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RESUMO 

O trabalho em questão objetivou a realização de análise de áreas degradadas 

por voçorocas e mineradoras da bacia hidrográfica do Alto Rio Jacaré-Guaçu, 

propici::mdo o conhecimento do !liÍmero destas áreas, caracterização da região de 

ocorrência, cadastramento, indicando regiCíes críticas com rdH,;ão a ocorrência destas 

degradações e relacionando propostas para "recuperação" destas áreas, ou seja, 

propor medidas de contenção, que evitem ou minimizem a continuidade dos 

impactos gerados por estas. O trabalho de campo, entrevistas e as análises 

cartográficas possibilitaram um melhor entendimento do problema das áreas 

degradadas na região de abrangência do estudo, subsidiando uma lista de propostas 

para "recuperação'' ou minimização dos impactos causados. A legislação vigente 

contempla o assunto de forma abrangente e proporciona meios de exigir a recuperação 

destas áreas. Como resultado do trabalho constatamos que das 124 áreas cadastradas 

somente quatro estavam sofrendo alguma intervenção para minimizar o problema. 

Sobre a "recuperação" foi elaborada uma pequena lista das espécies nativas c exóticas 

encontradas nas áreas degradadas cadastradas neste trabalho. A realização deste 

cadastramento das voçorocas poderá ser utilizado como importante instrumento para 

elaboração de planos de trabalho para aplicação do Decreto Estadual 41.719 de 16 de 

abril de 1997. 

Palavras-chave: Cadastramento de áreas degradadas; Voçorocas; Mineradoras: 

"Recuperação"; Contenção, Minirnização de Impactos. 
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ABSTRACT 

The analysis of degraded areas by gullies and mines from 
hydrographic basin of High Jacaré-Guaçu River was intended by this 
work, what propitiated the information of number of these areas, 
characterization of occurrenc region and registration; criticai regions 
wcrc indicalcd in rclatiou to orcllncnre of thcsc degradations: proposal 
for "recupcration" of thcsc arcas wcrc rclatcd. In anothcr words, ways 
for contention, which can avoid or minimize the continuity of impacts 
produced by those were proposed. The field-work, interviews and 
cartographical analysis enabled better understanding for the problem of 
degraded areas in region of study reaching, helping a list of proposals 
to "recuperation'' or minimization of impacts caused. The in effect 
legislation contemplates the subject in a reachable way and provides 
ways to demanding recuperation of these arcas. As result of work was 
verified that of 124 registraded areas just 4 were suffering some 
intervention to minimize the problem. About "recuperation" a small 
list of native and exotic species, which are found in degraded areas 
registred in this work, were elaborated. The realization of this 
registration of gullies can be used as an important instrument to 
elaboration of work plans to application of State Decree 41.719 from 
April 16, 1997. 

Words Kcy: Gullics, Mines, "Rccupcration'', Contcntion, Minimization 
of Impacts. 
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t -INTRODUÇÃO 

A questão de áreas degradadas é um problema mundial. As atividades 

antrópicas causam danos em diversos níveis, e o Homem, com o intuito exploratório 

irracional. ve111 causand() intÍtiH~ras dq~rada<.;C)cs como: desmat:uncntos. cros:io e 

contaminação dos solos, dcscrtific<tção, assoreamento (de cursos d'água, de 

nascentes, de lagos e de represas), atividade de mineração, deterioração do meio 
ambiente e da paisagem por despejo de resíduos sólidos (deposição de lixo 
domiciliar, hospitalar c industrial) a céu aberto c contaminação dos cursos d'água 
pelo despejo de resíduos líquidos contaminando os mananciais c poluição dos lençóis 
freáticos pelo chorumc c outros resíduos, destruição da biodivcrsidadc corrclacionada 
com vários itens supra citados, c alterações climáticas; dentre outras destruições 

provocadas no meio ambiente. E também pode-se citar as degradações sociais, a 

questão de doenças em áreas de abettura de novas fronteiras agrícolas, a deficiência 

educacional, a perversa distribuição de renda, dentre outros problemas sociais 

(AMORIM & MArras, 1995). 

