura 3: Mapa hidrográfico do Baixo Tibagi. 

Fonte: Ciciliato, R. N. (2010). 
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5.  METODOLOGIA DE TRABALHO   

 

  Na realização dos estudos de campo foram analisadas as ocupações dos espaços geográficos 

e ecológicos da área de estudo; a identificação das transformações na paisagem cênica da região; a 

análise e descrição dos aspectos físicos do Baixo Tibagi; e principalmente a avaliação dos impactos 

ambientais advindos da construção da Barragem de Capivara e formação do grande reservatório no 

Rio Paranapanema.     

 Quanto à ocupação humana da região, foi verificada a evolução da estrutura fundiária da 

área; a identificação dos impactos socioambientais provocados pela expansão agrícola; a análise das 

transformações socioambientais provocadas pelo Ecoturismo; análise das transformações da rede 

urbana e seus impactos na região; e também o diagnóstico e visão sistêmica das Bacias do Rio 

Paranapanema e Baixo Tibagi. 

 Dentro das regras ou dos critérios a serem estabelecidos, inclui-se a metodologia para 

definição da área de estudo de influência do projeto e o estabelecimento de um diagnóstico 

ambiental que possibilite a recuperação de áreas fortemente impactadas. 

Nos estudos da avaliação dos impactos ambientais é essencial para seu embasamento técnico - 

científico, uma abordagem mais racional e ética dos grandes impactos ambientais resultantes da 

formação de lagos de hidrelétricas junto ás Bacias Hidrografias Brasileiras. 

 Estes impactos iniciais não eram contemplados nos programas de mitigação e muito menos 

quando do início da construção da Hidrelétrica Mackenzie, mas ao gerar o alagamento de milhares 

de ha de terras férteis entre os Estados do Paraná e São Paulo, formaram-se extensas redes de canais 

e várzeas inundáveis, sujeitas aos desequilíbrios dos ecossistemas locais. Os quadros apresentados 

mostram que na construção de grandes empreendimentos hidrelétricos ocorrem grandes transtornos 

e alterações no ambiente físico e biológico, como também no ambiente sócio econômico. 

 Assim, as atitudes imediatas que tem sido tomada, são de procurar amenizar tais impactos 

via políticas de ressarcimento que, no caso da sociedade incluem, basicamente, indenização ou 

realocação compulsória da população atingida para assentamentos rurais ou urbanos. No caso da 

fauna, fazem-se trabalhos de resgate e transferência dos animais para outras localidades, 

normalmente com características parecidas. Para a flora perdida, incluem-se a criação de reservas 

ecológicas e de reflorestamento das margens do lago, como atitudes mais comuns. 
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 Dado a localização do Reservatório de Capivara, entre os estados de São Paulo e Paraná, os 

impactos ambientais descritos por Stipp, ocorreram de forma desigual, de modo que os impactos 

diretos no meio físico biótico previstos nas fases de construção e operação da usina não 

contemplaram ações mitigatórias ambientais suficientes, levando à inundação milhares de áreas de 

várzeas e regiões de baixa variação altimétrica, levando à formação de um gigantesco lago e à perda 

de milhares de terras de elevada fertilidade. 

 Além disso, na implantação de todos os empreendimentos hidrelétricos na Bacia do Rio 

Paranapanema, principalmente no médio curso, a infraestrutura e logística se alocou em maior grau 

no Estado de São Paulo, gerando investimentos em dezenas de cidades, além de obras mitigadoras, 

como a reposição das matas ciliares, vitais para conter as erosões no entorno do grande Lago, e 

protegendo os remanescentes de fauna e flora. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, torna-se necessário que os municípios e 

agricultores, que ocupam o entorno do curso inferior da Bacia do Rio Tibagi, promovam uma 

política ambiental conjunta urgente à custa do processo de degradação se intensificar e chegar a ma 

situação bastante crítica nos próximos anos. Torna-se necessário pelo menos tentar recuperar o que 

já se perdeu no tocante à qualidade de vida, e para isso se faz urgente o controle imediato das fontes 

de poluição e a denúncia aos Órgãos Ambientais competentes, como o IAP (Instituto Ambiental do 

Paraná), IBAMA, e Conselhos do Meio Ambiente em nível Estadual e Federal. A água constitui um 

elemento fundamental a ser considerado na gestão urbana e regional, tendo em vista sua 

potencialidade de induzir ou dificultar o desenvolvimento social e econômico de uma região. 

Segundo, LEAL (2004),o gerenciamento das águas é, portanto imprescindível para garantir a sua 

quantidade e qualidade em níveis adequados aos múltiplos usuários, atuais e futuros. 

 Desta forma, para gerenciar os recursos hídricos é fundamental considerar os vínculos entre 

a terra e água e entre a água superficial e a subterrânea, os vínculos econômicos entre os usos da 

água, tais como a irrigação e a produção de energia hidroelétrica, e os vínculos sócios entre o 

manejo de água e a produção que se vêem afetadas favoráveis e desfavoravelmente (LEAL, 2004). 

A implantação de políticas e sistemas de gestão dos recursos hídricos exige que estados limítrofes 
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contemplem políticas integradas que possibilitem o aproveitamento racional das bacias 

hidrográficas. 

 A determinação dos impactos ambientais em uma bacia hidrográfica de importância como a 

do Rio Tibagi é vital para o desenvolvimento de ações a médio e em longo prazo, que possibilitem a 

recuperação dos biomas degradados e propiciem a recuperação da qualidade da água e seu 

escoamento natural. Através de análise dos dados e estudos obtidos, buscou-se fornecer subsídios 

para a recuperação dessa importante Bacia Hidrográfica de forma sistêmica e progressiva, 

contribuindo para o uso dos recursos naturais, objetivando o desenvolvimento regional auto-

sustentado e um melhor equilíbrio desse ecossistema. 
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RESUMO 

As inundações e os alagamentos são processos hidrológicos naturais e ocorrem nas proximidades 

dos cursos de rios como parte da funcionalidade da natureza, para manter o equilíbrio do 

ecossistema (RECKZIEGAL et al., 2007). Entretanto cada vez mais essas áreas são ocupadas pelos 

seres humanos e causam consideráveis desequilíbrios. Por isso, devido à ação antrópica, os 

alagamentos podem ter ou não relação com os processos de armazenamento fluvial. Diante disso o 

objetivo desse trabalho é mapear, identificar e caracterizar as áreas sujeitas a inundação e 

alagamento no entorno do dique construído ao redor da cidade de Porto Murtinho – MS. A 

metodologia utilizada foram o referencial de analise da paisagem de Cullen (1983) e o índice de 

umidade (NDWI) de Gao (1996) e Cardozo et. al. (2009), para se caracterizar as unidades da 

paisagem das áreas alagáveis e inundáveis visando diferenciar os possíveis riscos de danos 

socioambientais. Assim foi elaborado um quadro localizando e interpretando os cenários de risco e 

potenciais de risco com relação à vulnerabilidade dessas áreas aos processos hidrológicos de 

alagamento e inundações. Portanto este trabalho contribuirá para o planejamento e a gestão em 

áreas de bacias compartilhadas que possuam as mesmas características hidrográficas dentro da 

planície de inundação. 

 

Palavras-chave: Alagamento, Inundação, Índice de Umidade, Planície de Inundação, Danos 

Socioambientais. 

ABSTRACT 

The inundation and flooding are natural hydrological processes and occur in the proximity of river 

courses as part of nature functionality, in order to keep the balance of the ecosystem 

(RECKZIEGAL et al., 2007). However these areas are increasingly occupied by humans causing 

considerable imbalances, therefore, due to human action, the flooding may have or not straight 

relationship with storage processes waterway.In the meantime the aim of this article is to map, 

identify and characterize the areas subject to inundation and flooding in the proximity of the dikes 

built around the city of Porto Murtinho - MS. The methodology of this article was based on 

Cullen´s analysis of the landscape (1983) and humidity index (NDWI) from Gao (1996) and 

Cardozo etc. al. (2009), to characterize the landscape units of wetlands and floodplains in order to 

differentiate the potential for environmental damage.This way was created a chart locating and 

interpreting risk scenarios and potential risks related to the vulnerability of these areas to the 

hydrological processes of inundation and flooding. Therefore, this article will contribute to the 

planning and management in areas of shared basins that have the same hydrological characteristics 

within the floodplain. 
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Keywords: Inundation, Flooding, Humidity Index, Floodplain, Social and Environmental Damage 

 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

A atualidade é marcada pelas preocupações com os recursos naturais pelo fato de que as 

sociedades modernas intensificaram, a partir da 2ª Guerra Mundial, suas apropriações dos espaços 

naturais (uso e ocupação). Isso provocou uma reorganização espacial onde se substituía as 

vegetações naturais por agroambientais e extensas áreas para as atividades pecuaristas (ROSS, 

2009). Este autor apontou para uma intensa transformação realizada pelas atividades humanas sobre 

os sistemas ambientais naturais. 

 Com isso, destacamos que esse desenfreado avanço territorial alcançou as áreas das bacias 

hidrográficas, pois desde a época colonial as áreas de maior ocupação, fora da faixa litorânea, eram 

as margens dos rios.  Desse modo os processos hidrológicos naturais vêm sofrendo, a cada ano, 

mudanças significativas. 

 Assim as enchentes, as inundações e os alagamentos são processos hidrológicos naturais e 

ocorrem nas proximidades dos cursos de rios como parte da funcionalidade da natureza para manter 

o equilíbrio do ecossistema (RECKZIEGAL et al., 2007). Entretanto cada vez mais essas áreas são 

ocupadas pelos seres humanos, causando um desequilíbrio nesses processos hídricos. Por isso, 

devido a ação antrópica, os alagamentos e as inundações podem ter ou não relação com os 

processos de armazenamento fluvial. 

 Esses processos ocorrem quando a vazão ultrapassa a capacidade dos canais de escoamento 

das águas e são intensificados pelo homem através do desmatamento, uso agrícola, urbanização, 

obras hidráulicas como a construção de dique e outras intervenções. Esse uso indevido das encostas, 

sobre os cursos d’água, coloca em risco a qualidade de vida das populações e da biota. 

 Nesse contexto, para um melhor monitoramento dessas áreas e evitar tragédias, a geografia 

quantitativa, surgida nos E.U.A, buscou a precisão das informações geográficas (ROSA e LEITE, 

2006). Isso possibilitou a evolução das técnicas de sensoriamento remoto, na interpretação de 

imagens de satélites e na elaboração de mapas digitais muito precisos. Essas imagens são 

conseguidas pelos sensores remotos (NOVO, 2008) e levadas aos laboratórios de 
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geoprocessamentos. Com o auxilio de softwares como o SPRING e o ArcGIS são elaborados mapas 

com diversas utilidades.   

 Assim o objetivo desse trabalho será o de mapear, identificar e caracterizar os cenários 

relativos aos processos hidrológicos de inundação e alagamento no entorno interno e externo do 

dique construído ao redor da cidade de Porto Murtinho - MS, que se encontra sobre a planície de 

inundação dos rios Paraguai e Amonguija, na região do Baixo Pantanal.  

 Para atingir essa finalidade será elaborado um Mapa de uso e ocupação do ano de 1973, para 

identificar as áreas de inundação antes da construção do dique, e a elaboração de duas cartas-

imagens, do período de chuva e de seca, do ano de 2010, para comparar o comportamento espectral 

da umidade nessa mesma área. Serão utilizadas as bandas 4 e 5 do satélite LANDASAT 5 TM, 

orbita-ponto: 227-075, pois a água e as áreas úmidas são melhor destacadas na faixa do 

infravermelho próximo e, por isso, será possível espacializar as áreas de risco e potenciais de risco 

de inundações e alagamentos. 

 O mapeamento utilizando as bandas 4 e 5 é parte do referencial de Gao (1996), ou seja, o 

cálculo do NDWI (Índice de Umidade) por que ele indica o conteúdo de água presente nas folhas e 

segundo Polidorio (2004) essas duas bandas refletem, após o cálculo NDWI, um comportamento 

espectral da água com alto valor de brilho.  

 Segundo Cardozo et.al. (2009) esse índice de umidade é utilizado para avaliar a quantidade 

de água presente na vegetação ou no tipo de cultura do ambiente. Dessa maneira torna-se possível 

descrever a potencialidade do cálculo na discriminação de áreas alagadas no Pantanal-Sul-mato-

grossense. No caso de Porto Murtinho – MS terá grande importância para compreendermos e 

diferenciarmos os cenários de inundação e alagamento no entorno do dique. Se tornando assim um 

grande instrumento de análise para o gerenciamento de parte dessa bacia hidrográfica que é 

caracterizada pela forte influencia de uma planície de inundação ocupada em região fronteiriça – 

planejamento e gestão de bacia compartilhada.   

Objetivos:  

 - Mapear, Identificar e Caracterizar os cenários das áreas de risco de inundação e 

alagamento, em épocas de chuva, no entorno do dique construído na cidade de Porto Murtinho – 

MS, envolvendo as concentrações urbanas mais vulneráveis a esses dois processos. 
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 - Elaborar um quadro caracterizando as unidades da paisagem das áreas alagáveis e 

inundáveis para diferenciar os cenários de risco e potenciais de risco ao dano socioambiental; 

Materiais e Métodos: 

 A metodologia dividiu-se em identificar e interpretar as áreas de risco de impactos advindos 

da inundação e do alagamento, por meio de uma pesquisa dirigida de campo para analise da 

paisagem e a comparação dos índices NDWI (Índice de água por diferença normalizada), do 

período de seca e de cheia, ocorridas no ano de 2010. 

 A pesquisa dirigida de campo foi planejada com o auxilio da imagem de alta resolução do 

Google Earth (Figura 1) onde se identificou as áreas periféricas comprometidas com o alagamento e 

as áreas fora do dique sujeitas a inundações. Também contribuíram as informações junto às pessoas 

relacionadas direta e indiretamente com a inundação e o alagamento ocorrido em meados no mês de 

abril de 2013, cujo município decretou estado de calamidade pública devido a esses processos 

hidrológicos, onde muitas famílias perderam seus móveis e tiveram suas casas invadidas e 

danificadas pela foça da água. O referencial teórico – metodológico, dessa etapa, baseou-se na 

proposta de análise da paisagem de Collen (1983). 

 A segunda etapa metodológica constou na elaboração de três produtos cartográficos, sendo 

um mapa de uso e ocupação, e duas cartas-imagens representando os índices NDWI do período de 

cheia e de seca. Para a análise do mapa de uso e ocupação utilizou-se as ideias de Tamura (2006), 

mas sem a criação de índices de impermeabilização do solo, apenas para comparação das áreas de 

inundação antes da construção do dique. Nas duas carta-imagem o referencial teórico-metodológico 

adotado foi a proposta de Gao (1996) e Cardozo (2009), com a pretensão de entender o índice de 

água por diferença normatizada do estresse hídrico da vegetação, para identificar os cenários dos 

processos hídricos que ali predominam.  

 Os materiais utilizados para a elaboração do mapa de uso e ocupação foi a Carta 

Topográfica de Porto Murtinho – MS, georeferenciada, Folha SF-21-V-D-V de 1973, na escala 1: 

100.000, na projeção UTM. Para as Cartas-Imagens utilizou-se as Bandas 4 e 5 da Imagem de 

Satélite Landsat 5 TM, orbita\ponto: 227\075 dos anos de 05/02/2010 (época de chuva) e 

07/09/2010 (época de seca), pois essas bandas permitem uma melhor interpretação dos processos 

hídricos, visto que a área em estudo possui baixa declividade e é região sujeita a constantes 

inundações.     
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Figura 1: Áreas Sujeitas a Inundações e Alagamentos dentro e fora do Dique que circunda Porto Murtinho - MS.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

De acordo com o EM-DAT (2009) entre os países do mundo mais atingidos por enchentes e 

inundações, o Brasil registra 94 desastres entre 1960 e 2008, com 5.720 mortes e mais de 15 

milhões de pessoas afetadas (desabrigadas e desalojadas). No estado de Mato Grosso do Sul esses 

processos não alcançam uma expressiva catástrofe hídrica, pois suas maiores áreas de ocorrências, 

localizadas no Pantanal Sul-mato-grossense, as planícies de inundação não são ocupadas, em sua 

maioria, por núcleos urbanos. Entretanto o município de Porto Murtinho – MS é uma exceção e por 

isso merece uma atenção especial. 

 Portanto a enchente, a inundação e o alagamento podem ser analisados, com relação as suas 

probabilidades e ocorrências, pela combinação entre os condicionantes naturais e antrópicos 

(AMARAL E RIBEIRO, 2009). No caso dos condicionantes naturais a influência se dá pela forma 

de relevo; característica da rede de drenagem da bacia hidrográfica; intensidade, quantidade, 

distribuição e frequência das chuvas; características do solo e o teor de umidade; presença ou 

ausência de vegetação. Entre os condicionantes antrópicos destacamos o uso e ocupação irregular 

nas planícies e margens d’água; a disposição irregular de lixo nas proximidades dos cursos d’água e 

as alterações nas características da bacia hidrográfica e dos cursos d’água, como a vazão, a 

retificação e canalização hídrica, a impermeabilização, entre outras (AMARAL E RIBEIRO, 2009). 

De acordo com Scheuren, et. al. (2008) o episodio de inundação e alagamento ocorrido em 

Porto Murtinho – MS, em abril de 2013, que atingiu 280 famílias e fez o prefeito municipal decretar 
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estado de calamidade pública, a situação esta dentro dos critérios adotados no Relatório Anual do 

EM-DAT, ou seja, afetou mais de 100 pessoas e foi decretado estado de emergência e por isso é um 

exemplo de desastre socioambiental. 

 O mapa 1,  gerado a partir da Carta Topográfica de Porto Murtinho – MS, do ano de 1973, 

padronizou e organizou o espaço em questão para que se perceba a influência das áreas inundadas  

nos diversos tipos de uso ali representados, antes da construção do dique. Pois nesse momento 

temporal a malha urbana (cor rosa) estava sujeita ao processo de inundação, comprovado nas cheias 

ocorridas nos anos de 1979 e 1982. 

 

Mapa 1: Mapa de Uso e Ocupação e Áreas Sujeitas a Inundações de Porto Murtinho – MS, no ano de 1973.  

 O mapa 1 também destaca uma ocupação indevida sobre um vale aberto, com extensas 

planícies e terraços fluviais e que em época de chuvas, devido a sua baixa declividade, ocorre um 

aumento do escoamento superficial que concentra a água e satura o solo, como apontou Leopoldo & 

Wolman (1957).  

 Os mapas 2 e 3 foram feitos com base no índice de umidade (NDWI) apresentado por Gao 

(1996) para indicar a presença de água na vegetação e que segundo Polidório (2004) expressam, 

após a aplicação do NDWI nas bandas 4 e 5, um comportamento espectral com alto brilho nos 

corpos d’águas e/ou na presença de água. Assim para o cálculo do Normalized Difference Water 

Index (NDWI) utilizamos a Equação (GAO, 1996 e CARDOZO, 2009): 

NDWI = p(0,86µm) – p(1,24µm)/p(0.86µm)+p(1,24µm); onde p significa a refletância 

aparente.    
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Contudo esse cálculo no software ArcGIS, com as bandas 4 e 5, do sensor TM, do satélite 

LANDSAT 5, se utiliza a seguinte equação: 

NDWI = Banda 4 – Banda 5/Banda 4 + Banda 5; pautando-se na utilização da operação 

Raster Calculator.   

 Desse modo, elaborou-se duas Cartas-Imagens, com as bandas 4 e 5 TM do satélite Landsat 

5, orbita/ponto: 227/075, sendo uma do 05/02/2010 que representou o período chuvoso e outra do 

07/09/2010 representando o período de seca (Mapas 2 e 3). 

 
 

Mapa 2: Áreas de influencia do Índice de Umidade (NDWI) do Período de Chuva. 

 
Mapa 3: Áreas de influencia do Índice de Umidade (NDWI) do Período de Seca. 
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  No mapa 2 o comportamento do NDWI indica um extravasamento do leito menor do rio 

Paraguai, da Foz do rio Amonguija e das áreas ao redor do dique, que comparadas com o mapa 1 

coincidem com os locais de inundação. Os tons azuis e azuis - claros representam os corpos d’água, 

as áreas inundadas e alagadas e os solos úmidos. Podemos notar que o acúmulo de água predomina 

em quase toda a área analisada, com exceção das tonalidades vermelhas e laranjadas que indicam 

ocupação urbana, pastagem e solo exposto.  