SÉ ( 1992) considera que "o desenvolvimento da chamada "sociedade de 
consumo'' modificou, e continua modificando, grande parte das paisagens, 

tmnsformando a superfície terrestre em um mosaico de áreas naturais, áreas semi

naturais c áreas completa1nentc modi fic:tdas de diversos talllanhos c con1 graus 

variados de ordem, e principalmente desordem, causados pela ocupação espacial 

humana." 

A falta de preocupação com as alterações ambientais é comum no pensar da 

sociedade contemporânea, sendo seu sistema cultural-sócio-econômico-político 
baseado na exploração irracional da Natureza, como se os recursos energéticos e 
naturais dessa fossem ilimitados e providos de mecanismos permanentes de 

recuperação. A idéia de domínio sobre o meio natural, seja na economia capitalista ou 

comunista, coloca o ser humano à parte, exterior a Natureza, o que aprofunda mais a 

crise ecológica na economia contemporânea (BRETAS apud SÉ, 1992). 

Qualquer atividade econômica causa alguma modificação no meio ambiente. 
Estudar e tentar entender estas mudanças é um bom começo para que se possa evitá
las ou minimizar os seus efeitos. 
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Uma visão global que contemporize as necessidades de contemplar as diversas 
lacunas existentes seria a busca de soluções ou respostas para algumas questões que 

se faz a respeito do meio ambiente. 
A degradação é um pré requisito para o desenvolvimento, ou o 

desenvolvimento é um pré requisito para a degradação? 
O que fazer quanto às áreas degradadas? 
Que medidas deveriam ser tomadas com relação a uma voçoroca, ou a uma 

área minerada abandonada ao léu? 
A quem responsabilizar e exigir medidas mitigadoras? 

A medida mais usual é ~1handonar a :írea, c nlio ra:t.cr absolutamente nada. 
"Deixe que a natureza se encarregue disto", dizem alguns, ou "isto não é problema 
meu·', ou ainda "quando cheguei aqui isto já estava assim", ou "minha mineradora 
causa pouco dano comparada a outras", estas foram exclamações proferidas durante 
as entrevistadas realizadas ao longo deste trabalho. 

Lucius Annaeus Seneca (4AC- 65DC) apud LACKI, 1996: "Será que não nos 
atrevemos porque as coisas são difíceis ou será que são difíceis porque não nos 

atrevemos?". 

O problema das áreas degradadas toma-se cada dia mais visível, e também 

abrangendo áreas cada vez maiores, inclusive as áreas urbanas. A legislação vigente 
protege as áreas de matas ciliares, vegetação natural, os recursos hídricos, o solo, e 
exige medidas mitigadoras para as áreas degradadas, porém a realidade é outraJ 

Os municípios existentes na Bacia do Rio Jacaré Guaçu possuem menos de 

20'J{J de vegctaçfío natural, ou reserva legal exigida pelo art. 16 da l.ei Federal 
4.771/65, alterada pelas Leis 7.803/89 c 7.875/89, segundo o levantamento das áreas 
com vegetação natural do Estado de São Paulo (FUNCATE, 1989). 

As erosões (voçorocas) existentes na região não estão sendo contempladas 
com ações de controle ou contenção das mesmas. As mineradoras seguem o mesmo 
caminho com raras exceções. CASTANHO ( 1993) afirma que as matas ciliares da 
bacia hidrográfica do Rio Jacaré Guaçu necessitam ser recuperadas, o que mostra total 
descaso das autoridades. 

Para a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONSELHO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (1982), "A erosão é 
caracterizada como o maior problema do solo brasileiro. E o controle da erosão, a 
recuperação e a conservação da capacidade produtiva das terras, só podem ser 
atingidos com uma ação conservacionista integrada no nível de propriedade agrícola e 
micro bacia hidrográfica." 
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OLIVEIRA ( 1995) considera que o cadastramento de voçorocas é uma etapa 
fundamental para elaboração de um projeto de contenção do processo erosivo. Para 
que um projeto seja bem dimensionado é igualmente fundamental que os mecanismos 
responsáveis pelo processo erosivo sejam adequadamente observados em campo, o 

que pressupõe um conhecimento de cunho regional. 

Segundo DAEE/IPT apud OLIVEIRA (1995), "justamente um dos principais 

problemas relativos à prevenção e controle de fotmas de erosão por voçorocas refere
se ao conhecimento do conjunto dos mecanismos envolvidos no processo erosivo." 

A relação das atividndcs humanas c o meio amhienlc pode ser considcrnda 

uma batalha difícil que está sendo travada, utilizando o estado de São Paulo como 
exemplo, que possuía mais de 80% de sua extensão territorial coberta com vegetação 
natural primitiva no século passado e atualmente possui aproximadamente 12 % 

(SMA, 1997). 

O problema é mais sério se for levado em consideração que a maior parte 
destas áreas cobertas de vegetação, pertencem ao estado, sendo a maior parte destas, 
localizadas na Serra do Mar onde o estado é o grande detentor das mesmas na forma 
de Unidades de Conservação, a região Nordeste e Noroeste do estado que detem 

pouco menos de 3 %das áreas de maciços florestais em regeneração, incluindo áreas 
de preservação permanente segundo Lei Federal 4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89. 

principalmente áreas que deveriam possuir vegetação ciliar, e encontram-se 

desprovidas da vegetação florestal. 

(~um problema cultural do ser humano a questão da utilização irracional dos 

recursos naturais, a não obscrvftncia de regras h:\sicas possibilitando a interação das 

atividades humanas e meio ambiente de forma sustentável. Atingir o 
desenvolvimento econômico e conciliar a conservação dos recursos naturais de forma 
sustentável deveria ser a grande meta da humanidade. 

Os proprietários deveriam perder a mania de considerar suas propriedades 
como ilhas no planeta. c considerá-las como parte do sistema, avaliando as 
consequências que o uso inadequado geram e o quanto prejudicam a sociedade, este é 
um problema cultural sério. 

Segundo KURZ (1996), à medida que a moeda põe-se a meio caminho entre 
Homem e natureza, esta última é destruída. A moeda, portanto, também é a raiz da 

força destrutiva da economia moderna." 

DAEE!TPT. (1989). Controle de erosão Bases conceituais c técnicas; diretrizes para o planejamento urhano c regional; 

orientações parn o controle de hoçorocas urhanas. São Paulo DAEFJIPr. SFA<;. Dept. de Águas e Energia FJétrica do E.~tado 
de São Paulo. 92 p ... 
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"Terras fé11eis estão se perdendo, os desertos aumentam e os recursos hídricos 
diminuem: para Myers, apud Folha de São Paulo (1995), estes fatores podem levar a 
"violentos conflitos entre nações nas próximas décadas." "O desenvolvimento precisa 
preservar o meio ambiente, o que não quer dizer que a Amazônia deva ser 
transformada em um imenso parque nacional. Há uma série de atividades que trariam 
mais lucros que a criação de gado e a venda de madeira." Nesta mesma matéria 
destacou-se que em 2025, escassez de água atingirá 3 bilhões de pessoas em 52 

Países do Mundo. 

Se a humanidade não mudar seu rumo civilizatório, atingirá limitações 

absolutas. "O saber :unhienlal é urna consciência crítica e um prop<lsito cstratrgico"' 

EMRIQUE LEFF apud KRAUSE, 1996 

A racionalidade ambiental se distancia do "penso, Jogo existo" e acrescenta um 

"sinto" ou mesmo um "compartilho". Introduz a ética da solidariedade como um 
contraponto capaz de enfrentar as vulnerabilidades deste novo ator chamado 
ecocidadão, que bebe água que não sujou, respira o ar contaminado que não poluiu, é 
vítima da chuva ácida que não produziu sofre com a mudança de clima que não 
provocou enfim, é, a um só tempo, um cidadão emblematicamente global e 

profundamente frágil" (KRAUSE, 1996). 

Continua KRA USE ( 1996) "o querer cole ti v o, como suporte de um projeto 

de sociedade, é a apropriação de cada um do conjunto dos cidadãos do seu próprio 
destino, e neste destino não parece difícil identificar as quatro dimensões de uma 
sociedade desejada: democrática, cquitativa, eficiente e ... sustentável. Limito-me ao 
conceito de Eduardo V i o la "Uma sociedade sustentável é aquela que conserva uma 
pa11c significativa do estoque de capital natural c substitui compensa a parte usada com 

o desenvolvimento úc capi1al tecnológico, permitindo assim o desenvolvimento das 

gerações futuras. Numa sociedade sustentável o progresso é medido pela qualidade de 
vida (saúde, longevidade, maturidade psicológica, educação, ambiente limpo, espírito 
comunitário e lazer criativo) em vez do puro consumo material". 