 O mapa 3 esboça o comportamento do índice NDWI do período de seca, no ano de 2010, do 

mês de setembro, onde predomina a refletância do solo, ou seja, valores mais baixos do índice de 

umidade, próximos a – 1. Notamos uma inversão de domínio das tonalidades azuis e possibilita 

compreender que no período de seca o nível freático é reduzido e o cenário das inundações e 

alagamentos são modificados, onde o solo e a vegetação apresentam altas refletâncias. 

 

3.  CONCLUSÃO 

 

Para a caracterização das áreas sujeitas a inundações e alagamentos os produtos 

cartográficos (figura 1 e os mapas 1, 2 e 3) contribuíram para entender as dinâmicas dos processos 

hidrológicos das inundações e alagamentos que assolam o referido município e identificar os 

cenários advindos desses processos. Por isso conseguimos elaborar o Quadro 1 mostrando a 

caracterização das unidades de paisagem das áreas alagáveis e inundáveis para podermos 

diferenciar os cenários de risco e potenciais de risco aos danos socioambientais advindos desses 

processos. 

 Por este quadro as áreas periféricas da cidade, o lixão e o núcleo urbano topofóbico perto do 

lixão, por se localizarem na planície de inundação do rio Paraguai e rio Amonguija, podem ser 

configuradas como áreas vulneráveis e sujeitas a ocorrência de danos socioambientais.  

Diante disso temos áreas de risco e potenciais de risco referentes aos impactos provocados 

por alagamentos e inundações, cujos problemas dependem do grau de ocupação das áreas sujeitas a 

esses processos (TUCCI, 2001). No caso da cidade, como o Bairro Salim Cafure; o sudeste do 

Bairro Joquey Club, onde se identifica a baia Pirinzal e que também possui áreas de invasão urbana 

e a parte final do Bairro Dom Pepe II que se encontra próxima do canal interno de escoamento do 

dique e também da continuação da baia Pirinzal, as águas da chuva afetam a vida de seus 

moradores. Já o lixão além da invasão das casas do seu entorno, fica evidenciado o 
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comprometimento com relação à contaminação do manancial de abastecimento de água das 

populações do seu entorno e também ao ecossistema natural da área. 

 Tais fatos comprovam as ressalvas de Cavalheiro, 1995; Porto et al., 2001; Costa, 2002 e 

Botelho, 2004, ou seja, de que nas áreas urbanas, os condicionantes antrópicos assumem grande 

importância, principalmente a ocupação intensa e desordenada e a inadequação do sistema de 

drenagem urbana. Desse modo Botelho (2004) justifica que os cenários de alagamentos na área 

urbana são agravados pela obstrução dos bueiros, bocas de lobo etc.  

 Por fim, a cidade e o lixão, respectivamente, são alvos dos alagamentos e das inundações por 

fatores locacionais. No caso da malha urbana a enchente e a inundação não comprometem a 

população, pois existe o dique, mas de contra partida, a carente rede de drenagem urbana provoca o 

alagamento. Já o caso do lixão o problema é um pouco mais complexo, pois não possui um dique de 

proteção contra as elevações extraordinárias dos rios Paraguai e Amonguija. Por isso, ele está 

sujeito ao processo de enchente do leito menor desses rios, seguido de inundação das áreas 

próximas, sendo considerada uma área de potencial risco socioambiental, pois o chorume que se 

concentra no solo, em épocas de intensas chuvas, pode contaminar o manancial de abastecimento de 

água da população ribeirinha, urbana e rural. Essa contaminação pode ocorrer tanto por escoamento 

superficial quanto por infiltração ao subsolo. 

Portanto para identificarmos as áreas de risco de inundações e alagamentos, nas épocas de 

chuva, no entorno do dique, parte interna e externa, elaboramos o Quadro 1, que ressalta a 

localização e a interpretação das unidades de paisagem das áreas relativas aos cenários de risco e 

potenciais de risco relativos aos processos hidrológicos de inundação e de alagamento. 

Quadro 1: Interpretação das unidades da paisagem das áreas alagáveis e inundáveis 
Área Pontos Coordenadas Imagem Fotos Processo 

Hidrológico 

 

 

1 
Bairro 

Don Pepe 

 

 

1 

 

21o 

42’47,34’’S 

 

57o53’09,17’’O 

 

 

 

Área Alagável 

e de risco 

2 
Valetão 

do Bairro 
Don Pepe 

 

 

2 

 

21o 

42’39,21’’S 

 

57o53’15,49’’O 
  

 

Área Alagável 

e potencial de 

risco 
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5 
Bairro 
Jockey 

Club 

 

 

3 

 

 

21o 

42’23,22’’S 

 

57o52’23,36’’O 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Área Alagável 

e de risco 

 

 

4 

 

 

21o 

42’14,36’’S 

 

57o52’27,32’’O 

 

 

 

Área Alagável 

e de risco 

 

6 
Bairro 
Salim 

Cafure 

 

 

5 

 

 

21o 

41’39,42’’S 

 

57o52’23,34’’O 

  

 

 

Área Alagável 

e de risco 

 

7 
Rua Salim 

Cafuri 

Filho 

 

 

6 

 

 

21o 

41’42,35’’S 

 

57o52’33,74’’O 
  

 

 

Área Alagável 

e de risco 

 

 

 

 

 

 

8 
Bairro 

Topofóbico do 

Antigo Matadouro e 

Entorno do Lixão 

 

 

 

 
 

 

 

7 

 

 

21o 

41’05,30’’S 

 

57o52’15,80’’O 

  

 

 

Área Inundável 

e potencial de 

risco 

 

 

 

8 

 

 

21o 

40’50,98’’S 

 

57o52’14,95’’O 

  

 

 

Área Inundável 

e potencial de 

risco 

 

 

 

9 

 

 

21o 

40’59,35’’S 

 

57o52’16,07’’O 

  

 

 

Área Inundável 

e potencial de 

risco 
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RESUMO 

Este estudo teve por objetivo identificar áreas prioritárias para conservação dos recursos hídricos na 

bacia hidrográfica do rio Pitangui através de técnicas de álgebra de mapas, disponíveis no 

programas de tipo SIG. Através da combinação de valores atribuídos aos seguintes dados temáticos: 

geologia, pedologia, distâncias da rede hidrográfica, declividade e uso da terra nos anos de 1990 e 

2005, foram determinados índices de conservação (IC). Estes foram distribuídos em cinco classes 

de prioridade para conservação e os resultados são apresentados na forma de mapas e organizados 

em tabelas. As unidades de paisagem determinadas prioritárias para a conservação são consideradas 

base para a implantação de programa de conservação dos recursos hídricos e de pagamentos por 

serviços ambientais no âmbito da bacia. 

 

Palavras-chave: áreas prioritárias, bacia hidrográfica, álgebra de mapas, conservação, serviços 

ambientais 

ABSTRACT 

This study aimed to identify priority areas for water resources conservation in the Pitangui river 

basin by the use of algebra mapping, available in GIS software. Through the combination of values 

assigned to the following data: geology, soil, hydrographic network, slope and land use in 1990 and 

2005, defining a Conservation Index (IC) for the land. Results of the algebra mapping were 

distributed into five classes of conservation priority and the results are presented in the form of 

maps and organized in tables. Landscape units outlined as priorities for conservation are considered 

the basis for the implementation of a program of water conservation and payments for 

environmental services within the basin. 

 

Keywords: priority areas, river basin, map algebra, conservation, environmental services 
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1 . INTRODUÇÃO   

 

O desenvolvimento de qualquer país está fundamentado na sua capacidade de conservação, 

proteção e disponibilidade de água de qualidade (ZIMMERMANN, 2003). Este torna a gestão das 

bacias hidrográficas fundamental, uma vez que, qualquer superfície está inserida em alguma bacia, 

fazendo esta reconhecida universalmente como unidade de planejamento (SANTOS, 2008). Devido 

às suas propriedades de solvente universal e capacidade de transportar partículas, a água incorpora a 

si impurezas diversas as quais definem os seus padrões de qualidade (VON SPERLING, 2005). 

Em muitos países, incluindo o Brasil, a escassez de recursos hídricos não se traduz em 

âmbito nacional, mas ocorre em certas regiões, em algumas épocas do ano, em períodos 

prolongados de seca (TUNDISI, 2010). Como tendência para os próximos anos, com um aumento 

ainda maior do consumo da água devido à demanda do crescimento populacional acentuado e 

desordenado, principalmente nos grandes centros, a água disponível será insuficiente, tanto 

qualitativamente quando quantitativamente (DANTAS e SALES, 2009). 

Cada vez mais, a “paisagem natural” vem sendo substituída pela “paisagem antropizada”. As 

drásticas mudanças na “paisagem natural” têm causado problemas ecológicos, sociais (MAGRO, 

1997) e econômicos. 

Os conflitos de uso do solo ou conflitos do antrópico com o meio podem ser visualizados 

através da perspectiva da bacia hidrográfica, este conceito permite ainda definir estratégias para o 

desenvolvimento de alternativas sustentáveis. Por isso, a bacia hidrográfica como sistema, e não 

somente massa de água ou trecho de vegetação, deve ser considerada como a unidade para o 

gerenciamento ecológico das atividades humanas (ODUM, 1998). 

Sendo assim a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento é essencial, onde 

estes estudos devem basear-se em premissas científicas, tecnológicas, no desenvolvimento de 

gestão do uso das terras e gerenciamento do uso e consequente qualidade dos recursos hídricos. Este 

tipo de abordagem possibilita qualificar e/ou quantificar impactos espacializados devido a ações em 

algum ponto da bacia, uma vez que todos os componentes destas encontram-se interligados. 

A recomposição da vegetação nativa nas bacias hidrográficas destaca-se como uma ação 

conservacionista que, além de melhorar a depuração natural, é uma das estratégias mais eficientes 

para a redução dos custos de tratamento hídrico, podendo fundamentar ações de políticas públicas 
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(MOREIRA, 2004). Porém, os impactos de tais ações, não somente ambientais, mas econômicos, 

sociais e culturais podem e devem ser estudados. 

Os impactos econômicos, na conjuntura atual, são considerados os mais relevantes. Sendo 

assim para a implementação de ações é imprescindível a espacialização de áreas prioritárias, 

direcionando e potencializando ações. Para espacialização, bem como integralização de dados 

pertinentes (geologia, solos, uso das terras, declividade, etc..) a proteção de recursos hídricos, os 

algoritmos do tipo Sistemas de Informações Georreferenciadas (SIG) são de extrema valia, estes 

permitem a abordagem multicriterial e produção de mapas (VALENTE, 2005, OKUYAMA et al., 

2012 e DELALIBERA et al., 2012). 

Em área de exploração agrícola com altos rendimentos e altamente tecnificada, a bacia do 

rio Pitangui e manancial urbano da cidade de Ponta Grossa, merece atenção SANEPAR (2005). 

Sendo assim objetiva-se sugerir metodologia visando definição de áreas prioritárias para a 

conservação de quantidade e qualidade hídrica da bacia hidrográfica deste rio, localizado na região 

dos Campos Gerais do Paraná, nos municípios de Ponta Grossa, Carambeí e Castro (PR), utilizando 

a álgebra espacial em ambiente SIG. 

 

2.  MATERIAL E MÉTODO   

2.1 Base de dados e mapeamento das Unidades de Paisagem 

As informações foram integradas em base digital georreferenciada utilizando-se ferramentas 

SIG, através do software ArcGIS v.10.0, constituindo  base cartográfica referencial para as 

interpretações subsequentes. Para a definição de áreas prioritárias considerou-se toda a superfície do 

manancial de abastecimento. 

Inicialmente foram produzidas as bases digitais dos seguintes dos seguintes atributos 

constituintes da paisagem: a) base geológica - escala 1:250.000; b) solos – escala 1:250.000; c) 

curvas de nível – escala 1:50.000, equidistância vertical 20m (base digital do estado do Paraná); d) 

hidrografia – escala 1:50.000; e) fotografias aéreas de 2001, disponibilizadas pelo Núcleo de 

Estudos em Meio Ambiente (Nucleam/UEPG)– escala 1:8.000; f) classificação visual do uso cartas-

imagem SPOT 5 de 2005 (Folha 2824-4, 2825-3, 2841-1 e 2840-2) com resolução de 5 m; g) 

classificação automática das imagens multiespectrais TM (LANDSAT 5) de maio de 1990 

(Órbita/Ponto 221- 077) com resolução de 30 m.Os dados obtidos em formato vetorial  foram 
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convertidos sua representação em grade regular de pontos em arquivos matriciais (células com 10 

m) de modo possibilitar a operar estes geo-campos através de álgebra de mapas proposta por 

Tomlin (1990). 

A delimitação da bacia foi realizada a partir das cotas altimétricas disponíveis em carta 

topográfica (Folhas MI2824-4, MI2825-3, MI2841-1 e MI2840-2) e carta-imagem, representados 

por curvas de nível com equidistância vertical de 20m e demais pontos de altimetria conhecida, 

observando-se o escoamento das linhas de drenagem. 

2.2 Índices de Conservação (IC) 

Para cada classe de mapeamento vetorizada foram atribuídos ICs em função da contribuição 

relativa de cada unidade de mapeamento na manutenção das funções de regulagem na dinâmica 

hidrológica e qualidade das águas na bacia.  

O IC utilizado recebeu intervalo de 0 a 40, onde os maiores valores foram utilizados para as 

classes de mapeamento com características ecológicas e espaciais mais relevantes para a 

conservação dos recursos hídricos da bacia. A tabela I apresenta os intervalos dos ICs utilizados por 

componente e respectivas classes de mapeamento inseridos na álgebra de mapas para definição de 

áreas prioritárias.  

2.2.1 Geologia 

Obtida a partir das cartas geológicas da zona 22S do mapeamento estadual do Instituto de 

Terras, Cartografia e Geociências (2006) (escala 1:250.000).  

2.2.2 Declividade 

A partir do modelo digital do terreno, através da ferramenta Slope (ArcGIS v.10.0), foi 

extraída a representação espacial da declividade da bacia. Estas foram agrupadas em categorias 

conforme EMBRAPA (2006): 0 - 3 % (plano), 3 - 8% (suave ondulado), 8 - 20 % (ondulado), 20 - 

45 % (forte ondulado), 45 -75% (montanhoso) e > 75% (escarpado).  

2.2.3 Solos 

O mapa de solos foi obtido a partir das cartas pedológicas da zona 22S do mapeamento 

estadual da EMBRAPA (2006) (escala 1:250.000). Os Índices de Conservação atribuídos às classes 

de solos foram definidos de acordo com as características pedológicas das classes de mapeamento, 
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tendo por base o sistema de avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (RAMALHO FILHO; BEEK, 

1995).  

2.2.4 Áreas Ripárias 

Para definição da largura das faixas de proteção ao longo dos córregos, utilizou-se como 

parâmetro a Áreas de Preservação Permanente, conforme definidas pelo Código Florestal Brasileiro 

(BRASIL, 1965). Deste modo, para as áreas situadas até 30 metros de cada margem foi atribuído IC 

40, o mais elevado entre todos os componentes, de modo a garantir que estas unidades, 

independentemente dos demais componentes estejam incluída nos níveis de maior prioridade para a 

conservação. De modo proporcional complementou-se com a inclusão das faixas de terras situadas 

entre 30 a 60 metros (IC = 5) e 120 metros (IC = 3) em cada margem de córregos e rios que compõe 

o sistema hidrográfico. Ao entorno da delimitação da represa atribuiu-se o valor de IC=40 para um 

buffer de 100 metros, devido sua característica de reservatório hídrico do município. 

2.2.5 Uso das Terras 

A identificação de unidades de paisagens visando à classificação do uso atual da bacia foi 

obtida através interpretação visual (ANTROP, 2000) das cartas-imagem do satélite SPOT datadas 

de 2005. Produziu-se, através da classificação, mapa vetorial representadas pelas classes: a) Floresta 

Ombrófila Mista; b) Área urbana; c) Agricultura; d) Campo nativo; e) Campo úmido; f) Campo 

rupestre; g) Reflorestamento; h) Campo brejoso; i) Várzea; j) corpo d´água e k) Afloramentos 

rochosos. 

Este mapeamento, fundamentado no uso das terras em 2005, é considerado o referencial 

cartográfico base para a definição de áreas prioritárias e ações para a conservação no âmbito da 

bacia, já que este é o componente da paisagem a ser trabalhado em um programa de conservação 

dos recursos hídricos. 

Diante disso, para o uso das terras foram atribuídos IC com valores entre 0 a 4, para os 

sistemas mais intensivos, em função de seu potencial relativo de degradação do ecossistema 

aquático, e IC entre 6 a 8 para as unidades de mapeamento de campos, campos úmidos e florestas 

com araucária, áreas essas, com maior potencial relativo de produção de serviços ambientais e 

contribuição a dinâmica hídrica da bacia. 

As atividades agrícolas e outras formas de uso intensivo das terras têm sido amplamente 

discutidas como a principal fonte de sedimentos, nutrientes e contaminantes de ecossistemas 
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aquáticos (ex. HUNTER et al., 2000; WANG, 2001; SNYDER et al., 2003; BUCK et al., 2004; 

FOLEY et al., 2005; LEE et al; 2009). Correlações significativas entre declínio na qualidade das 

águas de córregos e aumento de superfícies cultivadas tem sido demonstrada (PRATT; CHANG, 

2012), evidenciando o potencial dessas fontes poluidoras.  

 

Tabela I: Índices de Conservação atribuídos por classe de mapeamento dos componentes de geologia, solos, sistemas 

ripários, gradiente topográfico e uso das terras nos anos de 1990 e 2005.                                                                                 

Sistemas Componente  

da Paisagem 
Classe de Mapeamento IC 

Solos 

 

GLEISSOLO MELÂNICO 7 

Associação NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 

Distrófico típico 4 

Associação NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico + AFLORAMENTOS 5 

NEOSSOLO LITÓLICO 5 

Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico + ARGISSOLO 

VERMELHO -AMARELO Distrófico câmbico 3 

Associação CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico + NEOSSOLO LITÓLICO 

Húmico típico  4 

CAMBISSOLO HÁPLICO/HÚMICO 3 

Associação ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico + LATOSSOLO 

BRUNO Distrófico típico 2 

ARGISSOLO VERMELHO/AMARELO 3 

Associação LATOSSOLO BRUNO Ácrico + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 

latossólico 1 

Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO 

distrófico típico  1 

Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico câmbico + ARGISSOLO 

VERMELHO/AMARELO Distrófico típico 1 

LATOSSOLO VERMELHO/ BRUNO 0 

S
is

te
m

a 

R
ip

ár
io

 

30 metros 40 

60 metros 5 

120 metros 3 

U
so

 d
a 

te
rr

a 
- 

2
0

0
5
 

PAISAGEM REMANESCENTE 

Afloramento de rocha 8 

Campo nativo 6 

Campo brejoso 7 

Campo rupestre 6 

Campo úmido 8 

Campo úmido / seco 7 

Corpo d'água NoData 

Floresta nativa 7 

Várzea 8 

PAISAGEM ANTRÓPICA 

Área urbana 0 

Agricultura 2 

Edificação 1 
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Estrada 0 

Pastagem 3 

Reflorestamento 4 

Desmatamento 1 

Outros 2 

G
eo

lo
g

ia
 

Sedimentos Recentes do Quaternário 6 

Granito Serra do Carambeí 6 

Formação Furnas 5 

Grupo Açungui- Formação Itaiacoca 4 

Formação Camarinha 3 

Grupo Castro – Rochas Vulcânicas 2 

Complexo Granítico Cunhaporanga 1 

U
so

 d
a 

te
rr

a 

1
9

9
0
 

Campo 2 

Floresta 2 

Reflorestamento 1 

Agricultura -1 

D
ec

li
v

id
ad

e 

> 75 (escarpado) 9 

45-75 (montanhoso) 6 

20-45 (forte-ondulado) 4 

8-20 (ondulado) 2 

3-8 (suave-ondulado) 1 

0-3 (plano) 0 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A área estudada compreende um total de aproximadamente 45.000 hectares, inserida 18% 

do município de Ponta Grossa, 38% em Castro e 44% no município de Carambeí. 