Segundo GUERRA (1995), "a justificativa de se desenvolver projetos de 
pesquisa básica em erosões dos solos, no Brasil, antecedendo a adoção de estratégias 
de conservação dos solos, está relacionada ao fato de que só conhecendo como o 
problema se desencadeia é que podem ser sugeridas técnicas eficazes, que contribuam 
para o aumento da produtividade agrícola, sem causar impactos ao meio ambiente." 
Este mesmo autor considera importante equipes multidisciplinares para a realização 
destas pesquisas. 

*FOLHA DE SÃO PAULO. Segurança amhicntal é solução. diz cientista. Entrevista Norman Myers, 1 ouL 

1995. p. 1-28. 
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LACKI ( t 995) propôs formar e capacitar um novo cidadão rural com 
conhecimento e atitudes que lhe permitam encarregar-se da solução de seus próprios 
problemas. Este autor considera que com serviço de extensão rural aliado aos 
professores rurais e assim esta conjugação de esforços depende, em grande parte o 
futuro dos agricultores e da agricultura latinoamericana, pois, muitos estão 
asfixiados, não tanto pela falta de recursos senão especialmente de conhecimentos. 

Para a SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (I 978) a 

"representação gráfica é uma linguagem, portanto, um meio de comunicação e de 

ex pressão. Como toda I i 11 guagcm, ui i li;.a sím holos que sugnelll ohjet i vos ou id6as 

através da comparação, associação ou analogia com outros conceitos. A transcrição 
gráfica da apreciação qualitativa e quantitativa com caráter seletivo de um fato ou 
fenômeno permite a concepção de cartas temáticas. Estes constituem imagens visuais 
instantâneas de âmbito globalizante da posição dos acontecimentos ou processos de 
qualquer natureza locáveis no espaço." 

O estudo de áreas degradadas propicia um maior conhecimento sobre as 
mesmas e viabiliza medidas mitigadoras para a implementação de práticas 

conservacionistas. O levantamento de áreas degradadas permite a visualização e a 
distribuição espacial das mesmas na paisagem, e correlacionada com as cartas 
pedológica e do relevo, constitui-se em um importante instrumento para a avaliação do 
uso da área em estudo, e dos problemas que este gerou, auxiliando no planejamento 
agropecuário, planejamento agroecológico, projetos de recuperação de áreas 

degradadac;, para o plano diretor dos municípios, dentre outros benefícios, visando o 
dcsenvol vimcnto sustentável <la região. 

Com essa finalidade pretende-se, na bacia do rio Jacaré-Guaçu analisar as 
áreas que sofreram modificações pelas atividades do Homem, definir regiões críticas e 
apresentar algumas propostas e atividades mitigadoras dos problemas provocados por 
estas intervenções humanas. 
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2- OBJETIVOS 

O trabalho em questão tem como objetivo: 

- Rcali1.ar uma análise e o cadastramento das áreas degradadas por voçorocas c 
mineradoras do terço superior da Bacia do Rio Jacaré-Guaçu. 

Objetivos específicos: 

-Indicar regiões crfticas com relação a ocorrência destas degradações; 

- Relacionar propostas para "recuperação" destas áreas, ou seja, propor 
medidas de contenção, que evitem ou minimizem a continuidade dos impactos 
gerados por estas. 
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁli'ICA 

3.1 - Definição e conceito de degradação ambiental 

Pesquisando o Glossário de Ecologia (AB'SABER et ai., 1987) destaca-se: 

- Degradação ambiental - Processo gradual de alteração negativa do ambiente 

resultante de atividades humanas que podem causar desequilíbrio e destruição, parcial 

ou total, dos ecossistemas. 

- Degradação do relevo- Desgaste intenso do relevo pela ação do processo 

erosivo. 

- Depredação ambiental - Retirada ou destruição parcial ou total de elementos 

do ecossistema. 

- Devastação ambiental - Processo de extração, destruição ou supressão de 

todos ou da maior parte dos elementos de um dete1minado ambiente. 

- Deterioração ambiental - Processo de desorganização lenta ou rápida dos 

clcrncntos de um ecossistema, causando seu desequilíbrio c consequentc destruição. 

- Recomposição - Restauração natural do ambiente, sem interferência do 

homem. 

- Restauração ambiental - Processos utilizados para recompor ecossistemas, 
tendo em vista as condições iniciais naturais, as alterações registradas e os 
prognósticos resultante do monitoramento. 

No Glossário de Ciência do solo de FONTES & FONTES (1992) : 

- Degradação ambiental - destruição ou remoção da vegetação nativa; perda, 
remoção ou enterramento da camada fértil do solo e alteração da qualidade e regime do 
sistema hídrico causando a perda de adaptac,~ão às características químicas físicas e 
biológicas e inviabilizando o desenvolvimento sócio-econômico. 
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- Recuperação - Termo genérico que cobre todos os aspectos de qualquer 
processo que visa a obtenção de uma nova utilização para uma área que sofreu 

qualquer tipo de degradação. 

- Reabilitação - Retorno de uma área degradada a um estado biológico 
apropriado, visando uso produtivo, recreação ou valorização estética-ecológica da 

área. 

- Restauração- Processos diversos que visem o retorno ao estado original da 

área que sofreu degradação. 

No Manual de Recuperação de Áreas Degradadas do IBAMA ( 1990): 

-Degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem 
destruídas, removidas ou expulsas; a camada fértil do solo for perdida, removida ou 
enterrada; e a qualidade e regime de vazão do sistema hídrico for alterado. 

- Recuperação significa que o sítio degradado será retornado a uma forma e 

utilização de acordo com um plano preestabelecido para uso do solo. Implica que uma 
condição estável será obtido em confonnidade com os valores ambientais, estéticos e 
sociais da circunvizinhança. Significa também, que o sítio degradado terá condições 
mínimas de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, desenvolvendo um novo solo e 
uma nova paisagem. Segundo MAJER * apud IBAMA (1990) descreve como um 
termo genérico que cobre todos os aspectos de qualquer processo que visa a obtenção 

de uma nova utilização para a área dcgmdada. 

- Reabilitação- Segundo MAJER, apud IBAMA (1990), o retorno da área a 

um estado biológico apropriado. Este retorno pode significar o uso produtivo da área 
a longo prazo, tal como a implantação de uma atividade que renderá lucros; ou 
atividades menos tangíveis em termos monetários, visando a recreação ou a 
valorização estético-ecológica. E divide a reabilitação em condicional onde o Homem 
interfere para aumentar ou agir contra fenômenos naturais e auto sustentável que é o 
manejo até atingir um ponto em que a ação do Homem não seja majs necessária. 

* MAJER, J. D.(l989). Fauna studics and land rcclamation tcchnology: a rcvicw of thc history and nced for 

such studics. In: Animais in primary succcssion: thc role of fauna in rcclaimcd lands. J. D. Majcr, 

coordinador. p. 3-33. Londres. Cmnhridgc Unívcrsity Prcss. 



9 

- Restauração é o retomo ao estado original, antes da degradação: situação 

quase impossível a ser conseguida. 

Segundo o IBAMA ( 1990) e MASCHIO et ai. (1992), o termo recuperação, 

embora genérico, é o mais utilizado devido a sua fácil compreensão e pelo seu uso na 

Constituição do Brasil de 1988. 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, FERREIRA et ai. 

(1996): 
- Degradação I Do Lat. degradatione I 2. Deterioração, desgaste, estrago: 

degradação das rochas. 

-Recuperação (Do Lat.recuperationel Ato ou efeito de recuperar (-se) 

-Recuperar (Do Lat.recuperarej2. Reabilitar. 

-Reabilitar 3 .... ;recuperar. 

- Regenerar I Do Lat. regeneratione.] 1. Tornar a gerar, reproduzir (o que 

estava destruído) ... 3. Reconstituir, restaurar, reorganizar. .. 4 .... recuperar. .. 

-Restabelecer 2. restaurar, reparar, recuperar.. 

- Restauração I Do Lat. restaurara.! 5. Recuperar, renovar, reconstituir. .. 1 O. 

Voltar ao estado primitivo ... 