3.1 Caracterização e distribuição espacial das unidades de paisagem 

Fundamentado nos sistemas de uso da terra atual desenvolvidos na bacia foram mapeadas 

3928 unidades de paisagem. A paisagem natural remanescente compreende 2.519 unidades (57,6% 

da superfície da bacia) compostas principalmente por diferentes tipos de campos (23,6% da 

superfície), várzeas (1%) e, ocupando posições distintas na paisagem, áreas de floresta com 

Araucária - Floresta Ombrófila Mista (31%) em estágios diversos de sucessão ecológica. 

A paisagem antrópica compreende 1.369 unidades (42% da superfície total) constituídas por 

sistemas intensivos de produção agrícola e pecuária (36%) e florestal (0,98%), Eucalyptus spp e 

Pinus spp. Áreas de pastagens apresentaram 4,3% da bacia. A área urbana-industrial ocupa 0,15% 

da superfície total. Foram também incluídas áreas de estradas e edificações que causam muito 

impacto na qualidade do corpo hídrico (0,35% do total). As atividades antrópicas desenvolvidas na 

bacia apresentam elevado risco de contaminação das águas, originadas em fontes difusas e pontuais. 
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Portanto, estratégias para o manejo adequado destas unidades de paisagem, no sentido de minimizar 

riscos, também devem ser consideradas prioridade. 

Em relação ao manejo agropecuário ocorre o predomínio de cultivo agrícola intensivo, 

principalmente de milho e soja no verão e aveia e trigo no inverno. Os sistemas de produção 

empregam o uso intensivo de insumos químicos, em particular agrotóxicos e fertilizantes químicos 

e orgânicos, que devem ser cautelosamente manipulados pelo risco potencial de contaminação do 

sistema hídrico. Elementos químicos e fertilizantes minerais e orgânicos, utilizados em larga escala 

nas áreas cultivadas, são absorvidos pelos ecossistemas; excedentes de fósforo e nitrogênio das 

áreas cultivadas estão entre os principais elementos responsáveis pela eutrofização dos ecossistemas 

aquáticos (ONGLEY, 1996). 

A pecuária intensiva possui forte presença, em particular bovinocultura de leite e avicultura 

e, consequentemente, há a necessidade do manejo racional dos dejetos. Destaca-se, neste caso, o 

potencial para a utilização de biodigestores para a produção de biogás, sistema que vem sendo 

implantado em propriedades da região (ROCHA; WEIRICH NETO, 2010). 

A área urbana-industrial, mesmo ocupando pequena porcentagem da bacia (0,15%), merece 

atenção particular já que os sistemas hidrográficos em áreas urbanas e industriais recebem uma 

carga diversa e elevada de contaminantes potenciais (SNYDER et al. 2003; CHANG, 2008; 

PRATT; CHANG, 2012). No caso específico dos três municípios, deve ser levado em consideração 

os seguintes problemas: a) sistemas deficientes de coleta e tratamento de esgoto doméstico; b) 

resíduos orgânicos e químicos de atividades industriais e urbanas; c) manejado inadequado de 

derivados de petróleo em postos de distribuição e frotas de veículos; d) construção irregular em 

áreas marginais aos arroios urbanos, acarretando problemas de ordem sanitária e social; e) depósito 

irregular de lixo doméstico e construção civil nas margens dos arroios; f) erosão nos canais de 

drenagem, intensificado nos períodos de precipitação intensiva devido à impermeabilização dos 

solos urbanos (ROCHA; WEIRICH NETO, 2010).  

Tabela II: Unidades de Paisagem no manancial rio Pitangui (Uso das Terras em 2005). 

PAISAGEM REMANESCENTE Área na bacia (ha) Área na bacia (%) 

Afloramento de rocha 47,25 0,1 

Campo nativo 3221,80 7,3 

Campo brejoso 1672,22 3,8 
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Campo rupestre 377,86 0,9 

Campo úmido 1618,52 3,7 

Campo úmido / seco 3639,66 8,3 

Corpo d'água 728,21 1,7 

Floresta nativa 13873,52 31,5 

Várzea 333,76 0,8 

PAISAGEM ANTRÓPICA     

Área urbana 66,59 0,2 

Agricultura 15913,30 36,1 

Edificação 9,59 0,02 

Estrada 143,99 0, 3 

Pastagem 1898,42 4,3 

Reflorestamento 433,51 0,98 

Desmatamento 78,51 0,2 

Outros 61,51 0,1 

Total 44118,23 100,0 

 

A geologia local é elemento fundamental na dinâmica de formação da paisagem e, por 

conseguinte, na qualidade das águas (HAMILTON et al., 1993). Deste modo, para o componente 

geologia, definiram-se IC em função da relativa fragilidade ambiental das unidades de mapeamento. 

Tabela III: Geologia na bacia do manancial rio Pitangui. 

Classe de Mapeamento Área na bacia (ha) Área na bacia (%) 

Sedimentos Recentes do Quaternário 2648,35 6,0 

Granito Serra do Carambeí 4679,47 10,6 

Formação Furnas 8513,02 19,3 

Grupo Açungui- Formação Itaiacoca 1222,22 2,8 

Formação Camarinha 16,68 0,04 

Grupo Castro – Rochas Vulcânicas 2877,25 6,5 

Complexo Granítico Cunhaporanga 23455,00 53,2 

 

Outro critério para a caracterização da paisagem foram os mapas digitais de solos 

(1:250.000) (base digital do estado do Paraná) e, para a definição do IC levou-se em consideração 

as características de posição na paisagem das unidades de mapeamento de solos. 
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Tabela IV: Solos presentes na bacia do manancial rio Pitangui. 

Classe de Mapeamento Área na bacia (ha) Área na bacia (%) 

GLEISSOLO MELÂNICO 4015,07 9,1 

Associação NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + CAMBISSOLO 

HÁPLICO Tb Distrófico típico 
496,41 1,1 

Associação NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico + AFLORAMENTOS 2835,29 6,4 

NEOSSOLO LITÓLICO 1329,17 3,0 

Associação CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico + 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico câmbico 
459,41 1,0 

Associação CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico + NEOSSOLO 

LITÓLICO Húmico típico  
2528,72 5,7 

CAMBISSOLO HÁPLICO/HÚMICO 1135,08 2,6 

Associação ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico + 

LATOSSOLO BRUNO Distrófico típico 
12370,10 28,0 

ARGISSOLOS VERMELHOS/AMARELO 638,21 1,5 

Associação LATOSSOLO BRUNO Ácrico + CAMBISSOLO HÁPLICO 

Tb Distrófico latossólico 
15228,65 34,5 

Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico + 

CAMBISSOLO HÁPLICO distrófico típico  
829,15 1,9 

Associação LATOSSOLO VERMELHO Distrófico câmbico + 

ARGISSOLO VERMELHO/AMARELO Distrófico típico 
173,11 0,4 

LATOSSOLO VERMELHO/ BRUNO 759,67 1,7 

Total 42798,04 97,0 

 

Tabela V: Gradiente topográfico na bacia do manancial rio Pitangui. 

Classe de Mapeamento Área na bacia (ha) Área na bacia (ha) 

          > 75 (escarpado) 293,34 0,7 

45-75 (montanhoso) 1863,28 4,2 

20-45 (forte-ondulado) 1387,18 3,1 

08-20 (ondulado) 4758,24 10,8 

03-08 (suave-ondulado) 4494,23 10,2 

0-3 (plano) 31294,98 70,9 

Total 44091,25 99,9 

 

3.2 Áreas prioritárias para a conservação dos recursos hídricos 

Fundamentado na análise integrada de componentes da paisagem foram identificadas 

unidades de paisagem com potenciais e limitações similares para a conservação dos recursos 
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hídricos na bacia. A figura I apresenta a distribuição espacial das áreas prioritárias para 

conservação, distribuídas em cinco classes de prioridade: alta, média-alta, média, média-baixa e 

baixa. A tabela VI apresenta o intervalo dos índices de conservação (IC) obtidos e os dados de 

superfície para as classes de prioridade. As áreas prioritárias (alta e média-alta prioridade de 

conservação) compreendem 24% da superfície total, refletindo o critério metodológico de divisão 

equitativa da superfície total da bacia entre as classes de prioridade. 

 

Tabela VI: Intervalos obtidos para os índices de conservação e superfície de abrangência por classe de prioridade. 

Prioridade para 

Conservação 

Intervalo dos Índices de 

Conservação 
Área na bacia (ha) Área na bacia (%) 

Baixa 2 – 4 7.580,70 17,2 

Média Baixa 5 – 6 7.548,82 17,1 

Média 7 - 9 9.246,56 20,9 

Média Alta 10 - 14 8.877,92 20,1 

Alta 15 - 61 10.867,03 24,6 

Total 
 

44.121,03 100 

 

Figura I: Áreas prioritárias para conservação dos recursos hídricos no manancial rio Pitangui. 

 
 

Legenda 
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4. CONCLUSÕES 

 

 Através de tecnologias disponíveis em ambiente SIG, produziu-se diagnóstico 

fundamentado no uso dos solos e constitui-se base espacial de dados para a gestão adequada dos 

recursos naturais no âmbito da bacia, tendo em vista a proteção dos recursos hídricos destinados ao 

abastecimento de Ponta Grossa e aos recursos hídricos de Carambeí e Castro. A base digital 

estabelecida e o mapeamento resultante da análise integrada são instrumentos básicos para subsidiar 

o estabelecimento de políticas públicas para a restauração, monitoramento e manutenção da saúde 

ambiental desta bacia, manancial do município. 

Os processos de formação e evolução da paisagem da bacia determinaram setores 

específicos do território com potenciais e restrições para o uso intensivo das terras e para a 

conservação dos recursos hídricos. Através da álgebra de mapas foram integrados parâmetros que 

devem ser levados em conta no planejamento do território, de modo a identificar áreas prioritárias 

para a conservação dos recursos hídricos. Este referencial pode fundamentar as tomadas de decisões 

sobre o manejo dos recursos e constituir ações para garantir o potencial de produção de água da 

bacia em quantidades e qualidades desejáveis. 
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RESUMO 

A salubridade ambiental é um dos aspectos mais importantes para se alcançar qualidade de vida 

humana satisfatória. Está relacionada diretamente a serviços de saneamento ambiental, a uma 

adequada condição de moradia e a existência de adequadas políticas socioeconômicas e culturais. 

Dessa forma, o presente trabalho busca aglutinar aspectos concernentes à relação da salubridade 

ambiental de uma população com uma boa condição de moradia. São utilizadas metodologias para 

realizar a análise das variáveis representativas da salubridade ambiental, aplicando-a na sede do 

município de Itaguaçu da Bahia e mais três povoados (Barreiros, Fazenda Almas e Rio Verde I). 

Alocados na sub-bacia hidrográfica do rio Verde, tributário da margem direita do rio São Francisco 

em seu curso médio. Incluem-se critérios para priorizar ações que possam melhorar o que se define 

como QAM - Qualidade do Ambiente e da Moradia. É utilizado o Indicador de Salubridade 

Ambiental – ISA proposto pelo Conselho Estadual de Saneamento do Estado de São Paulo – 

CONESAN (SÂO PAULO, 1999) e o Indicador de Condições de Moradia – ICM, desenvolvido por 

Silva (2006). 

 

Palavras-chave: salubridade ambiental, condições de moradia, qualidade do ambiente e da moradia  

 

ABSTRACT 

The environmental health is one of the most important aspects to achieve satisfactory quality of 

human life. It is directly related to basic sanitation services, normally offered by the public 

institutions, and adequate living conditions and the existence of appropriate socio-economic and 

cultural policies. In this way, this work deals with the relationship that unifies aspects of 

environmental health of a population with good housing conditions. An integrated analysis of the 

variables that represent the environmental health is made, applying it to municipality headquarter of 

Itaguaçu da Bahia - BA and three sites located in the Rio Verde basin. A methodology to prioritize 

actions that can improve the environmental quality of sites is proposed. The ISA - Indicator of 

Environmental Healthy developed by the technical team of the State Council of Sanitation of the 

State of São Paulo (SÃO PAULO, 1999) and the indicator of housing conditions Icm developed by 

Silva (2006) were used. Criteria are defined to prioritize actions that could improve the quality of 

the environmental and housing, as defined. 

 

Keywords: environmental health, housing conditions, environmental quality  
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1 . INTRODUÇÃO   

 

Atualmente se tem a utilização de indicadores em bacias hidrográficas, como ferramenta 

para avaliação das condições ambientais, sociais, econômicas e das ações públicas; e como 

instrumento de contribuição no processo de planejamento e gestão, de forma a proporcionar 

melhorias nas condições de vida (DIAS, 2003). Para Tundisi & Tundisi (2011) a bacia hidrográfica 

tem certas características essenciais que a torna uma unidade muito bem caracterizada e permitem a 

integração multidisciplinar entre diferentes sistemas de gerenciamento, estudo e atividade 

ambiental. A bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento, representa um 

avanço conceitual muito importante e integrado de ação. A abordagem por bacia hidrográfica possui 

vantagens, características e situações que são fundamentais para o desenvolvimento de estudos 

interdisciplinares.  

 Intrinsecamente a esse modelo de gestão está a busca do entendimento do estado de 

salubridade de uma população que está diretamente relacionado às condições de moradia, aos 

serviços de saneamento básico oferecidos pelo poder público e a condições sociais envolvendo 

aspectos socioeconômicos e culturais. No entanto, a história do Brasil tem demonstrado a 

incapacidade do Estado em promover condições materiais e sociais para uma vida digna de grande 

parte da população. As condições de salubridade do meio têm sido afetadas pela ausência ou 

ineficiência do Estado neste importante item de promoção da saúde pública (DIAS, 2003). 

Com o propósito de contribuir para o melhoramento das condições de vida da população de 

comunidades alocadas na sub-bacia hidrográfica do Rio Verde (figura 1), no município de Itaguaçu 

da Bahia – BA, pretende-se avaliar conjuntamente as condições de salubridade ambiental com as 

condições de moradia, propondo metodologias que servirão como suporte para a escolha e 

hierarquização de ações a serem tomadas pelo poder público referentes às problemáticas 

trabalhadas. 
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Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Verde. 

Fonte: Silva, H. (2005). 

 

2.  METODOLOGIA 

 

A determinação do ISA de cada localidade foi feita com base em dados obtidos em campo e 

de instituições públicas federais, do município de Itaguaçu da Bahia e do Estado da Bahia 

relacionadas na Tabela 1. 

Quanto às condições de moradia, foram feitos levantamentos nos localidades estudadas, no 

sentido de se avaliar segundo metodologia já estabelecida por Silva (2006), que contempla os 

aspectos de densidade habitacional e qualidade da habitação.  

Assim, foram utilizados dados da pesquisa direta realizada por Cunha (2012) no município, 

considerando a faixa etária de 5 anos ou mais de idade. A pesquisa foi realizada por meio do uso de 
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questionários aplicados por amostragem de acordo com a norma vigente da ABNT - NBR 5427 

(ABNT, 1985) que trata dos planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 

Adotou-se o critério de acordo com o número de moradias de cada localidade estudada, com 

aplicação de 53 questionários no Barreiros, 50 na Fazenda Almas, 51 no Rio Verde I e 81 na Sede 

municipal (figura 2).  

 

 
Figura 2 – Localização do município de Itaguaçu da Bahia e dos lugares estudados. 

 

O Indicador de Salubridade Ambiental - ISA 

 

O Indicador de Salubridade Ambiental – ISA é expresso pela média ponderada de 

indicadores específicos, com avaliação de atributos quantitativos e qualitativos. Sua composição é 

dada pela Equação 1, com os subindicadores componentes Iab, Ies, Irs, Icv, Irh e Ise  descritos 

adiante. O seu valor varia de 0 a 1 (SÃO PAULO, 1999). 

 

ISA = 0,25 Iab + 0,25 Ies + 0,25 Irs + 0,10 Icv + 0,10 Irh + 0,05 Ise       (1) 
 

Os indicadores secundários (ou subindicadores) são os seguintes: 
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Iab = Subindicador de Abastecimento de Água;  

Ies = Subindicador de Esgotos Sanitários;  

Irs = Subindicador de Resíduos Sólidos; 

Icv = Subindicador de Controle de Vetores;  

Irh = Subindicador de Recursos Hídricos;  

Ise = Subindicador Sócio Econômico. 
 

Cada (sub)indicador secundário é obtido por meio de formulação específica, com a 

utilização de indicadores terciários ou subindicadores de terceira ordem, cujo resultado indica uma 

pontuação a ser recebida, com seus objetivos específicos, demonstrados de forma sintética na 

Tabela 1, juntamente com as fontes de informação sobre os dados primários, a serem obtidos para o 

cálculo dos subindicadores.  

 

Tabela 1 – Subindicadores, componentes, formulação, objetivos e fontes de dados. 

Subindicador Objetivos Fontes de Dados 

Iab fórmula: Iab = (Ica+Iqa+Isa)/3 

Índice de Cobertura de 

Atendimento (Ica) 

Quantificar os domicílios atendidos 

pelo sistema 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Índice de Qualidade da 

água (Iqa) 

Monitorar a qualidade da água 

oferecida 

Laboratório de Saneamento 

da UFPB e da EMBASA 

Saturação dos Sistemas 

Produtores (Isa) 

Monitorar demanda e programar 

ampliação do sistema 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Ies         fórmula: Ies = (Ice + Ite + Ise)/3 

Índice de Cobertura em 

coleta e tanques 

sépticos(Ice) 

Quantificar os domicílios atendidos 

pelo sistema e por tanques sépticos 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Índice de Esgoto tratado 

e tanque séptico (Ite) 

Indicar a redução da carga 

Poluidora 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Saturação do sistema de 

Tratamento (Ise) 

Monitorar demanda e programar 

ampliação do sistema 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Irs         fórmula:Irs = (Icr + Itr + Isr)/3 

Índice de coleta de lixo 

(Icr) 

Quantificar os domicilios atendidos 

por coleta de lixo 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Tratamento e 

disposiçãofinal dos 

resíduos (Itr) 

Qualificar a situação da disposição 

final dos resíduos 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Saturação (Isr) Indicar a necessidade de novas 

instalações 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Icv     fórmula: Icv = [(Ivd + Ive)/2) + Ivl ] /2 

Índice de controle de 

Dengue (Ivd) 

Identificar a necessidade de 

controles corretivos e eliminação de 

vetores 

Secretaria de Saúde 

Municipal 
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Fonte: São Paulo (1999) e Cunha (2012). 

 

Para se avaliar as condições de salubridade ambiental por meio do ISA, foi utilizada a 

pontuação da Tabela 2, indicando a classificação de insalubre a salubre. 

 

Tabela 2 – Situação de salubridade por faixa de situação (%). 

SITUAÇÂO DA SALUBRIDADE AMBIENTAL PONTUAÇÃO DO ISA E ICM 

Insalubre 0 – 25,0 

Baixa salubridade 25,01 – 50,0 

Média salubridade 50,01 – 75,0 

Salubre 75,01 - 100 
Fonte: Adaptado de: Batista (2005) e Silva (2006). 

 

Indicador de Condições de Moradia 

 

A metodologia desenvolvida por Silva (2006) define o Indicador de Condições de Moradia – 

Icm, que é função de diversos subindicadores pertinentes à qualidade do domicilio. 

Índice de Controle de 

Esquistossomose (Ive) 

Identificar a necessidade de 

controles corretivos e eliminação de 

vetores 

Secretaria de Saúde 

Municipal 

Índice de controle de 

leptospirose (Ivl) 

Identificar a necessidade de 

controles corretivos e  

eliminação de vetores 

Secretaria de Saúde 

Municipal 

Irh            fórmula: Irh = (Iqb + Idm)/2 

Índice de qualidade da 

água bruta (Iqb) 

Qualificar a situação da água bruta 

ou risco geográfico 

Análise de Campo e 

amostras realizadas pelo 

Laboratório de Saneamento 

da UFPB e EMBASA 

Índice de disponibilidade 

dos  mananciais (Idm) 

Quantificar a disponibilidade dos 

mananciais em relação à demanda 

Verificação em campo e 

análise  

Ise                    Fórmula:Ise = (Isp +Irf + Ied)/3  

Indicador de Saúde 

Pública (Isp) 

Indica a adequação do saneamento 

com monitoramento de índices de 

mortalidade infantil e de idosos 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 

Indicador de renda ( Irf) Indica a capacidade de pagamento 

da população pelos serviços e a 

capacidade de investimento dos 

municípios 

IBGE 

Indicador de Educação 

((Ied)) 

Indica a linguagem de comunicação 

das campanhas de educação 

sanitária e ambiental 

Prefeitura Municipal de 

Itaguaçu da Bahia 
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A definição da estruturação do indicador de condições de moradia dos domicílios toma 

como principais variáveis para avaliar a higidez dos domicílios os seguintes grupos: condições 

físicas e tipologia construtiva das habitações, condições sanitárias das habitações e espaço interno 

dos domicílios. Além dessas variáveis também se leva em consideração o número de pessoas 

residentes em cada domicílio para a avaliação da densidade habitacional.  