Após o exposto, pode-se caracterizar a diversidade de termos e conceitos 

existentes na área em questão, neste trabalho são utilizados os termos área degradada e 
recuperação de áreas degradadas, por serem os termos mais utilizados e difundidos 
no Meio Científico, inclusive no Simpósio Nacional de recuperação de áreas 
degradadas. onde já ocorreram três. e no último realizado em Ouro Preto- MG, de 18 
a 24 de maio de 1997, não se discutiu mais sobre as definições. 
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3.2 - Legislação l'ertinentc 

A Legislação Ambiental esta amparada pela Constituição Federal do Brasil, 

Constituição do Estado de São Paulo, Leis, Decretos, Resoluções, Portarias que se 

complementam. 
Quanto a questão do Meio Ambiente especificamente (degradação ambiental; 

preservação do solo, água, flora; e recuperação de áreas degradadas), descreve-se a 

seguir alguns trechos da Legislação Brasileira vigente. 

1\ Constituiçfto Federal de I9XX, em seu :1rtigo 225 menciona que- "Todos têm 

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

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
Inciso IV -exigir. na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significaliva dcgradaçflo do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dar publicidade"; 

Segundo a Lei Federal 6.938/81 em seu art. 2°· "A Política Nacional do Meio 

Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento sócio

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana, atendidos os seguintes princípios: 
II -racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
TV- proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

VI incentivos ao estudo e i'\ prolc<,;ilo dos recursos ambientais: 

VIII- recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X- educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-Ia para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

No Art. 3° menciona "para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I -meio ambiente. o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

II- degradação da sua qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 
ambiente; 

III- poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou 

indiretamente: 
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a) prejudiquem a saúde. a segurança c o bem estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais c econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 
IV- poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado responsável, direta 

ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

No art.4°, tem-se que a Política Nacional do Meio J\mbicntr visará: 

IV -ao desenvolvimento de pesquisas c de tecnologias nacionais orientadas pam o uso 

racional de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e 
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 

ecológico propício à vida; 
VII- à implantação, ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos. 

No art. 13 O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, 

visando: 

I - ao desenvolvimento, no país, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a 

rcdu1.ir a dcgradaçfío da qualidade amhicntal; 
III- a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais; 

Parágrafo único - Os órgãos, entidades e programas do Poder Público, destinados ao 
incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão entre suas metas 
prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos 
básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. 

A Lei Federal 8.171!91 que dispõe sobre a Política Agrícola, em seu art. 20- "As 
bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da 
conservação e da recuperação dos recursos naturais". 

No art. 30- São objetivos da política agrícola: 

IV -proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional, e estimular a recuperação dos 
recursos naturais; 
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Art. 40- As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a: 

IV- proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais; 

Art. 23 - As empresas que exploram economicamente águas represadas e as 

concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas 

provocadas e obrigadas à recuperação do meio ambiente, na área de abrangência de suas 

respectivas bacias hidrográficas. 

No art. 99 menciona que "a partir do ano seguinte ao de promulgação desta Lei, obriga-se 

o proprietário rural, qu:wdo ror o caso, a recompor em sua propriedade a Reserva 

Florestal Legal, prevista na Lei no 4. 771, de I 965, com a nova redação dada pela Lei n ° 
7 .803, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos da área 
total para complementar a referida Reserva Florestal (RFL)". 

Importante notar que j<í se passaram vários anos da promulgação desta Lei Federal, 
e que a contagem deste um trinta avos deve retornar a I 99 I. 

Art. 102 - O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do país. 

Parágrafo único a erosão dos solos deve ser combatida pelo Poder Público e pelos 

proprietários rurais. 

Art. 103 - O Poder Público, através dos órgãos competentes, concederá incentivos 

especiais ao proprietário rural que: 
I- preservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade; 

JI - recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas as áreas já 

devastadas de sua propriedade; 

111 - sofrer limitaçfío 011 restriçfío uo uso de recursos naturais existentes na sua 
propriedade, para fim de proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão competente, 
Federal ou Estadual. 

A Lei Federal 4.771/65 alterada pelas Leis 7.803/89 e 7.875/89, em seu art. JO 

Consideram-se, ainda. de preservação permanente quando assim declaradas pelo ato do 
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 

h) a assegurar condições de bem estar público. 