Para se encontrar o Indicador de Condições de Moradia, o Icm, calculam-se os valores de 

duas variáveis: o Índice de Densidade Habitacional (Idh) e o Índice de Qualidade Habitacional 

(Iqh). Assim, se avalia o conjunto desses variáveis que compõem o Icm com os subindicadores: 

para a determinação do Idh, verifica-se o número de habitantes por domicílio (número de moradores 

dividido pela área da moradia), enquanto que para o Iqh leva-se em consideração a qualidade 

construtiva (tipo de revestimento de piso e paredes, coberta do domicílio), assim como as condições 

de infra-estrutura sanitária (existência de banheiro, cozinha, pia, bacia sanitária). A metodologia de 

Silva (2006) especifica tabelas dos diversos critérios de análise e indica valores numéricos (sendo 0 

a pior condição e 1 a melhor) segundo a avaliação a ser feita por domicilio. Por meio destes 

(sub)indicadores torna-se possível avaliar a qualidade, ou seja, a condição de habitabilidade da 

moradia. 

O valor do Icm é obtido da expressão Icm = (Idh+Iqh)/2 onde, Idh representa o Índice de 

Densidade Habitacional e o Iqh, o Índice de Qualidade Habitacional. Varia de 0 (condições mais 

desfavoráveis possíveis ou insalubres) a 1 (condições muito boas de moradia ou salubres). Na 

Tabela 2, faz-se o enquadramento do domicílio para cada moradia como se apresenta. 

  

    

3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 3.1 Análise da Salubridade Ambiental 

 

Todas as localidades foram classificadas como de Baixa Salubridade, isso pelo município 

apresentar carência em serviços sociais e de infraestrutura de responsabilidade do poder público. O 

Rio Verde I foi a localidade que apresentou o índice de salubridade mais elevado, principalmente 

por se diferenciar das demais no valor do Irh.  

 

Tabela 4 – Valores dos subindicadores primários e do ISA de cada comunidade (%). 

Localidades Iab Ies Irs Icv Irh Ise ISA Situação de 

Salubridade 
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Sede 60,84 20,51 33,33 81,25 50,0 70,0 45,30   BS* 

Barreiros 61,73 14,98 33,33 81,25 50,0 67,0 43,99 BS 

Faz. Almas 60,49 7,45 33,33 100,00 50,0 68,0 43,71 BS 

Rio Verde I 61,73 20,47 33,33 81,25 75,0 67,0 48,48 BS 

*BS – Baixa Salubridade. 

 

Todas as localidades foram classificadas como de Baixa Salubridade, isso pelo município 

apresentar carência em serviços sociais e de infraestrutura de responsabilidade do poder público. O 

Rio Verde I foi a localidade que apresentou o índice de salubridade mais elevado, principalmente 

por se diferenciar das demais no valor do Irh.  

 

Iab - Subindicador de Abastecimento de Água 

 

 Os resultados do Iab foram considerados como insatisfatórios em todas as localidades, pois 

nenhuma dispõe de qualquer tratamento de água ligado ao abastecimento. As localidades - Sede 

Municipal, Fazenda Almas e Rio Verde I, são atendidas com águas de poços tubulares, perfurados 

sob calcários do grupo Una. Esta água, por estar armazenada em uma região calcária, possui uma 

elevada dureza, com alta concentração de Carbonato de Cálcio – CaCO3, razão pela qual pode 

ocorrer doenças como cálculos renais, pelo consumo humano dessas águas
81

.  

  

Ies – Subindicador de Esgotamento Sanitário 

 

 As localidades apresentaram consideráveis diferenças no resultado do Ies, sendo a 

distribuição de cobertura de tanques sépticos entre suas moradias o fator que mais influenciou para 

essa disparidade. A Sede e o Rio Verde I foram as que apresentaram o maior resultado, por 

apresentarem uma proporção superior de fossas presentes nas residências, 67,27% e 59,56%, 

respectivamente.  A Fazenda Almas apresentou o estado mais crítico, por 74,73% das suas 

residências lançarem seus esgotos a céu aberto (CAIXA, 2010).  

Nenhuma das localidades possui condições favoráveis ao estado de saudável, essencialmente 

por não possuírem qualquer sistema de tratamento de esgoto e por apresentarem uma proporção 

considerável de esgotos lançados a céu aberto. 

 

Irs – Subindicador de Resíduos Sólidos 

                                                           
81

 Em junho de 2011 a Secretária de Saúde de Itaguaçu da Bahia informou que casos de doenças como cálculos renais 

são frequentes no município, sendo que os itaguaçuenses se tratam em cidades que oferecem um sistema de saúde mais 

adequado para o tratamento, como Irecê, Xique-Xique e em casos mais graves Salvador. Nesse mês foram 

encaminhados onze pacientes para a capital baiana.    
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 Todas as quatro localidades tiveram o mesmo valor por apresentarem iguais características 

referentes ao Irs. Possuem coleta, porém não tem nenhum tratamento ou seleção de resíduos. A 

coleta é realizada por carros comuns em dias determinados durante a semana. 

 Dessa forma, lixos amontoados são encontrados com frequência em todas as localidades, 

mesmo com a existência da coleta. Segundo alguns moradores, a coleta não é realizada com a 

frequência estabelecida, às vezes obrigando os moradores a se desfazerem dos resíduos de forma 

imprópria. Essa prática pode oferecer alimento e abrigo para muitos vetores de doenças, 

especialmente roedores como ratos, ratazanas e camundongos, e insetos como moscas, baratas e 

mosquitos. Pode também levar à contaminação do solo e de águas superficiais e subterrâneas com 

substâncias orgânicas, micro-organismos patogênicos e inúmeros contaminantes químicos presentes 

nos diversos tipos de resíduos (PHILIPPI JR. & AGUIAR).  

 

Icv – Subindicador de Controle de Vetores 

 

 O Icv teve valores satisfatórios em todos os locais. Na Sede, no Barreiros e no Rio Verde I 

foram registrados casos de dengue, sem nenhum histórico de dengue hemorrágica. Casos de 

esquistossomose e leptospirose não foram diagnosticados no município. A Fazenda Almas recebeu 

pontuação máxima por não ter sido registrado qualquer caso das doenças apontadas no Icv. 

Contudo, diante dos hábitos e costumes existentes, a proliferação de vetores pode se agravar no 

município, como na sede municipal, que segundo a Secretaria de Saúde Municipal, passou por um 

surto de dengue em 2011, registrando 120 casos da doença até o momento da coleta dos dados. Para 

esse órgão, o número de casos deve ser bem maior, já que uma minoria de pessoas realizam o 

exame para detectar a presença do vírus. 

 

Irh – Subindicador de Recursos Hídricos  

 

 O Irh apresentou a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos presentes nas 

localidades. Apesar das fontes existentes em todos os locais possuírem a capacidade de atender a 

demanda de abastecimento da população, suas águas não possuem qualquer tratamento, além de 

terem um alto teor de dureza por conta da natureza litológica prevalecente na região. Portanto, essas 

águas são consideradas impróprias para o consumo humano. Todavia a população a utiliza por não 

haver outra fonte alternativa. O Irh do Rio Verde I teve uma pontuação superior às demais por sua 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Planejamento e Gestão de Bacias Compartilhadas                                                                   P á g i n a  | 1954 

fonte de abastecimento não estar vulnerável à contaminação, sendo um poço com profundidade a 

cerca de 40 m, distante de aglomerações residenciais, irrigações etc. Diferente das fontes das outras 

três localidades, que apresentam riscos de contaminação, como já descrito no Iab. 

 

Ise - Subindicador Socioeconômico 

 

 Todas as localidades tiveram o IDH-M considerados como médio. No entanto, os resultados 

foram mais influenciados pelas taxas de educação e longevidade, o que reflete uma frequência 

considerável de alunos na escola, demonstrando também que as localidades estudadas possuem um 

número considerável de idosos entre seus habitantes.  

As localidades apresentaram um baixo índice de renda, característica marcante no 

município, sobretudo na área rural. Porém, nos últimos anos houve uma ascensão da mesma, 

principalmente pela transferência de renda ocorrida nacionalmente por meio de programas sociais. 

A sede se destacou entre as demais, sobretudo por possuir a maior renda entre as localidades, pelo 

fato de oferecer pequenos serviços as comunidades rurais do seu município. 

 

3.2 Análise das Condições de Moradia 

 

 Para calcular esse indicador foram utilizadas amostras obtidas da população das localidades. 

De acordo com a metodologia proposta por Silva (2006), as localidades estudadas apresentaram 

resultados classificados nas quatro situações de condições de moradia apresentadas abaixo na figura 

3. 

 
Figura 3 – Icm versus a freqüência percentual para as quatro localidades, referentes as situa situações de moradia. 
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A sede municipal se destacou por suas moradias se enquadrarem principalmente como de 

Média Salubridade e Salubre, 50,22% e 41,1% respectivamente. A renda dos moradores e os 

projetos habitacionais voltados para o urbano foram neste caso os fatores que fizeram a sede possuir 

esse posto entre as demais localidades. Já que, a média de renda foi superior entre as localidades e 

os projetos voltados para habitação no município são direcionados principalmente para a sede, 

segundo a Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia. 

As habitações do povoado do Barreiros se enquadraram principalmente nas situações de 

Baixa Salubridade (37,74%) e Média Salubridade (41,51%). Foi à localidade que apresentou os 

maiores índices de moradias Insalubres e de Baixa Salubridade.  

 As residências da Fazenda Almas se apresentaram com médias similares entre as situações 

de Baixa Salubridade (36%), Média Salubridade (36%) e Salubre (28%), não registrando nenhum 

caso de residência Insalubre. 

O povoado do Rio Verde I também apresentou uma distribuição similar entre as situações de 

Baixa Salubridade (29,41%), Média Salubridade (33,33%) e Salubre (35,3%), em relação à 

condição de moradia. No entanto, as habitações consideradas salubres se apresentaram com maior 

proporção no povoado, devido à existência de residências as margens da Rodovia do Feijão (BA – 

052), obra responsável pela origem a comunidade. Nesse local se encontra a maioria das moradias 

dos comerciantes do Rio Verde I, estabelecimentos que apresentam estruturas diferenciadas em 

comparação as demais residências alocadas nas demais ruas, se tratando da dimensão e da qualidade 

das habitações. 

 

4. CONCLUSÕES 

 4.1 Salubridade Ambiental 

 

 A aplicação do ISA nas quatro localidades do município de Itaguaçu da Bahia se apresentou 

como uma ferramenta de bastante utilidade, com a capacidade de explicar os fatos relativos à 

salubridade ambiental das comunidades, possibilitando a interpretação de informações pertinentes 

para os tomadores de decisão e proponentes de políticas publicas a nível municipal.  

As localidades estudadas apresentaram déficits sérios nos serviços ligados ao saneamento, o 

que influenciou diretamente no baixo resultado do indicador de salubridade ambiental. O PIB per 
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capita do Barreiros foi o menor entre as quatro localidades, fator que influenciou diretamente nas 

condições das habitações dos moradores.  

 

4.2 Condições de Moradia 

 

 Este indicador proporcionou a avaliação da higidez das moradias em relação às condições 

estruturais e sanitárias. Além disso, mostrou uma estimativa da densidade habitacional nos espaços 

internos das residências o que fez melhor entender a questão da habitabilidade. A maior parte das 

residências estudadas apresentou características de moradias presentes em comunidades de baixa 

renda, com estruturas simples. Porém, considerando as variáveis utilizadas no ICM, estas não se 

mostraram desfavoráveis. 

 As moradias consideradas como de Média Salubridade prevaleceram entre as demais em 

todas as localidades estudadas. No entanto, o ICM apresentou um número considerável de moradias 

Insalubres e de Baixa Salubridade, apontando a necessidade de realizar ações que proporcionem a 

melhoria estrutural dessas moradias. 

 Apesar das deficiências ligadas à qualidade construtiva das habitações estarem presentes nas 

residências analisadas, a densidade habitacional das moradias prevaleceu como problema de maior 

gravidade, apontando um déficit habitacional e econômico presente nas áreas estudadas. Projetos 

ligados à melhoria da qualidade das habitações seria um importante passo para mitigar essa 

problemática. 
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PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO DE 

CABECEIRA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Nelson Luiz NEVES BARBOSA 

 Engº Agrônomo - Sindicato Rural de Campinas 

 e-mail: nelsonnbarbosa@hotmail.com 

 

RESUMO 

Inicialmente detectamos a necessidade de selecionar e priorizar uma área de trabalho da Bacia 

Hidrográfica (BH), que pudesse responder melhor ao planejamento e desenvolvimento sustentável. 

Foi escolhida a região de cabeceira da BH, região produtora de água. Identificamos seus problemas 

e impactos e o que é necessário fazer para preservar, conservar e recuperar os recursos naturais dali, 

com destaque para os recursos hídricos, para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Mostramos 

as ferramentas, a metodologia e os resultados esperados, sempre valorizando a sustentabilidade da 

região. Trata-se de um trabalho, um projeto a ser realizado, indicando os conceitos e ações corretas 

para orientar como se preservar, conservar e recuperar os recursos naturais das Bacias 

Hidrográficas. 

 

Palavras-chave: bacia hidrográfica; recursos naturais; sustentabilidade. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

É enorme a amplitude de um trabalho para elaborar um Planejamento associado ao 

Desenvolvimento Sustentável (DS), considerando a totalidade de uma Bacia Hidrográfica (BH). Se 

houvesse um Zoneamento Econômico/Ambiental de cada BH, ferramenta indispensável para a 

gestão da BH, haveria melhores condições de desenvolver não só esse trabalho solicitado, mas toda 

ação de gestão de BH. Portanto sugerimos que, no futuro, abram espaço para um worshop sobre 

Zoneamento Econômico/Ambiental (ZEA) de BH, ou melhor, um ZEA para todo estado da 

federação. Diante da ausência do ZEA, vamos ter que selecionar e priorizar as áreas/regiões mais 

adequadas para valorizar o ótimo tema sugerido e escolhido como título desse trabalho: 

Planejamento e DS. Juntando o objetivo do 4º Workshop e ainda considerando a gravidade do 

estado de degradação dos recursos naturais que se encontram quase que totalmente na área rural, 

associado ainda aos impactos ali existentes e atuantes, em virtude principalmente do inadequado 

uso e ocupação do solo rural, vamos definindo as áreas/regiões que possam ser melhores 

contempladas e beneficiadas, e dar melhores respostas e benefícios ao DS. 
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Num olhar inicial vamos priorizar desenvolver esse trabalho nas áreas/regiões rurais das 

BHs, mas dentre estas, pela grande diversidade que há entre vários ecossistemas ali existentes, 

ainda é necessário enxugar e dirigir o trabalho para regiões mais pontuais, dentro da área rural. 

Portanto é preciso considerar e avaliar algumas variáveis como relevo, susceptibilidade e estado de 

degradação, rede hídrica, fertilidade do solo, escoamento das águas pluviais, áreas de recarga, APPs 

etc, que definem a vocação de cada região, facilitando e possibilitando a escolha, seleção e 

priorização das áreas/regiões rurais mais importantes para contemplar o DS e a Preservação, 

Conservação e Recuperação dos recursos naturais (RNs). Observem que acrescentamos a ação de 

Recuperação dentre as ações enfatizadas no worshop, pois a recuperação de parte dos RNs é viável 

e pode ser exequível, principalmente na área de Vegetação, através de reflorestamentos e também 

na área dos RHs (recursos hídricos), recuperando parte da vazão perdida das nascentes, e que vai 

aumentar a Quantidade de Água disponível. 

Considerando ainda a importância dos recursos hídricos, da Água, bem finito e ameaçado 

de escassez, não fica difícil chegar a uma conclusão: priorizar a região das cabeceiras, a origem da 

água nas BHs, como sendo a mais prioritária para qualquer trabalho de Planejamento e DS. Fica 

assim definido o foco, o local estratégico para desenvolver nosso trabalho: PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO DE CABECEIRA DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS. 

 

2.  JUSTIFICATICA  

 

É fundamental o trabalho estar direcionado e focado numa área importante para atender os 

objetivos do workshop: planejamento, manejo, preservação, conservação e desenvolvimento 

sustentável de bacias hidrográficas, principalmente considerando as alterações climáticas globais e 

os impactos provocados pelo uso e ocupação das terras. 

A região de Cabeceira das B.H.s escolhida pelo exposto acima, é adequada e apropriada 

para dar as respostas e os benefícios esperados pela implantação de um trabalho nessa região, que 

apresenta características próprias, vocação especial, limitada para exploração de culturas anuais 

(grãos etc), mas rica em produção de água, o recurso natural mais importante para a VIDA e ainda 

hoje pouco valorizado como Bem Econômico, apesar de finito e em plena degradação, tanto nos 
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aspectos de Qualidade como Quantidade. É uma região pobre, com população predominante de 

Produtores Rurais (PRs) de baixo poder aquisitivo, de cultura difícil, muito tradicional e de baixa 

educação social e tecnológica, o que significa muita degradação dos recursos naturais (RN) e pouca 

participação e adesão na implantação de práticas e ações ambientais, dificultando a recuperação, a 

conservação e a preservação dos RNs. Reforçamos a necessidade de valorizar a recuperação dos 

RNs, que não foi citada na chamada desse trabalho. 

Pelo exposto, há nessa região, forte degradação dos recursos naturais. A origem desse mal 

começa no uso e ocupação inadequada e errada do solo rural, processo que se inicia nas 

propriedades rurais, em razão da cultura do PR local. Como consequência aparece o alto 

escoamento das águas pluviais, que acelera os processos erosivos. Estes desestruturam o solo, 

facilitando seu escoamento morro abaixo, provocando perda de fertilidade (baixa produtividade), 

diminuindo a produção de alimentos, a qualidade de vida do PR e provocam o êxodo rural. Dão 

origem ainda a graves problemas de enchentes e assoreamentos, que diminuem o calado dos rios e 

aumentam o entupimento de nascentes.  Quanto a Água, temos ainda, diminuição da vazão da rede 

hídrica causada pelo que segue: pela perda do solo fértil, mais situado nos horizontes A e B, que 

foram carreados nos processos erosivos, vai sobrar o horizonte C e subsolo, que são muito mais 

impermeáveis, dificultando a infiltração e percolação das águas pluviais. Isso vai diminuir a recarga 

dos aquíferos subterrâneos, rebaixando o nível do lençol freático. Em Nazaré Paulista, a USF 

(Universidade São Francisco) de Bragança-SP, fez um estudo e concluiu que o nível do Lençol 

freático dali diminuiu 7 (sete) metros. Todas as nascentes que se encontravam nessa faixa de 7 m. 

secaram, deixaram de funcionar e de dar origem a pequenos filetes d’água, ribeirões que vão formar 

a rede hídrica. 

Para desenvolver um bom trabalho, com o objetivo de melhorar a preservação, a 

conservação, a recuperação dos RNs da BH, e alcançar o DS, precisamos definir e priorizar a área 

de trabalho ( como já foi feito) e  principalmente identificar os principais problemas e impactos que 

estão ocorrendo e degradando os RNs. 

 

Principais Problemas: 

A)-O alto escoamento é o principal problema a combater, mas, ainda há outros problemas e 

considerações, que precisam ser considerados e resolvidos 
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B)-Baixa participação e adesão do PR na implantação de ações e práticas ambientais na propriedade 

rural. Cerca de 80% da área rural está na posse dos PRs e nenhum projeto vai dar certo, se não 

houver participação e adesão espontânea, consciente e real dos PRs. 

C)- Má gestão dos RH, provocada pela falta de capacitação de gestores,ou melhor falsos gestores. 

D)-Falta de valorização da área de QUANTIDADE DE ÁGUA pelos principais órgãos*de RHs, 

como os Comitês, Agência de Bacias, Consórcios e a própria Secretaria de Recursos Hídricos que 

parecem ignorar conhecimentos importantes referentes à Quantidade de Água, como: d1-os 

trabalhos têm que ser PREVENTIVOS, antes de esperar a Água acabar; d2-há necessidade de se 

trabalhar com grandes dimensões de área, milhares de hectares, milhares de PRs, para aumentar a 

vazão da BH; d3- as águas pluviais têm que se infiltrar nos locais onde caem  d4- os trabalhos têm 

que ser implantados nas áreas altas, nas áreas de recarga das regiões de cabeceira das BHs; e 

principalmente obedecer a gestão lógica: 

d5- gestão de RH = soma de trabalhos de Qualidade de Água + QUANTIDADE de Água. 

*-No item C acima nos referimos à BACIA PCJ, onde trabalhamos nesta área há 23 anos 

 

3.  NOSSA PROPOSTA 

 

 Nosso objetivo é apresentar uma proposta para amenizar e/ou solucionar os problemas 

citados acima; 

1-Alto escoamento (causado pelo mau uso e ocupação do solo). 

Objetivo específico- Elaborar e implantar projetos de Planejamento Econômico/Ambiental 

(PEA) na propriedade rural. 

2- Baixa adesão dos PRs na implantação de práticas ambientais. 

Objetivo específico- Melhorar o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e torná-lo um 

bom negócio ao PR, de modo que o PSA seja procurado espontaneamente, da mesma forma que as 

culturas rendosas. 

3-Má gestão de RH-Falta de valorização da área de Quantidade de Água. 

Objetivo específico- Capacitar gestores para que percebam a importância da Quantidade de 

Água e como trabalhar com essa variável de modo correto. 

Nosso objetivo principal é implantar a Metodologia (M) abaixo para preservar, conservar e 

recuperar os RNs: 
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M=implantação de Reflorestamentos + implantação de Práticas de Conservação de Solo + 

EA + Capacitação de gestores sempre sob a ótica do PEA, priorizando áreas altas, de recarga, em 

grandes dimensões (com auxílio do PSA) e de modo Preventivo. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 

 

Seguem as considerações e conclusões abaixo, referentes aos objetivos e proposta da 

metodologia acima (item III). 

1- PEA 

O PEA é uma referência e ferramenta técnica que vai dar as recomendações equilibradas, 

funcionais e sustentáveis para o uso e ocupação correta do solo. Não pode haver mais erros, mais 

desrespeito com o meio ambiente, com os recursos naturais. E o PEA atua no início da exploração 

da propriedade rural, mostrando o que pode e o que não pode ser explorado na propriedade rural. 

Define e mostra um novo e correto desenho da propriedade, que impede a degradação dos RNs. 

Norteia enfim o que pode e deve ser explorado em cada gleba da propriedade  para toda exploração 

futura, o que dá SUSTENTABILIDADE à propriedade e região. Mostra tudo o que se deve explorar 

na propriedade, desde os locais para plantios de culturas mais susceptíveis  à processos erosivos, até 

os locais indicados para ações e práticas ambientais. Mostra principalmente, que não há competição 

entre áreas econômicas e áreas ambientais, fato que beneficia a implantação de ações ambientais 

nas propriedades. 

2- PSA 

Os pagamentos de serviços ambientais precisam ser justos e atrativos. Somente dessa 

maneira vai despertar o interesse real do PR. É isso que precisamos. De adesão real e espontânea, 

vestindo a camisa, achando que o PSA é de fato um bom negócio. Desta forma não precisamos 

correr atrás do PR, não precisamos vigiá-lo, monitorá-lo, situação normal quando um programa 

ambiental é lançado na área rural.  Assim tem acontecido com os atuais PSA recém- lançados, que 

estão ainda numa fase bem inicial. Enfim há falhas nesta fase inicial, que precisam ser corrigidas, 

como por exemplo; 
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a- O valor atual do PSA é baixo, e não vai estimular os PRs a aceitarem-o como um bom negócio. 

Como todo empresário, o PR visa lucro, portanto precisamos pagar mais, de modo justo, e real, 

adotando como referência, a capacidade de produção do solo local. Até agora estavam usando como 

referência para PSA, a renda advinda da locação da propriedade. 

b- Alguns projetos atuais de PSA pagam pela área total da propriedade. Desta forma não há 

estimulo para o PR se interessar em aumentar novas áreas preservadas, recuperadas e conservadas. 

Pela correção do valor do PSA, proposto acima, o PR vai poder ganhar mais, e vai conseguir isso 

quando estiver implantando mais práticas ambientais na sua propriedade, principalmente aquelas 

recomendadas pelo PEA. Vai ganhar mais e corrigir sua propriedade, preservando e recuperando 

áreas degradadas, áreas erodidas, áreas susceptíveis à erosão etc. E vai fazer isso espontaneamente 

porque aquilo vai lhe dar mais renda, porque aquilo é um bom negócio, da mesma forma que 

plantar soja, ou cana, ou citrus, culturas que lhe trazem lucros e que não precisam de nenhuma 

pressão externa, nenhuma regalia, nenhuma correria para fazer o PR escolhe-las e plantá-las. 

Concluindo: apenas as áreas trabalhadas (preservadas, recuperadas e conservadas) podem e devem 

receber o PSA. 

Lembramos ainda que o maior mérito do PSA é a possibilidade dele provocar um novo Programa 

Espontâneo de Implantação de Práticas Ambientais, que pode ter um nome melhor, tipo: Programa 

Espontâneo de Preservação/Recuperação Ambiental. Programa que teria um valor enorme para a 

SUSTENTABILIDADE da região, porque é do interesse real do PR. Só vai receber o PSA quem 

conseguir (com sucesso) implantar as recomendações do PEA. 

 

c- Atualmente os programas existentes estão pagando as implantações das práticas de preservação, 

recuperação etc. Isso não funciona, como nenhum tipo de paternalismo nunca funcionou. Se não 

conseguem a adesão real do PR, como podem injetar ali mais recursos? Serão recursos jogados 

fora, na esperança errônea de conquistar o PR. Não se deve bancar as implantações. Temos que 

remunerar bem os serviços ambientais, para isso ser o estímulo para a adesão sadia e funcional do 

PR. Os recursos das implantações, que não são poucos, devem fazer parte da soma de recursos para 

remunerar o PSA, direcionando esses recursos para os PRs que estiverem realmente engajados na 

questão ambiental. 
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OBS: Essas duas últimas condições/correções de falhas (b – c), devem estar atreladas à liberação do 

PSA , mas são importantes para o bom funcionamento e sucesso do PSA. 

 

3- Má Gestão - 

 

A área de QUANTIDADE de Água precisa ser mais valorizada e priorizada. Gestão de RHs é a 

soma de Qualidade + Quantidade de Água. 

Se não houver quantidade de água suficiente, nada funciona, nem tratamento de esgoto e nem a 

perpetuação da VIDA. 

A conduta que precisamos é: não podemos esperar acabar a Água, para iniciar trabalhos de 

preservação/conservação/recuperação da quantidade de água/da vazão das redes hídricas. OS 

TRABALHOS TEM QUE SER PREVENTIVOS. 

 

Escolhem caminhos errados ao priorizar 65% dos recursos disponíveis para a área de qualidade de 

água e deixar o resto para todos os outros problemas da BH. 

Escolhem caminhos estruturais de modo errado: 

construção de barragens, represas, é o caminho errôneo que está sendo preferido, porque tem as 

seguintes contra indicações técnicas: 

- Grandes barragens provocam monstruosos impactos ambientais. 

- Necessitam de altíssimos recursos para funcionar. 

- São facilmente contamináveis. Tudo é carreado para as represas e com o alto escoamento que 

ocorre atualmente, a contaminação fica inevitável e acelerada. 

- Apresentam fantástica perda de água. A evapotranspiração do espelho d’água de uma represa 

apresenta números impressionantes:*Em dias favoráveis à evapotranspiração (muito vento, muito 

calor) pode ocorrer rebaixamento do nível d’água de até 10 mm (1cm/dia) (Climatologia-IAC).*Já 

pensaram em 10 dias: são 10 cm de rebaixamento de um imenso volume d’água, em uma área de 

espelho d`água de 96 km², no caso do Sistema Cantareira.*Dá pra imaginar o volume de água 

evaporada e perdida? Perdas no rebaixamento do nível d’água, da ordem de 5/6 mm/dia são 

constantes e nem precisam de situações muito favoráveis à evapotranspiração. 

- necessidade de recursos vultuosos para as indenizações? 
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Aparecimento de novas APPs - Em torno das represas a área de APP é grande, após a cota máxima. 

Em apenas uma represa, a de Piracaia tem-se mais de 2000 ha de APP.. 

Desaparecimento das melhores áreas férteis (as áreas mais planas ficaram submersas). E eram as 

terras mais férteis e de melhor relevo, para produção de alimento. 

Grande assoreamento - ocupa parte do reservatório, no lugar da água armazenada. Parte do que 

imaginam ser volume de água, é solo assoreado. 

Provoca êxodo rural. 

O que precisa ser feito é preservar, recuperar e conservar as microbacias situadas à montante de 

qualquer barragem, necessidade essa para as redes hídricas poderem funcionar corretamente, 

produzindo água, e só assim alimentar adequadamente as barragens, única forma técnica de deixar 

aquelas barragens e represas com bom volume da água. Enfim, desenvolver um trabalho igual ao 

trabalho que estamos propondo aqui. O que não podemos é ficar rezando para chover, no período de 

estiagem, algo que raramente vai acontecer. Portanto antes de construir novas barragens, vamos 

recuperar as redes hídricas que alimentam nossas represas já existentes. Esse é o caminho certo, 

muito mais racional, econômico, útil e principalmente MAIS SUSTENTÁVEL. Lembrar ainda que 

nesse trabalho há outros benefícios contemplados: correção do alto escoamento das águas pluviais, 

diminuição de processos erosivos, diminuição de enchentes, aumento da recarga dos aquíferos 

subterrâneos, aumento da vazão da rede hídrica local, maior produtividade, mais alimentos e 

qualidade de vida do PR. 

Construir barragens/represas e não recuperar, preservar e conservar as redes hídricas à montante é 

jogar recursos fora e continuar sempre procurando novas áreas para novas barragens, num processo 

inconsequente e interminável.  Pior ainda vai ser construir novas redes de translocação de água, 

estações elevatórias etc e sempre gastando preciosos recursos em obras inadequadas. 

 

Como decorrência da má gestão temos ainda a aprovação de projetos inadequados, muitas vezes 

usando vultuosos recursos: há um caso de 23 milhões de reais  liberados para alargar os canais de 

escoamento da represa de Piracaia, no caso raríssimo de haver necessidade de abrir as comportas, se 

estivesse com o volume repleto, a ponto de transbordar, para impedir que Piracaia sofra enchente. 

São 23 milhões jogados fora! Primeiro: um simples manejo regulatório vai, antecipadamente, 

abrindo para mais ou para menos as comportas, e de modo controlado, lento, conforme o volume 
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vai subindo e correlacionado ao momento da época da chuva. Qualquer analfabeto resolve isso. 

Segundo: se soltarem (erradamente) um volume enorme de água pelas comportas e esse volume 

passar pelos canais “acertados”, sem causar enchente em Piracaia, teremos uma enchente muito 

mais drástica em Atibaia, que fica mais abaixo e onde, normalmente, ocorre mais esse problema de 

enchente que Piracaia. Terceiro: a grande preocupação do volume do SC é exatamente o contrário, 

pois, normalmente, temos ali pouca água, volume baixo.  Podemos dizer, no histórico do SC, que o 

volume em excesso, é raríssimo (e pode ser controlado como vimos acima), enquanto o volume 

deficiente é regra. 

Como o CBH-PCJ aprovou ou permitiu (aliás, fez até propaganda favorável) que um projeto de 23 

milhões de reais (RS 23.000.000,00), sem nenhuma prioridade, fosse aprovado? 

E a área de Quantidade de Água vai sempre sendo deixada de lado! 

 

Outras considerações- 

Como vimos, demos maior destaque para os impactos provocados pelo uso e ocupação do solo, 

problema grave nas regiões das cabeceiras. 

Mas as alterações climáticas trazem suas consequências com prejuízos aos recursos naturais, 

notadamente: 

a- Veranico- falta de chuvas no período de chuvas. Atrapalham a implantação de reflorestamentos, 

aumentam a compactação de solos pela repetição de operações de plantio, provoca o atraso das 

culturas (perda da época ideal)= menor produtividade. 

b- Enchentes- excesso de chuvas. Sempre associado a tragédias e grandes perdas. Aceleram os 

processos erosivos, os assoreamentos, perdas de insumos, rompimento de barragens/açudes etc. 

c- Ventanias/tornados etc – prejuízos de todo tipo 

Alguns prejuízos podem ser amenizados se as recomendações do PEA forem corretamente 

seguidas, por exemplo: 

Manejo correto. Implantação de faixas de contenção, de quebra ventos, de bacias de contenção, de 

plantio direto. Deixar solos sempre cobertos com vegetação, nunca arar a terra- principalmente nas 

áreas onduladas. Usar espaçamentos adequados, rotação de culturas, variedade corretas. Fazer 

controle de ervas daninhas via roçadas (não gradear/capinar). Implantação de SAFs, e 

principalmente fazer a escolha correta do uso e ocupação do solo rural. 
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No PEA há grande preocupação em aumentar a produtividade das áreas econômicas/produtivas, 

aproveitando seu potencial produtivo e aumentando a renda da propriedade. E com isso se ganha a 

confiança do PR, o que facilita a maior adesão do mesmo para implantar as práticas ambientais, nos 

locais com potencial ambiental. 

O PEA indica diversas práticas e incentiva a implantação do maior número delas, pois cada uma 

acrescenta benefícios diferentes que vão se somando e reforçando os resultados. Indica também as 

práticas mais adequadas, mais apropriadas para cada caso, para cada gleba, conforme seus 

potenciais e aptidões. Desta forma dentre os reflorestamentos sempre que possível priorizar aqueles 

do tipo de regeneração natural, mais eficazes, mais aceitos pelos PRs e de menor custo. 

As práticas conservacionistasmais indicadas para atender um bom manejo: 

Bacias de contenção, faixas de contenção, subsolagem, pastejo rotacionado, terraceamento - 

conforme o caso-terraços embutidos, plantio direto, SAF (sistemas agro florestais), trabalho com 

leguminosas etc. 

 

V-RESULTADOS ESPERADOS- 

Proporcionar conceitos, tecnologia e metodologia para: 

Diminuir a degradação/ erosão/ alto escoamento/enchentes (PEA +PSA) 

Aumentar a preservação/conservação/recuperação dos RNs (PEA+PSA ) 

Aumentar a vazão da rede hídrica (maior disponibilidade/água (PEA+PSA) 

Aumentar a participação/adesão dos PRs na implantação de práticas ambientais = (PSA melhorado) 

Gerar Programa Espontâneo de Preservação/Recuperação Ambiental (PSA) 

Corrigir/Melhorar/Reorganizar o uso/ocupação do solo rural 

Melhorar qualidade de vida do PR/evitar êxodo rural 

 

VI- MATERIAIS E MÉTODOS- 

É preciso de técnicos capacitados, e principalmente de gestores e diretores dos órgãos de decisão 

relacionados aos RHs e envolvidos nas BH, que entendam a importância de incluírem, valorizarem  

e priorizarem a área de QUANTIDADE DE ÁGUA na gestão dos RH. 
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RESUMO 

Devido à disponibilidade hídrica, qualidade da água, clima favorável e proximidade de grandes 

centros de consumo, a bacia hidrográfica do rio Paranapanema, possui condições favoráveis ao 

desenvolvimento da atividade aquícola através da implantação de tanques redes nos reservatórios de 

geração de energia. Estudos estão sendo realizados quanto aos aspectos de licenciamento da 

atividade e de seus impactos ambientais, entretanto são escassas as informações estatísticas de 

produção. O presente trabalho realizou o levantamento quantitativo de projetos de tanques redes 

instalados nos principais reservatórios do rio Paranapanema a fim de subsidiar o planejamento de 

ações e construção de políticas públicas no intuito de estruturar a cadeia produtiva, bem como sua 

regulamentação em bases sustentáveis e em consonância com os usos múltiplos da água. Foram 

identificados 68 empreendimentos a partir de imagens de satélite de alta resolução espacial oriundas 

do satélite World View2 datadas dos anos de 2011 e 2012. Apesar do potencial existente para 

expansão da aquicultura, pode-se aferir que a atividade de produção de peixes em tanque rede no rio 

Paranapanema teve pequeno crescimento em relação ao número de empreendimentos instalados no 

período de 12 anos, compreendido entre 2000 a 2012. Também foi verificado existir uma demanda 

represada nesse setor, já que os dados existentes junto ao Ministério de Pesca e Aquicultura indicam 

haver um número 3,5 vezes maior de empreendimentos com pedido para implantação nesses 

reservatórios, do que o número atual de empreendimentos instalados. 

 

Palavras-chave: Aquicultura, Tanques Redes, Planejamento, Reservatórios, Rio Paranapanema. 

 

ABSTRACT 

Due to water availability, water quality, favorable climate and proximity to major consumption 

centers, the Paranapanema river hydrographic basin has favorable conditions for the development of 

aquaculture through the deployment of fish cages in reservoirs of energy generation. Studies are 

being conducted regarding the licensing aspects of the activity and its environmental impacts, 

however there is little production statistics. This work conducted a quantitative survey of projects of 

fish cages  installed in the main reservoirs of Paranapanema in order to support action planning and 

construction of public policies in order to structure the supply chain as well as its regulation on a 

sustainable basis and in line with the multiple uses of water. 68 projects were identified from 

satellite images with high spatial resolution of satellite World View2 dating from 2011 and 2012. 

Despite the potential for expansion of aquaculture, we might infer that the activity of production of 

fish cages in the Paranapanema river had little growth in the number of projects installed during the 
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12 years from 2000 to 2012. It was also shown that there is a repressed demand in this sector, since 

the existing data from the Ministry of Fisheries and Aquaculture indicate that there is a number 3.5 

times greater ventures with request for deployment in these reservoirs, than the current number of 

projects installed. 

 

Keywords: Aquaculture, Fish Cages, Planning, Reservoirs, Paranapanema River. 

 

1 . INTRODUÇÃO   

 

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (2013), o Brasil possui condições 

extremamente favoráveis para incrementar a sua produção aquícola. Isso devido às extensões de 

suas águas continentais e marítimas, que concentram cerca de aproximadamente 12% da água doce 

disponível no mundo e uma região litorânea com mais de oito mil quilômetros de extensão.  

A exploração da aquicultura no Brasil possui grande potencial de crescimento em 

decorrência da vasta malha hidrográfica existente principalmente em lâmina d’água dos 

reservatórios das Usinas Hidrelétricas (AYROZA et al, 2006). Segundo o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (2013) existem mais de 3,5 milhões de hectares de lâmina d’água em reservatório de 

usinas hidrelétricas em todo o território nacional. 

O rio Paranapanema, divisa natural entres os Estados de São Paulo e Paraná, possui 

atualmente 11 usinas hidrelétricas, sendo 8 desses empreendimentos sob concessão da empresa 

Duke Energy International Geração Paranapanema. Esses 8 reservatórios abrangem uma área de 

cerca de 187.000 hectares, ou 5,33% do total da lâmina d’água existente no Brasil em reservatórios 

hidrelétricos. 

Assim, além da disponibilidade hídrica em quantidade no rio Paranapanema, deve-se 

ressaltar também como favorável ao crescimento dessa atividade nessa região, a qualidade das suas 

águas, as condições climáticas favoráveis a produção de peixes no sistema intensivo, o crescimento 

da demanda e a proximidade de seus centros de consumo (potencial de mercado); bem como o 

potencial de geração de emprego e renda dessa atividade, que propicia o interesse público e privado 

no fomento e crescimento da atividade na região do rio Paranapanema e seus reservatórios. 

Conforme Scrocaro & Mancini (2011) estimativas preliminares do Ministério da Pesca e 

Aquicultura indicam a possibilidade de produção de 89 mil toneladas de pescado em tanques-redes 

no rio Paranapanema, com o benefício de até 2 mil famílias e a geração de 32 mil empregos 

indiretos. Essas estimativas foram obtidas por extrapolação com base na experiência de implantação 
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de Parques Aquícolas do Ministério de Pesca e Aquicultura em outros reservatórios e serão 

confirmadas ao término de estudo de delimitação de Parques Aquícolas, iniciados por este 

Ministério no ano de 2010. 

Entretanto o licenciamento ambiental e os demais procedimentos de autorização do poder 

concedente têm limitado o crescimento da atividade. A legalização de projetos é um procedimento 

burocrático, moroso e caro pelo fato de a aquicultura ser diretamente afetada por normas jurídicas 

referentes a diferentes setores (produção animal, recursos hídricos, saúde entre outros), além da 

sobreposição de diferentes atos normativos (decretos, portarias, resoluções e deliberações). Diante 

dessas dificuldades, alguns produtores ou exercem a atividade de forma irregular ou direcionam 

seus investimentos para outros segmentos (TIAGO, 2010). 

Existem estudos que analisam o processo de licenciamento de projetos de tanque rede em 

águas públicas continentais de domínio da união e seus procedimentos, que envolvem o Ministério 

de Pesca e Aquicultura, a Marinha do Brasil, a ANA – Agência Nacional das Águas e os OEMAs – 

Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, tais como os realizados por Ayroza et al (2006) e Tiago 

(2010). Há também estudos que abordam a regulamentação do acesso territorial a tanques redes em 

área de preservação permanente (APP), tal como o produzido por Ayroza et al (2005). 

De fato o processo de legalização da atividade é bastante complexo e moroso levando a 

entendimentos equivocados de que há disputas pela água e obstrução para a instalação desses 

empreendimentos pelas concessionárias gestoras desses reservatórios. Oliveira (2010) apresenta um 

relato do processo de implantação de unidades demonstrativas de tanque rede junto a assentados 

rurais no reservatório da Usina Hidrelétrica Rosana, no rio Paranapanema, e no reservatório da 

Usina Hidrelétrica Sérgio Motta, no rio Paraná, apontando haver uma suposta disputa regional pela 

água. Entretanto pelo relato apresentado, observa-se claramente que o insucesso da implantação do 

projeto esbarra nas questões do licenciamento ambiental, inicialmente pela própria atividade de 

tanque rede; e posteriormente na necessidade de autorização de intervenção em APP para acesso 

aos reservatórios, esbarrando nessa etapa, no licenciamento ambiental dos próprios assentamentos 

rurais envolvidos, que não possuíam licença ambiental e estavam em processo de regularização. 

No intuito de superar o gargalo do licenciamento ambiental, e buscado intensificar a 

produção sustentável de um alimento saudável, o Estado de São Paulo, ao final do ano de 2012, 

lançou a “Via Rápida Ambiental da Aquicultura”, através do Decreto 58.544/12 e da Resolução 
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SMA 91/12. O sistema Via Rápida Ambiental da Aquicultura isenta atividades em função de seu 

potencial poluidor/degradador, simplifica o processo de licenciamento de atividades de médio porte 

e cria faixas de preços de licenciamento conforme a dimensão do projeto, partindo da isenção (custo 

zero) e a criação de duas faixas de tarifas de licenciamento, mais reduzidas do que o valor único 

anteriormente vigente. 

Segundo a FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; através de seu 

Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura (COMPESCA) que participou das 

discussões junto a CETESB, Secretaria de Meio Ambiente e CATI – Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integral e Secretaria de Agricultura e Abastecimento; trata-se de uma importante conquista 

para o estado de São Paulo, pois os novos regulamentos permitirão a regularização ambiental desses 

empreendimentos, contribuindo significativamente para o aumento da produção de peixes, com 

proteção ao meio ambiente, aumento na geração de empregos e melhora na economia. 

Em maio de 2013, o Ministério da Pesca e Aquicultura encaminhou para avaliação da 

Presidência da República e aos demais ministérios o “Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Aquicultura sem Impactos nas Águas da União”, que propõe a instalação de parques e áreas 

aquícolas em águas de domínio da União, em até 0,5% da lâmina d’água de mananciais sem a 

necessidade de licenciamento prévio em órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. Assim de 

acordo com a proposta, um projeto somente seria submetido à análise dos órgãos ambientais, 

quando a somatória das áreas dos projetos instalados estivesse para superar o limite do 0,5% da 

lâmina d’água de um determinado reservatório, com a implantação deste projeto, ou quando esse 

limite já tivesse sido superado.  

A discussão que envolve o licenciamento ambiental da aquicultura não se restringe 

somente aos aspectos burocráticos e sua morosidade, mas também as discussões acadêmicas de seu 

impacto ambiental. Diversos são os autores de estudos que envolvem a atividade de tanque rede e 

seus impactos ambientais (DIAS, 2008; SIQUEIRA, 2008; ECHE, 2008; MANGAROTTI, 2008; 

ZICA, 2008; BRAGA & SAMPAIO, 2005; CARVALHO et al, 2006; 2008a e 2008b). Também 

existem estudos com preocupação em relação à sustentabilidade da atividade (VALENTI, 2002; 

MERCANTE et al, 2009) e as boas práticas a serem adotadas (ROTTA & QUEIROZ, 2003). 

Os principais problemas ou pontos de atenção que envolve a atividade de tanque redes em 

reservatórios hidrelétricos estão ligados a: (i) introdução de espécies de peixes autóctones através de 
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escapes de indivíduos do sistema produtivo; (ii) instalação de empreendimentos em locais 

inapropriados, não sendo observados os estudos de qualidade de água (baixa circulação de água, 

tempo de residência elevados e menores concentração de oxigênio dissolvido; (iii) a eutrofização do 

corpo d´água, decorrente da utilização de rações para alimentação dos plantéis. 

Verifica-se também uma preocupação com os aspectos ligados a supressão de vegetação 

existente na margem do reservatório além do necessário, localização de depósito de ração nas 

proximidades do corpo d´água, depósito dos resíduos de mexilhão dourado de forma inapropriada, 

bem como sinalização náutica ausente ou em desacordo com as normas regulamentares. 

Em relação às estatísticas de produção da aquicultura, essas são escassas, não havendo 

informações disponíveis sobre a quantidade de projetos implantados, volume de produção, ou mão 

de obra empregada no rio Paranapanema. Ayroza et al (2005) estimava que no ano de 2000, as 

Usinas Hidrelétricas de Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas II, Canoas I, Capivara e 

Piraju, possuíam juntas cerca de 800 tanques redes instalados, com volume útil médio de 15 m
3
 e 

onde se criavam diferentes espécies de tilápia. Esses 800 tanques redes eram distribuídos entre 30 

produtores que produziam um total de aproximadamente 1.200 toneladas/safra. 

 

2. OBJETIVO    

  

Frente à escassez de informações estatísticas existentes sobre a atividade de tanque rede 

nos reservatórios de geração de energia no rio Paranapanema, bem como frente às dificuldades 

enfrentadas pelos empreendimentos aquícolas em seu licenciamento ambiental e nos demais 

procedimentos de autorização do poder concedente (que aos poucos estão sendo propostas medidas 

governamentais para sua simplificação e melhorias); o presente trabalho tem como objetivo 

principal identificar o número de empreendimentos de tanque rede atualmente instalados nos 

principais reservatórios do rio Paranapanema. 

O estudo se propõe a quantificar os empreendimentos existentes sem avaliá-los do ponto 

de vista de regularização perante os órgãos governamentais, ou em relação a sua capacidade de 

produção; como por exemplo, quantificá-los em relação às dimensões e número de tanques redes 

por empreendimento.  
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Como as informações estatísticas da atividade são praticamente inexistentes, a simples 

quantificação de empreendimentos atualmente presentes nos reservatórios é extremamente útil para 

subsidiar o planejamento de ações e a construção de políticas públicas. Essas informações serão 

úteis para auxiliar a estruturação da cadeia produtiva dessa atividade na região do rio 

Paranapanema, bem como para direcionar sua regulamentação em bases sustentáveis e em 

consonância com o uso múltiplo das águas, estabelecido pela Lei Federal 9.433/97 (Política 

Nacional de Recursos Hídricos). 

 

3.  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo do presente trabalho compreende os principais reservatórios localizados 

no rio Paranapanema, sendo avaliados os reservatórios da Usinas Hidrelétricas de Jurumirim, 

Chavantes, Salto Grande, Canoas II, Canoas I, Capivara, Taquaruçu e Rosana, sob concessão da 

Duke Energy International Geração Paranapanema, perfazendo um total de 187.000 hectares de 

lâmina d’água (Figura 01). Outros 3 reservatórios de Usinas Hidrelétricas do rio Paranapanema: 

Paranapanema, Piraju e Ourinhos, sob concessão da Votorantim Energia não foram analisados. 

 

 

Figura 01 - Croqui de localização dos empreendimentos hidrelétricos sob concessão da Duke 

Energy no rio Paranapanema. Fonte: Adaptado de http://www.duke-energy.com.br/ 
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4. METODOLOGIA 

 

 A partir de imagens de satélite de alta resolução espacial oriundas do satélite 

WORLD VIEW2
1
, datadas de 2011/2012, foi realizado levantamento quantitativo referente ao 

número de projetos de tanques-redes atualmente instalados em reservatórios sob concessão da Duke 

Energy no rio Paranapanema.  

Os tanques-redes possuem estruturas retangulares que flutuam na água e confinam os 

peixes em seu interior. São constituídos por flutuadores (galões, bombonas, bambu, isopor, canos de 

PVC, etc.) em suas extremidades, que sustentam submersos na água redes de náilon, plásticos 

perfurados, arames galvanizados revestidos com PVC ou ainda telas rígidas, com dimensões 

variadas entre 3 a 18 m³, que facilita o manejo e é mais vantajoso do ponto de vista produtivo. 

Através de identificação visual, devido, sobretudo sua tipologia característica (Figura 02), 

foram identificados, cadastrados e quantificados os empreendimentos aquícolas atualmente em 

operação nos reservatórios supracitados. Geralmente, o posicionamento dos tanques no corpo 

hídrico se caracteriza de maneira linear, estando suas gaiolas flutuantes sequencialmente 

posicionadas e de forma paralela entre as linhas, de maneira que a água de qualidade inferior 

proveniente de um tanque não seja direcionada para outro e de modo que um tanque não interfira na 

renovação de água de um tanque adjacente, conforme ilustra a Figura 03 (AYROZA et al, 2011, 

17p). 

 

                                                           
1 O satélite Word View2 foi lançado em órbita em outubro de 2009, sendo o primeiro satélite comercial de alta resolução a oferecer 

até oito bandas multiespectrais. Operando numa altitude de 770 quilômetros, o satélite captura imagens com até 30 cm de resolução no modo 

Pancromático e 1,84m no modo Multiespectral. Comercialmente, as imagens são fornecidas com 50 cm de resolução espacial no modo 

pancromático e 2,0m de resolução espacial no modo multiespectral em função das condições estabelecidas pelo governo dos EUA (DIGIBASE, 

2013). 
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Figura 02 (esq.) - Imagem de satélite World View 2 com caracterização de tanque-rede no município de Diamante 

do Norte/PR, reservatório da UHE Rosana. Figura 03 (dir.) Demonstração de posicionamento adequado dos 

tanques-redes no corpo hídrico – Fonte: Ayroza et al 2011 apud Schimittou, 1997. 

 

Há de se considerar a possibilidade de inferirem-se erros na estimativa de 

empreendimentos identificados, devido entre outros motivos à (i) a data de aquisição das imagens 

utilizadas no levantamento, compreendendo o período de maio de 2011 a maio de 2012; (ii) 

cobertura de nuvens e/ou ruídos nas imagens, mesmo após o devido tratamento e (iii) período de 

manutenção nos tanques-redes dos empreendimentos ou época de despesca. 

Além da verificação dos atuais empreendimentos de tanque rede instalados no rio 

Paranapanema, também foram avaliadas as informações disponíveis no Sistema de Informações das 

Autorizações de Uso das Águas de Domínio da União para fins de Aquicultura – SINAU. 

Visando à prática sustentável da aquicultura e a regularização da ocupação dos espaços 

físicos em corpos d’água de domínio da União, a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 

Presidência da República (SEAP/PR), iniciou em meados de 2003, o desenvolvimento de um 

Sistema de Informação Geográfica – SIG (MPA, 2013). 

Posteriormente, diversos órgãos públicos, como a Agência Nacional de Águas – ANA, a 

Secretaria do Patrimônio da União – SPU/MPOG, o Comando da Marinha, o Ministério do Meio 

Ambiente – MMA e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, juntamente com a SEAP/PR, fizeram publicar no Diário Oficial da União a Instrução 

Normativa Interministerial Nº 06/04 que regulamentou o Decreto nº 4.895/03. O artigo 16, da 

referida Instrução Normativa Interministerial, instituiu o Sistema de Informação das Autorizações 
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de Uso das Águas de Domínio da União para fins de Aquicultura – SINAU, vinculado à SEAP/PR, 

com as seguintes finalidades: (i) Cadastrar e controlar os projetos aquícolas; (ii) Referenciar 

geograficamente as faixas ou áreas de preferência, os parques e áreas aquícolas e as unidades 

demonstrativas e de pesquisa; (iii) Criar e manter o banco de dados das autorizações de uso; (iv) 

Subsidiar o ordenamento das atividades aquícolas em águas de domínio da União. 

Através do site do MPA, os interessados podem acompanhar a tramitação dos processos de 

autorização de uso em águas de domínio da União, protocolados nas Superintendências Federais da 

Pesca e Aquicultura. Das análises das equipes técnicas deste Departamento de Planejamento e 

Ordenamento da Aquicultura em Águas da União, até a situação nos demais órgãos (ANA, Marinha 

do Brasil e IBAMA) e lavratura do Termo de Entrega pela Secretaria do Patrimônio da União. 

 

 

5.  RESULTADOS OBTIDOS   

 

 Com base nas informações levantadas, a partir da análise visual das imagens de alta 

resolução WORLD VIEW2 datadas de 2011/12, foram identificados 68 projetos de tanques-redes 

instalados nos oito reservatórios sob concessão da Duke Energy (Tabela 01). São 47 

empreendimentos instalados próximos à margem paranaense (69%) e 21 empreendimentos 

próximos a margem paulista (31%). 

 

Tabela 01- Número de projetos de tanques-redes instalados nos principais reservatórios de geração de energia no rio 

Paranapanema - Identificação através de imagens de Satélite WORLD VIEW2 – 2011/12. 

- JUR CHV SGD CNOII CNOI CAP TAQ ROS TODOS 

PR - 1 0 4 7 31 0 4 47 

SP 5 4 0 6 2 1 0 3 21 

TOTAL 5 5 0 10 9 32 0 7 68 

 
 Em relação à avaliação por reservatório, verifica-se que a maior concentração de 

empreendimentos está localizada no reservatório da UHE Capivara. Sozinho este reservatório 

concentra 32 empreendimentos de tanque rede em seu espelho d´água, ou seja, 47% de todos os 

empreendimentos identificados. Interessante observar que a maior parte desses empreendimentos 

está na margem paranaense (31 empreendimentos). Os municípios paranaenses de Alvorada do Sul, 

Primeiro de Maio e Porecatu destacam-se nesse reservatório. 
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Os reservatórios da UHE Canoas II (10 empreendimentos) e UHE Canoas I (9 

empreendimentos) apresentam também uma quantidade expressiva de empreendimentos instalados 

e se somados ao reservatório da UHE Capivara, juntos representam 75% dos empreendimentos 

identificados neste estudo. 

Os outros dois grandes reservatórios de acumulação (Chavantes e Jurumirim) possuem 

juntos apenas 15% do tal de empreendimentos identificados. O reservatório da UHE Rosana 

apresenta cerca de 10%, com destaque para os municípios paranaenses de Diamante do Norte e 

Terra Rica. Na margem oposta, Euclides da Cunha Paulista concentra os empreendimentos de 

tanque rede nesse reservatório. 

Vale também ressaltar que neste estudo não foram identificados projetos instalados nos 

reservatórios da UHE Salto Grande e UHE Taquaruçu. 

Em relação aos dados obtidos através do SINAU, foi identificada a existência de um total 

de 241 processos de tanques-redes nos reservatórios sob concessão da Duke Energy – Tabela 02. 

 

Tabela 02- Número de processos projetos de tanques redes nos principais reservatórios de geração de energia no rio 

Paranapanema. Dados primários obtidos junto ao SINAU até Junho/2013. 

- JUR CHV SGD CNOII CNOI CAP TAQ ROS TODOS 

PR - 11 0 1 21 72 2 12 119 

SP 25 28 0 15 3 15 4 32 122 

TOTAL 25 39 0 16 24 87 6 44 241 

 
 É importante destacar também que o número de processos de projetos nos reservatórios 

sob concessão da Duke Energy é 3,5 vezes maior do que os projetos já implantados, conforme 

dados obtidos junto ao MPA e compilados em forma de gráfico (Figura 03). 
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Figura 03 – Gráfico comparativo entre as áreas aquícolas cadastradas pelo MPA e os projetos de tanque-redes 

em operação nos principais reservatórios de geração de energia no rio Paranapanema. 

 

Se atualmente o estado do Paraná apresenta cerca de 70% dos empreendimentos instalados, 

esse porcentual fica mais equilibrado nos processos existentes no Ministério de Pesca e Aquicultura, 

da ordem da metade dos pedidos. 

 

6.  CONCLUSÕES  

Apesar do potencial existente para expansão da aquicultura no Brasil, pode-se aferir que a 

atividade de produção de peixes em tanque rede no rio Paranapanema teve pequeno crescimento em 

relação ao número de empreendimentos instalados no período de 12 anos, compreendido entre 2000 

a 2012. Se em 2000 estimava-se a presença de 30 empreendimentos em alguns reservatórios de 

geração de energia localizados no rio Paranapanema (AYROZA et al, 2005); em 2012 verificou-se 

a existência de 68 empreendimentos em 8 desses empreendimentos. 

Apesar desse pequeno crescimento, foi verificado existir uma demanda represada nesse 

setor, já que os dados existentes junto ao Ministério de Pesca e Aquicultura indicam haver um 

número 3,5 vezes maior de empreendimentos com pedido para implantação nesses reservatórios, do 

que o número atual de empreendimentos instalados. 

Um dos principais motivos para este cenário está relacionado às dificuldades encontradas 

pelos empreendedores junto ao processo de licenciamento ambiental e a obtenção de autorizações 
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junto ao poder concedente. Conforme constatado por Tiago (2010) a legalização de projetos é um 

procedimento extremamente burocrático e moroso. Diante dessas dificuldades, alguns produtores ou 

exercem a atividade de forma irregular ou direcionam seus investimentos para outras atividades 

econômicas. 

A iniciativa que está sendo implantada pelo estado de São Paulo, através da CETESB 

(“Via Rápida Ambiental”); e também a proposta formulada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura 

a nível nacional, em análise pela Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente (“Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura sem Impactos nas Águas da União”); são estratégias 

visando superar as dificuldades enfrentadas no licenciamento ambiental e possibilitar o incremento 

dos empreendimentos de tanque rede, nos reservatórios de geração de energia. Se essas iniciativas e 

propostas virem a surtir efeito, irão resultar na rápida ampliação da produção aquícola e do número 

de empreendimentos instalados. 

  Assim deve-se ressaltar que o momento também é oportuno para a formulação e definição 

de políticas públicas que possibilitem a fiscalização da atividade de forma mais presente e efetiva, 

bem como de ações educativas e de capacitação para a disseminação e aplicação das melhores 

práticas de manejo e sustentabilidade para essa atividade econômica. Esses aspectos também devem 

ser priorizados visando garantir a preservação ambiental e a qualidade de água existente nos 

reservatórios localizados no rio Paranapanema, pois a utilização desordenada dos recursos hídricos 

pode ocasionar grandes prejuízos ambientais para toda bacia e seu ecossistema. 
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RESUMO 

O WebSIG ePARANAPANEMA foi criado com o objetivo de divulgação de informações 

referentes à área do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema a estudiosos e 

interessados. Para alcançar seus objetivos, o projeto se fundamenta em conceitos tais como SIG, 

Web Mapping e WebSIG, e vale-se da integração de vários softwares livre e de código aberto e 

proprietário. O processo de desenvolvimento descrito neste artigo resultou na implementação de 

dois módulos do WebSIG ePARANPANEMA: UGRH Paranapanema e UGRHI Pontal do 

Paranapanema. 

 

Palavras-chave: web mapping, websig, bacia hidrográfica, Rio Paranapanema, Pontal do 

Paranapanema. 

 

ABSTRACT 

The WebGIS ePARANAPANEMA was created with the purpose of disseminating information 

related to the area of the Committee for Watershed of River Paranapanema to researchers and 

interested persons. To achieve its objectives, the project is based on concepts such  as GIS, Web 

Mapping and WebGIS, and it is implemented by integrating several open source and free softwares 

and proprietary one. The development process described in this article resulted in the 

implementation of two modules of the WebGIS ePARANPANEMA: UGRH Paranapanema and 

UGRHI Pontal of Paranapanema. 

 
Keywords: web mapping, webgis, watershed, River Paranapanema, Pontal of Paranapanema. 

 
  

                                                           
2
 Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projeto Gestão das águas e planejamento ambiental de bacias 

hidrográficas: estudos aplicados na bacia do Rio Paranapanema”, com apoio do CNPq e FAPESP. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O advento da Internet e o barateamento dos computadores modelaram a sociedade nos 

moldes da aldeia global, corporificando tão completa e intensamente o conceito de aldeia global que 

nem o seu próprio idealizador preveria quando a descreveu em seu livro “A Galaxia de Gutenberg”. 

Essa situação [a de uma sociedade oral onde a interdependência resulta da 

interação necessária às causas e aos efeitos na totalidade da estrutura] é típica de 

uma aldeia e, desde o advento dos meios eletrônicos de comunicação, da aldeia 

global. [...] (McLuhan , 1962, p.38 apud TREMBLAY, 2003, p. 18). 

 

As facilidades propiciadas pelo cenário, de uma sociedade interligada, fizeram da internet o 

meio de disseminação de informação ideal para o desenvolvimento do WebSIG ePARAPANEMA 

devido o seu objetivo de disseminação de informações relacionadas.  

O presente artigo objetiva pormenorizar a concepção e o desenvolvimento do projeto do 

WebSIG ePARANAPANEMA e está organizado como descrito a seguir: a Seção 2 apresenta 

conceitos fundamentais para o bom entendimento do restante do artigo; a Seção 3 discute trabalhos 

relacionados; a Seção 4 detalha o desenvolvimento da metodologia, expondo as fases da 

implementação; e a Seção 5 apresenta o WebSIG ePARANAPANEMA, descrevendo seus módulos 

como resultado do processo de desenvolvimento. 

 

2. CONCEITOS BÁSICOS 

 

Sistema de Informação Geográfica 

Os primeiros Sistemas de Informação Geográfica (SIG) surgiram na década de 1960 diante 

da necessidade do governo do Canadá de realizar um inventário de recursos naturais. Correia (2011, 

p. 4) relata em seu trabalho a dificuldade de conceituar o termo SIG devido a sua ubiquidade. No 

entanto de forma sucinta e generalizada, os sistemas de informação geográfica são sistemas 

automatizados para a gestão de dados georreferenciados. Esta característica permite a sobreposição 

de variáveis distintas, contribuindo para uma análise baseada em simulações de cenário e 

modelações de problemas, tornando-os muito uteis nas diferentes áreas funcionais. 
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WebSIG 

Os SIGs permitiram a manipulação de dados geográficos com rapidez e precisão. No 

entanto, ainda de forma restrita a um pequeno número de utilizadores. Surgiu então a necessidade 

da ampliação da área de alcance desses dados. Desta necessidade, aliada à popularização da 

internet, surgiu um conceito estendido, o WebSIG, uma aplicação que manipula dados espaciais em 

um ambiente Web, configurando uma forma relativamente barata de disponibilizar as 

funcionalidades básicas de um SIG a um grupo maior de usuários. 

As facilidades promovidas pelo novo conceito deu origem a uma variedade de aplicações do 

WebSIG, como refere Bonnici (2005, tradução nossa, p.1) “de uma simples pesquisa de endereços, 

para pesquisa de localização de uma loja, para o mapeamento iterativo de dados demográficos [...]”. 

Gestão Compartilhada de Bacias Hidrográficas 

A bacia hidrográfica é definida por Tucci (1997 apud PORTO, M.; PORTO, R., 2008) como  

 [...]uma área de captação natural das águas de precipitação que faz convergir o 

escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um 

conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos 

de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório. 

 

A gestão compartilhada de bacias hidrográficas, por sua vez, refere-se ao planejamento e 

administração da utilização mais otimizadas dos recursos hídricos em bacias fronteiriças, sejam 

entre países ou mesmo entre estados, como no caso brasileiro (considerando-se, nesse caso, as 

divisas estaduais).  

A divisão constitucional dos domínios dos corpos hídricos brasileiros entre a União, os 

estados e o Distrito Federal, juntamente com os fundamentos da Lei da Águas que definem a bacia 

hidrográfica como unidade físico territorial para a implantação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos impõe aos gestores um 

grande desafio, conciliar diferentes estágios de desenvolvimento da gestão das águas no território 

brasileiro, e principalmente, entre as unidades da Federação em bacias hidrográficas 

compartilhadas. Ao mesmo tempo que representa um grande avanço renunciando estruturas de 

representação antes centralizadas e monopolizadas no âmbito dos governos para assumir sistemas 

policêntricos, nos quais os processos decisórios de concepção, implantação da gestão pública em 

recursos hídricos apresentam nova perspectiva de poder sob novos interesses (MACHADO, s.d). 
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Nessa perspectiva, este trabalho objetivou contribuir com as ações do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranapanema e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, 

na perspectiva de divulgar conhecimentos sobre as respectivas unidades hidrográficas em que 

atuam. 

 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

As facilidades providas por um WebSIG fizeram do mesmo uma importante ferramenta nas 

diferentes áreas do saber. Devido a essa visibilidade tornou-se fácil encontrar aplicações WebSIG 

em diversos campos.  

Segundo Kozman (1991, apud CURTO, 2011, p. 34) o WebSIG, usado como ferramenta na 

educação orienta para um processo ativo e construtivo de aprendizado, através do qual, o aluno 

manipula estrategicamente os recursos cognitivos disponíveis de maneira a criar novos 

conhecimentos ao extrair a informação do meio e associá-la ao seu conhecimento. Curto (2011, p. 

34) complementa “[...] os websigs contribuem para um desenvolvimento da literácia geográfica e da 

literácia informática, indispensáveis para uma sociedade de informação em globalização crescente”. 

No entanto o autor ressalta que os websigs ultrapassam a fronteira disciplinar da Geografia, 

podendo ser utilizados no currículo de grande maioria das disciplinas, quer numa perspectiva 

disciplinar, quer interdisciplinar. 

Encontramos aplicações WebSIG na utilidade pública. Nesse contexto Correia (2011) 

detalha a concepção de um WebSIG do Parque Nacional da Gongorosa, localizado no distrito de 

Gongorosa, na província central de Sofala em Moçambique. O mesmo cita que com o WebSIG 

pretende-se instalar um portal de referência para distribuição e difusão da imensa informação 

espacial existente no parque, facilitar o acesso e a consulta interativa aos serviços e instalações 

disponíveis de maneira que o potencial turista possa tomar decisões relativas a sua visita ao parque. 

Podemos citar ainda, a utilização do WebSIG no auxílio do planejamento territorial da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itacorubi, localizada no município de Florianópolis-SC. Segundo Filho, G., 

Filho, D. e Oliveira (s.d, p. 14) a implantação do projeto possibilitou o acesso rápido e seletivo das 

informações, disseminando os dados geográficos/cartográficos sobre a Bacia Hidrográfica do Rio 

Itacorubi e servindo de base e apoio aos trabalhos científicos geográficos futuros. 
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No contexto de planejamento e gestão de bacias hidrográficas, o WebSIG 

ePARANAPANEMA atua como recurso para estimular o conhecimento, atuação e interrelação da 

sociedade e dos órgãos públicos.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Tecnologias computacionais utilizadas 

Na implementação do WebSIG ePARANAPANEMA foram selecionados softwares 

específicos para análise, edição, armazenamento de dados, produção de mapas e publicação dos 

dados no ambiente web, são eles: ArcGIS, Mapserver, PostgreSQL e Apache. A escolha dos 

mesmos priorizou a adequação e a qualidade. 

ArcGIS 

O ArcGIS foi desenvolvido pela empresa ESRI com o objetivo de fornecer em um conjunto 

de softwares todas as funcionalidades de um SIG. É composto pelos softwares: 

- ArcMap ;  

-ArcCatalog ; 

- ArcToolBox. 

Além dos citados acima, outros softwares e ferramentas compõem o pacote, cada um dispõe 

de funcionalidades especificas para a manipulação dos dados espaciais, suprindo todas as 

necessidades que o projeto exige nesse contexto (Trocado, s.d). 

MapServer 

O MapServer é um software de código aberto que permite a publicação de dados 

georreferenciados em uma aplicação web. Foi desenvolvido inicialmente pela Universidade de 

Minnesota (UMN) no projeto ForNet juntamente com a National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) e o Departamento de Recursos Naturais de Minnesota (MNDNR). 

Atualmente é um projeto OSGeo (www.osgeo.org) (MapServer, s.d, tradução nossa). 
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PostgreSQL 

O PostgreSQL teve seu inicio oficialmente com o projeto Ingres na Universidade de 

Berkeley, Califórnia. Posteriormente o projeto foi chamado de Postgres (posterior ao Ingres) 

quando foi definido como software livre (PostgreSQL, s.d, tradução nossa). 

Dentre os sistemas para gerenciamento de banco de dados adequados ao projeto, o 

PostgreSQL foi selecionado devido a sua robustez no armazenamento de dados, necessária devido 

ao caráter espacial dos dados. 

 

No decorrer do projeto foi necessário o uso de outras tecnologias integradas: o pacote 

MSW4 contendo o servidor Web Apache; o framework P.mapper e a extensão espacial para 

PostgreSQL, o PostGIS. 

 

MapServer for Windows (MS4W) 

O MS4W é um pacote disponibilizado pela Maptools com o objetivo de possibilitar a 

instalação rápida e fácil de um ambiente de trabalho para desenvolvimento e publicação de uma 

aplicação MapServer. O pacote é pré-configurado com o servidor de mapas MapServer integrado 

com o servidor Web Apache e ferramentas úteis no desenvolvimento de uma aplicação WebSIG 

(Correia, 2011, p. 45-46). 

P.Mapper 

Medeiros (s.d) define o P.Mapper como um framework fundamentado no servidor 

MapServer criado de forma a facilitar a criação de uma aplicação geoespacial para a Web. Seu 

código fonte é baseado na linguagem de programação PHP, e nas linguagens de script Javascript e 

MapScript, o que permite maior liberdade de customização. 

PostGIS 

O PostGIS foi desenvolvido em 2001 pela empresa canadense Research Refractions 

seguindo os padrões de interoperabilidade da Open GeoSpatial (OGC, www.opengeospatial.org). A 

extensão adiciona o suporte a objetos geográficos ao sistema gerenciador de banco de dados 

(SGDB) PostgreSQL, permitindo que ele seja usado como um banco de dados espacial para 

Sistemas de Informação Geográficas. (PostGIS, 2013). 
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Vale ressaltar como Uchoa (s.d) et al. relembram que “Nativamente, o PostgreSQL já 

suporta geometrias espaciais, porém o PostGIS adiciona a capacidade de 

armazenamento/recuperação segundo a especificação SFS (Simple Features Specification) do 

consórcio internacional Open GeoSpatial (OGS)”. 

A extensão suporta dados espaciais vetoriais e partir da versão 2.0 oferece também suporte a 

dados raster (matriciais) consolidando o status de “melhor extensão espacial do mundo” (Silva, 

2011, p.21). 

Aquisição dos dados 

Uma aplicação SIG pode representar dois modelos de dados: os vetoriais e matriciais. Para o 

projeto optou-se pelo uso dos dados no modelo vetorial, mais especificamente Shapefile, 

selecionado em razão da interoperabilidade do formato com os softwares utilizados no projeto.  

Para a criação dos shapefiles foi usado o software ArcGIS onde os pontos, linhas e 

polígonos foram vetorizados usando as coordenadas geográficas SAD69 – UTM ZONA 22S no 

caso dos dados do módulo UGRH Paranapanema e SIRGAS 2000 – UTM ZONA 22S no módulo 

UGRHI Pontal do Paranapanema. 

 

Importação dos dados 

A importação dos dados espaciais sob o formato de shapefiles para o banco de dados 

PostgreSQL/PostGIS foi possível através de um aplicativo instalado conjuntamente com a extensão 

espacial PostGIS, o PostGIS Shapefile and DBF Loader, sendo necessário informar os dados de 

acesso ao banco, localização e SRID correspondente do ShapeFile. O SRID nada mais é que o 

código de identificação da coordenada geográfica referente ao shapefile importado. 

 

Edição dos arquivos de configuração 

O desenvolvimento do sistema teve inicio com a instalação dos softwares utilizados no 

projeto tais como o ArcGIS para a aquisição dos dados, o PostgreSQL como banco de dados 

juntamente com a extensão espacial PostGIS, o pacote MS4W e finalmente o framework P.mapper, 

o qual foi usado como molde para a aplicação. 

A personalização do P.mapper exige basicamente a edição de três arquivos principais: 

pmapper_demo.map, onde são definidos a projeção, o mapa de referencia, barra de escala, quais 
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dados serão publicados e onde estes serão buscados, dentre outras informações importantes; o 

config_default.ini; e por fim o php_config.php, onde são  especificados os parâmetros de 

configuração das funções Javascript.  

 

5. WEBSIG ePARANAPANEMA 

 

O WebSIG ePARANAPANEMA tem como objetivo divulgar as informações referentes à 

área do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema a estudiosos e interessados. E que 

esses dados possam servir aos órgãos atuantes na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema como 

fundamento para novas políticas de gestão da bacia hidrográfica.  

O projeto tencionava abranger a Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema integralmente e 

com detalhamento inicial na vertente paulista. Para isso o mesmo foi dividido em quatro módulos: 

UGRH Paranapanema, UGRHI Pontal do Paranapanema, UGRHI Médio Paranapanema e UGRHI 

Alto Paranapanema. Dos citados se encontram disponíveis até o presente momento, o módulo 

correspondente a UGRH Paranapanema que fornece uma abordagem mais ampla da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranapanema, e o da UGRHI Pontal do Paranapanema apresentando uma 

perspectiva mais focada à porção extremo oeste do Estado de São Paulo. Os mesmo estão acessíveis 

no link: http://bacias.fct.unesp.br/gadis/websig.php. 

O WebSIG ePARANAPANEMA idealizado e realizado pelo grupo de pesquisa GADIS 

representando a Universidade Estadual Paulista, contou com as parcerias do Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (DAEE),  Instituto das Águas do Paraná e Agência Nacional de Águas 

(ANA), e recebeu o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

(CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Fundação Estadual de 

Recursos Hídricos (Fehidro) e Governo do Estado de São Paulo. Estes contribuíram para o sucesso 

do projeto e resultados decorrentes. 
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UGRH Paranapanema   

 
Figura 1 – Interface do UGRH Paranapanema. 

 

Funcionalidades 

O UGRH Paranapanema apresenta uma interface amigável e intuitiva com uma área de 

visualização geral dos mapas, um mapa de referência para localização rápida, barra de escala, menu 

de seleção dos mapas, legenda e menu de ferramentas. Através do menu de ferramentas é possível 

selecionar funções de redução e ampliação da área de visualização, mover-se pelo mapa, aplicar 

transparência a uma camada do mapa, visualização de informações seletiva e realizar medições de 

distâncias e áreas.     

Mapas  

Os mapas presentes no UGRH Paranapanema são classificados em base e temáticos. Os 

mapas classificados como base são aqueles que são necessários para a descrição da área do UGRHI 

Paranapanema. São eles: Estados pertencentes à Bacia do Rio Paranapanema, Municípios, Sedes 

Municipais, Limite Bacia do Paranapanema, UGRH – Unidade de Gestão de Recursos Hídricos 

(limites), Represas e Lagos, Rios Principais. Os temáticos, por sua vez, representam as 

características que se deseja visualizar na área do UGRH Paranapanema. São eles: UGRH – 

Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (feições), Clima, Precipitação (mm), Temperatura média 

anual em grau Celsius, Geologia, Hidrogeologia, Potencial Agrícola, Mapa de Caracterização do 

Solo, Mapa de Vegetação.  
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UGRHI Pontal do Paranapanema  

 
Figura 2 – Interface do UGRH Paranapanema. 

 

Funcionalidades 

O UGRHI Pontal do Paranapanema possui as mesmas funcionalidades e interface do UGRH 

Paranapanema. A mesma foi estabelecida como padrão no desenvolvimento. 

Mapas 

Os mapas presentes no UGRH Paranapanema são classificados em base e temáticos. Os 

mapas classificados como base são aqueles que são necessários para a descrição da área do UGRHI 

Paranapanema. São eles: Estados pertencentes à Bacia do Paranapanema, UGRHI-22, Mancha 

Urbana, Hidrografia. Os temáticos, por sua vez, representam as características que se deseja 

visualizar na área do UGRH Paranapanema. São eles: Município Limite, Município Sede, Aptidão 

Agrícola, Assentamentos Rurais – Parcial, Conflitos de Uso da Terra, Fragilidade Natural do Solo à 

Erosão, Geológico, Geomorfologia, Pedologia, Suscetibilidade à Erosão, Unidades de Conservação, 

Unidades de Planejamento de Recursos Hídricos, Localização das Usinas Sucroalcooleiras, Uso e 

ocupação da Terra, Vulnerabilidade do Aquífero, Enquadramentos dos Corpos Hídricos. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O WebSIG ePARANAPANEMA constitui a fase inicial e fundamental da construção de um 

portal completo para obtenção de informações sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, 
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embasando assim futuros trabalhos científicos ou acadêmicos. Além de alcançar, ao fim o objetivo 

ambicioso de que o mesmo possa servir de apoio para os órgãos públicos responsáveis por criar um 

planejamento de gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. 

Para a sua concepção fez-se uso das facilidades providas pela Internet aliado a eficiência dos 

SIGs. Dessa forma, em conjunto, eles proveem a disponibilização do banco de dados da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranapanema de forma completa. Além das funcionalidades de visualização, o 

WebSIG ePARANAPANEMA permite uma série de opções de iteratividade com os dados, entre as 

quais acesso seletivo de informação, mensuração de áreas, alteração de escala, dentre outros. O 

mesmo foi desenvolvido de forma a ser o prático, servindo de utilidade para especialistas e leigos. 

Até o momento corrente o WebSIG ePARANAPANEMA encontra-se disponível em dois 

módulos: UGRH Paranapanema e UGRHI Pontal do Paranapanema. Futuramente, pretende-se 

desenvolver dois módulos complementares, o UGRH Médio Paranapanema e UGRH Alto 

Paranapanema, abrangendo assim a Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema na vertente paulista. 

Posteriormente, será realizado o mesmo processo para a vertente paranaense.  

Atualmente o é mantido pelo grupo de pesquisa GADIS/UNESP, sendo utilizado como ferramenta 

pelos mesmos e disponibilizado no website do grupo (bacias.fct.unesp.br). 
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RELACIONAMENTO DOS DIFERENTES TRECHOS DOS CANAIS FLUVIAIS COMO 

OS COMPARTIMENTOS GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGIOS E ESTRUTURAS, E 

SEUS REBATIMENTOS NOS PERFIS LONGITUDINAIS DOS RIOS AGUAPEÍ E 

PEIXE EM SUAS RESPECTIVAS BACIAS HIDROGRÁFICAS. 
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RESUMO 

Em um bacia hidrográfica pode conter uma gama de variáveis a serem estudas por diferentes 

pesquisadores de diversas áreas da ciência para que se possa buscar um melhor manejo dessas 

áreas vitais para a vida do planeta, contudo neste trabalho busca-se analisar e relacionar trechos 

que se diferenciam ao longo de dois cursos d’águas em suas respectivas bacias hidrográficas e 

suas causas nos perfis longitudinais dos rios em questão neste trabalho. Localizados no Oeste do 

Estado de São Paulo, os Rios Aguapeí e Peixe se caracterizam como rios meandrantes, onde o 

grande meandramento do Rio Aguapeí, causando a ocorrência de diversas planícies aluviais em 

todo o seu curso d’água e algumas áreas encaixadas pelos afloramentos da Formação Serra 

Geral, mas mesmo assim encontrando-se muito sinuoso. Já o Rio do Peixe apresenta-se uma 

heterogeneidade maior em todo o seu curso no que se refere aos compartimentos geológicos e 

geomorfológicos causando uma diferenciação na declividade do canal fluvial e de suas 

características morfológicas. Assim o Rio Aguapeí se diferencia do Rio do Peixe pelas suas 

divergências morfológicas que rebatem em seus perfis longitudinais, onde a curva do Rio 

Aguapeí e mais suavizada pela alta sinuosidade de seu canal fluvial, em relação ao outro rio em 

evidência nesta pesquisa, o Rio do Peixe. 

Palavras Chaves: Bacia Hidrográfica, Geologia, Geomorfologia, Perfil Longitudinal. 

 

ABSTRACT 

In a basin can contain a range of variables to be studied by different researchers from various 

fields of science so that we can get a better management of these areas vital to the life of the 

planet, however this work seeks to analyze and relate excerpts that differentiate along two water 

courses in their respective watersheds and their causes in the longitudinal profiles of the rivers in 

question in this work. Located in the west of the state of São Paulo, the Rivers and Fish Aguapeí 

characterized as meandering rivers, where the great meandering River Aguapeí, causing the 

occurrence of several floodplains throughout your stream and some areas engaged by outcrops of 

Serra Geral Formation, but still finding it very twisty. Already the Rio do Peixe presents a 

greater heterogeneity throughout its course with regard to geological and geomorphological 

compartments causing a difference in slope of the river channel and its morphological 

characteristics. So Rio Aguapeí differs from the Fish River for their morphological differences 

bounce in their longitudinal profiles, where the curve of the Rio Aguapeí and smoother by high 

sinuosity fluvial channel it’s in relation to other river in evidence in this research, the Rio Fish. 

Key Words: Basin, Geology, Geomorphology, Longitudinal Profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As bacias hidrográficas representam uma parte do meio físico terrestre de grande valia para 

a manutenção da vida no planeta, onde a sua preservação e bom uso são essenciais garantia da vida 

e do bem estar social. Os recursos naturais presentes em uma bacia hidrográfica (fauna, flora e solo) 

juntamente com seus grupos sociais, que possuem diferentes características biológicas, sociais, 

econômicas e culturais, fazem com que em uma mesma bacia hidrográfica, o seu uso seja 

individualizado e ordenado conforme as suas particularidades e identidades com seu meio físico e 

biológico. 

Os rios e suas bacias de drenagem garantem o estudo geográfico por três razões principais. 

Em primeiro lugar, a importância de sua existência na paisagem física de um significado 

para a produção das características físicas do meio fluvial, em segundo lugar, devido à sua 

importância indiretamente em relação a muitos outros processos geomorfológicos paisagem 

e no ambito fluvial, e, em terceiro lugar, por causa de sua importância para uso humano 

(Gregory & Walling, 1973). 

 O levantamento das características de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais 

comuns métodos a serem feitos em análises hidrológicas ou ambientais, e tem como objetivo 

esclarecer as várias questões relacionadas com o entendimento da dinâmica ambiental de uma 

determinada bacia hidrográfica. Assim uma bacia hidrográfica pode ser descritas da seguinte forma: 

A bacia hidrográfica pode ser considerada um sistema físico onde a entrada é o volume de 

água precipitado e a saída é o volume de água escoado pelo exutório. Em termos gerais, ela 

provê uma bem definida unidade física para estudos hidrológicos, tendo uma única forma 

de entrada (input), que é a precipitação, e a saída é dada pelo runoff na saída da bacia, 

consideradas as perdas por evapotranspiração. Em macro-escala, como no caso de grandes 

bacias hidrográficas, o padrão de runoff, intensidade e sazonalidade poderão ser controlados 

primariamente pelos efeitos climáticos. Este padrão geral reflete os padrões de precipitação 

e circulação geral da atmosfera. Para comparação entre bacias hidrográficas individuais, a 

geologia, morfometria da bacia, solos e vegetação, assim como os aspectos climáticos 

interagem entre si para determinar o padrão natural sazonal de variação de runoff (Petts & 

Foster, 1990).  

 Em uma bacia hidrográfica existem parâmetros e índices sugeridos para os estudos 

analíticos, como o perfil longitudinal e suas rupturas de declive, tipologia dos canais fluviais, 

padrões e densidade de drenagem, estudos litológicos e estruturais dentro outros, que ajudam a 

compreender a dinâmica e os processos que ocorrem neste ambiente fluvial. 

 Assim, em um mesmo rio se pode verificar uma grande diferenciação destes mesmos 

parâmetros citados anteriormente, que acabam dividindo um determinado rio em diversos 

trechos que necessitam ser analisados separadamente para uma melhor compreensão de sua 

dinâmica, assim, fatores como a geologia e geomorfologia e também o clima (que não é alvo 
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nesta pesquisa), podem ser considerados um dos principais fatores que controlam a dinâmica 

fluvial de um determinado canal fluvial. 

 O perfil longitudinal que será utilizado como uma das variáveis para à análise das 

diferenciações dos trechos dos canais fluviais é caracterizado por Rocha (2011), como  uma 

variáveis que mostra a sua declividade, ou gradiente de um determinado rio, sendo a 

representação visual da relação entre a altimetria e o comprimento de determinado curso de água, 

para as diversas localidades situadas entre a nascente e a foz. O perfil longitudinal de um canal 

fluvial resulta do trabalho que o rio executa para manter o equilíbrio entre a capacidade e a 

competência de um lado, e a quantidade e granulometria da carga detrítica do outro. 

Os rios do Peixe e Aguapeí que estão em evidencia neste trabalho, se caracterizam como rios 

meandrantes, ou seja, um rio que corre em sua planície aluvial e que muda de forma e posição com 

as variações de maior ou menor energia e carga fluviais durante as várias estações do ano. 

Meandros são caracteristicos de planícies aluviais (topografia madura), mas podem coincidir em 

uma feição mais restrita, como por exemplo, em terrenos sedimentares horizontalizados. 

Assim este trabalho busca fazer um estudo comparativo de diversos trechos dos Rios 

Aguapeí e Peixei, e relacionar os mesmo com os compartimentos geológicos e geomorfológicos e 

buscar entender os seus rebatimentos nos perfis longitudinais. 

 

1.1.  Caracterização da Área de Estudo 

 A região do extremo sudoeste do Estado de São Paulo na qual estão localizadas as bacias 

dos rios Peixe e Aguapeí caracteriza-se, segundo NIMER (1977 apud Relatório zero CBH-AP, 

1997), por um clima tropical quente e úmido (com chuvas de verão), e com 1 ou 2 meses de estação 

seca (inverno). Próximo do rio Paraná a umidade relativa do ar é maior. 

  Baseados nos levantamentos apontados no Relatório zero do CBH-AP (1997), o substrato 

geológico aflorante nas Bacias dos rios Aguapé e Peixe é constituído por rochas vulcânicas e 

sedimentares da Bacia do Paraná de idade mesozóica e depósitos aluvionares da idade cenozóica. 

Sua coluna estratigráfica apresenta respectivamente da base para o topo a seguinte seqüência de 

formação geológica: Grupo São Bento – Formação Serra Geral, Grupo Bauru – Formações Caiuá, 

Santo Anastácio, Adamantina, Marília e Depósitos Cenozóicos. A geomorfologia das bacias dos 

rios do Peixe e Aguapé esta inserida na Província Geomorfologia denominada Planalto Ocidental. 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/


   

 ANAIS DO IV WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

04 a 08 de novembro de 2013 

Local: Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia Presidente Prudente, São Paulo - Brasil 

http://bacias.fct.unesp.br/4workshopbacias/ 

   

Eixo Temático: Planejamento e Gestão de Bacias Compartilhadas                                                                   P á g i n a  | 1999 

Os principais tipos de solos encontrados na região seguinte as associações mais expressivas são: 

Latossolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Litólico, Planossolo, Gleissolo, Areias 

Quartzosas.  

 As bacias hidrográficas dos Rios Aguapé e Peixe são caracterizados pelo padrão de 

drenagem dendritíca (como pode ser visto na Figura 3) que é designada como arborescente, porque 

em seu desenvolvimento assemelha-se à configuração de uma árvore. Utilizando-se dessa imagem, 

a corrente principal corresponde ao tronco da árvore, os tributários aos seus ramos e as correntes de 

menor categoria aos raminhos e folhas. Da mesma maneira como nas árvores, os ramos formados 

pelas correntes tributárias distribuem-se em todas as direções sobre a superfície do terreno, e se 

unem formando ângulos agudos de graduações variadas, mas sem chegar nunca ao ângulo reto. A 

presença de confluências em ângulos retos, no padrão dendritíco, constitui anomalias que se deve 

atribuir, em geral, aos fenômenos tectônicos. Esse padrão é tipicamente desenvolvido sobre rochas 

de resistência uniforme, ou em estruturas sedimentares horizontais.  

 Os rios a serem estudados nesta pesquisa, se caracterizam como rios conseqüentes, que 

correm segundo a direção do mergulho das camadas geológico-geomorfológicas. Por sua vez, os 

rios principais, Aguapeí e Peixe, têm características que se assemelham a rios meandrantes no seu 

trecho aluvial. 

 

2. OBJETIVOS 

 Este trabalho tem o objetivo de analisar e relacionamento os compartimentos geológicos e 

geomorfológicos em diferentes trechos nos cursos d’água e os rebatimentos nos perfis 

longitudinais dos rios em evidência neste trabalho. 

  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a realização deste trabalho foram vetorizadas imagens do software Google Earth, para a 

obtenção dos dados de declividade e sinuosidade dos canais fluviais. Os perfis longitudinais fora 

extraídos de cartas topográficas do IBGE na escala de 1:50.000 e os mapas de geomorfologia e 

geologia, foram obtidos do site do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe e 

feitas as devidas correções gráficos com o auxílio do software ArcGis 10. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O relacionamento dos diferentes trechos dos canais fluviais em questão nesta pesquisa 

descritos no quesito 6.2 do presente trabalho, onde foram obtidos os dados das variações 

morfométricas, ou seja, das dimensões laterais dos canais fluviais em evidência neste trabalho, 

agora será articulado com os compartimentos geológicos e geomorfológicos obtidos nos mapas 

contidos no site do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, que estão 

plotados nas tabelas a seguir, para um melhor entendimento de suas descontinuidades. 

Tabela 2. Variações morfométricas dos Rios Aguapéi e Peixe em seus respectivos compartimentos geológicos e 

geomorfológicos 

Rio Aguapeí 

 Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Trecho 5 

Geologia Quaternário 

(Qa) 

Quaternário 

(Qa) 

Formação Serra 

Geral (JKseg) 

Quaternário 

(Qa) 

Quaternário 

 (Qa) 

Geomorfologia Planícies 

Aluviais 

Planícies 

Aluviais 

Colinas Amplas Planícies 

Aluviais 

Planícies Aluviais 

Declividade (m) 0,002222222 0,002095050 0,004032258 0,001833180 0,0012828736 

Sinuosidade 2,13 2,33 1,51 1,59 2,57 

Característica do 

Trecho 

Aluvial c/ 

algumas 

rupturas 

Aluvial c/ 

algumas 

rupturas 

Aluvial c/ 

algumas 

rupturas 

Aluvial c/ varias 

rupturas 

Aluvial 

 

Rio do Peixe 

 Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Trecho 5 

Geologia Formação 

Adamantina 

(Ka4) 

Formação 

Adamantina 

(Ka4) 

Formação Serra 

Geral (JKseg) 

Quaternário 

(Qa) 

Quaternário 

(Qa) 

Geomorfologia Escarpas 

Festonadas 

Planície 

Aluviais 

Morros Sedimentares  Planícies 

Aluviais 

Planícies 

Aluviais 

Declividade (m) 0,002928257 0,001121076 0,001062699 0,001682085 0,001860465 

Sinuosidade 1,41 1,42 1,44 1,67 1,90 
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Característica do 

Trecho 

Encaixado Encaixado c/ 

áreas aluviais 

Encaixado c/ áreas 

aluviais 

Aluvial Aluvial 

 

 

 

Figura 1: Mapa geológico das bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 
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Figura 2: Mapa geomorfológico das bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 

 

 Algumas considerações podem ser feitas quando se articulam os valores das dimensões 

verticais dos trechos amostrais com os compartimentos geológicos e geomorfológicos das suas 

respectivas seções. 

 Fazendo primeiramente uma análise sucinta do Rio Aguapeí, relevam que a declividade de 

seu canal fluvial é menor nos trechos onde o rio perpassa pelas regiões das planícies aluviais 

(trecho 1,2,4 e 5), explicando os valores obtidos de sinuosidade do canal, que nesses trechos são 

encontrados os maiores valores. 

 Como se sabe, nas planícies aluviais a declividade é muito inferior do que nos outros 

diversos compartimentos do relevo, assim fazendo com que o seja inevitável o meandramento do 

canal fluvial, aumentando o grau de sinuosidade do mesmo, desse modo, há um aumento na 

deposição de sedimentos ao longo do curso d’água caracterizando assim a verificação dos 
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depósitos cenozóicos (Quaternário), que possivelmente se formaram pela deposição dos 

sedimentos providos do grande meandramento do canal fluvial do Rio Aguapeí. 

 

Na teoria davisiana, o desenvolvimento da planície aluvial ao longo do vale é evidencia do 

estágio de maturidade, pois o canal, em tais condições, não erode no sentido longitudinal, 

mas alarga seu vale. Concomitantemente, na planície aluvial, o canal serpentei formando 

meandros. À medida que a planícies aluvial se amplia e que o vale se alarga, passa-se 

gradualmente da fase de maturidade recente para a maturidade total, quando se observa que 

as águas migram de um lado para o outro e que o leito do rio divaga pela planície, 

estabelecendo-se em toda a sua área. Toda morfologia meândrica encontra-se presente nas 

planícies de inundação. Nessa perspectiva teórica, os canais meândricos são sinais 

indicadores da maturidade da paisagem e do estagio de equilíbrio do perfil longitudinal 

(CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 186). 

 

Christofoletti (1981) observou que os meandros não são meros caprichos da natureza, mas a 

forma pela qual o rio efetua o seu trabalho pela “lei de menor esforço”, que representa o equilíbrio 

em seu estado de estabilidade, denunciando o ajustamento entre todas as variáveis hidrológicas, 

inclusive a carga detrítica e a litologia por onde o rio perpassa, assim: 

 
Considerando na perspectiva do equilíbrio dinâmico e no conceito da distribuição no 

desgaste de energia, entre todos os possíveis tipos de canais o meandramento surge como 

mais provável, porque minimiza a declividade, o cisalhamento e a fricção. Desde que se 

estabeleça o meandramento praticamente não sera alterado, a menos que um distúrbio 

muito intenso venha atuar sobre a região (CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 186).  

 

 Já o trecho 3, único trecho que não se caracterizou como planície aluvial, mas sim como 

colinas amplas, apresenta os maiores valores de declividade, por se encontrar na região dos 

embasamentos basálticos  da Formação Serra Geral, que faz com que o canal fluvial do Rio 

Aguapeí fique um pouco mais encaixado do que nos demais trechos, porem ainda continuando 

aluvial, pelo fato do mesmo ainda se encontrar muito sinuoso. 

 Contudo, a Formação Serra Geral cria o chamado regionalmente “Salto do Botelho” e outras 

diversas pequenas quedas d’águas, mostrando o maior grau de declividade deste curso d’água 

nos cinco trechos analisados. 

 Já o Rio do Peixe apresenta uma heterogeneidade maior em todo o seu curso no que se 

refere aos compartimentos geológicos e geomorfológicos causando uma diferenciação na 
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declividade do canal fluvial. Note-se que o maior valor de declividade se apresenta no trecho 1 

do rio, nas regiões das escarpas, localizadas junto ao platô de Marília, caracterizando o trecho 

com baixa sinuosidade, encontrando-se totalmente encaixado e com uma alta densidade de 

drenagem, já que este trecho se encontra nas cabeceira de drenagens. 

 No trecho 3, que é caracterizados pela Formação Serra Geral, nota-se o menor valor de 

declividade dos dois rios em questão, pelo fato que nesta área encontra-se a PCH de Quatiara e o 

reservatório da mesma para a geração de energia elétrica,  sendo assim nesta área o rio se 

encontra encaixado no embasamento basáltico com algumas áreas aluviais. 

 E por fim nos trecho 4 e 5, encontra-se os maiores valores de sinuosidade pelo fato do canal 

fluvial se encontrar em áreas de planícies aluviais e depósitos cenozoicos, onde o a sinuosidade 

do canal fluvial tende a aumentar e propiciando uma maior deposição de carga sólida que faz 

com que este trecho se caracterize totalmente como aluvial. 

 
Nas regiões quentes e úmidas, como no caso brasileiro, devido a intensa meteorização 

química, o regolito é composto por matérias detríticos finos. Em virtude desta fonte 

alimentadora, os cursos de água transportam principalmente carga detrítica em suspenção. 

O perfil longitudinal, por outro lado, apresentam longos trechos de fraca declividade 

separados por rupturas de declive, das mais variadas ordens de grandeza. Dessa maneira, 

surgem possibilidades para que os meandros se instalem ao longo de quase todo o percurso 

fluvial, tornando-se o tipo de canal observado em quase todas as planícies de inundação, 

qualquer que seja a posição do trecho ao longo do curso de água (CHRISTOFOLETTI, 

1981, p. 186). 

 

 Contudo, a de se destacar algumas diferenciações do Rio Aguapeí em relação ao Rio do 

Peixe. Primeiramente no diz respeito à geologia e geomorfologia dos dois rios em questão, o Rio 

Aguapeí é evidentemente muito mais meandríco do que o Rio do Peixe do se apresentar em áreas 

de planícies aluviais e depósitos cenozoicos, ocasionando índices maiores que o Rio do Peixe. 

 Este alto meandramento do Rio Aguapeí reflete no seu perfil longitudinal, propicia a 

ocorrência de apenas uma descontinuidade em seu canal fluvial percorrendo uma grande 

distância apresentam praticamente nenhuma rugosidade em seu percurso.  

 Já o Rio do Peixe, apresenta outras feições no seu perfil longitudinal pela sua diferenciação 

geológica e geomorfológica desde o inicio de seu curso, revelando rugosidade e 

descontinuidades na região das escarpas e por se apresentar em substratos rochosos mais 

resistentes que ocasionam o encaixe de seu leito, propiciando uma baixa sinuosidade em relação 

ao Rio Aguapeí. 
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Figura 3: Gráfico do Perfil Longitudinal do Rio Aguapeí 

 

 

Figura 4: Gráfico do Perfil Longitudinal do Rio do Peixe 
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5. CONCLUSÕES 

 

Em suma, é cabível salientar que por apresentar maiores trechos com planícies 

aluviais, a curva do perfil longitudinal do Rio Aguapeí se apresenta de forma mais suave, 

refletindo o alto meandramento que este rio apresenta em todo canal fluvial fazendo que a 

distância percorrida em todo seu curso seja maior que o Rio do Peixe. 

Já o Rio do Peixe por apresentar quedas abruptas na declividade, acaba tornando o 

curso d’agua do mesmo, encaixado com poucas áreas aluviais, concentrada na foz de seu 

canal, sendo um processo corriqueiro da grande maioria dos rios. 

Por fim, o presente estudo mostrou que rios em regiões tão próximas podem se 

diferenciar pela grande diferença estrutural onde seus cursos d’água estão assentados, 

causando rebatimentos visíveis nos perfis longitudinais e até mesmo em toda bacia 

hidrográfica, sendo necessário estudos mais detalhados que possam visualizar as causas e 

efeitos dos compartimentos geológicos e geomorfológicos em toda suas área. 
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