É de suma importância a cobertura florestal nas áreas consideradas de preservação 
permanente segundo o a Lei Federal 4.771/65, alterada pela Lei Federal7.803/89, e Lei 
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Federal 7.875/89, em seus artigos 2°, ~w. c 26 alíneas a,b,c,g,o, estas áreas protegidas 

por Lei e tão desrespeitadas pelo Homem. No artigo 2° desta supra referida Lei Federal 

em suas alíneas a, b, c, particularmente consideram de preservação permanente: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja, e assim correlaciona a largura do curso d'água e a faixa 

marginal a ser preservada. 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água naturais ou artificiais; 

A Resolução CONAMA 004/85 disciplina a faixa marginal a ser preservada ao 

redor desles corpos d':ígu:t, suhdividi11do p;ua :írcas urha11as (30 ttwlros). corpos d';ígu:t 

com até 20 hectares faixa de 50 metros c acima desta área I 00 metros. 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes ou nos chamados olhos d'água qualquer que seja 

a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura. 

A Lei Federal 7.754/89 em seu art. I o são consideradas de preservação 

permanente na forma da Lei nO 4.771, setembro de 1965, as florestas e demais formas de 

vegetação natural existentes nas nascentes dos rios. 

Art. 20 Para os fins do disposto no artigo anterior, será constituída, nas nascentes dos 

rios, uma área em forma de paralelograma, denominada paralelograma de cobertura 

florestal, na qual são vedadas derrubadas de árvores e qualquer fonna de desmatamento. 

Parágrafo 1 ° Na hipótese em que antes da vigência desta Lei. tenha havido derrubada de 

árvores e desmatamento na área integrada do paralelo grama de Cobertura Florestal, deverá 

ser imediatamente efetuado o reflorestamento com espécies vegetais nativas da região. 

O artigo I X da I ,ci h~tkral ().9}Kjg I. o art. I 0 do Decreto W>.}}6/8t1. c ainda o art. 

1° da Resolução CONAMA 004/85, transformaram as áreas de preservação permanente 

em Reservas Ecológicas. 

A Lei Estadual 6. 171, de 4 de julho de 1988 alterada pela Lei 8.421, de 23 de 

novembro de 1993. que dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola, 

em seu art. 40- Todo aquele que explorar o solo agrícola fica obrigado a: 

I- zelar pelo aproveitamento adequado e conservação das águas em todas as suas formas; 

IT - controlar a erosão do solo, em todas as suas formas; 

III -evitar processos de desertificação; 

IV - evitar assoreamento de recursos de água e bacias de acumulação; 

VII - evitar o desmatamento das áreas impróprias para exploração agro-silvopastoril e 

promover a possível vegetação permanente nessas áreas, quando desmatadas; 
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VIII - recuperar, manter c melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo 
agrícola; 
IX - adequar a locação, construção e manutenção de barragens, estradas, carreadores, 
caminhos, canais de irrigação, prados escoadouros aos princípios conservacionistas. 

A Lei Federal 9.433 de 08 de janeiro de 1997 que Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Segundo SMA (I 997) "Dentre os principais objetivos da Lei 9.433 estão os de assegurar à 
atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade 

adcqulldos llOS respectivos usos, li utilização racional c integra dos recursos hídricos 

hrasi lei ros, incluindo o I ransportc aquavi;írio, com vistas ao dcscnvol vi meu to sustcut;ívcl, 

c por último a preservação c a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 
ou decorrentes do uso inadequado dos recursos ambientais". Esta Lei estabelece normas 
para a cobrança do uso da água. 

O Decreto Estadual 41.719 de 16 de abril de 1997, que regulamenta a Lei n° 

6.171/88, alterada pela Lei nO 8.421/93, que dispõe sobre o uso, conservação c 

preservação do solo agrícola, estabelece normas para punir o mau uso do solo. 

A Constituição do Estado de São Paulo em seus artigos: 

Art. 191- O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a 

preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, 
artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridade regionais e locais e em harmonia com o 
desenvolvimento social e econômico. 

Art. 193- Inciso IX - preservar c restaurar os processos ecológicos essenciais das 
espécies e dos ecossistemas; 

Att. 194- Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na 
forma da Lei. Parágrafo único - É obrigatória, na forma da Lei, a recuperação, pelo 

responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

Art. 197 - São áreas de proteção permanente: 

11- as nascentes, os mananciais e matas ciliares; 

IH - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que 
sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios; 
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Art. 205 - O Estado instituiní, por Lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos 
hídricos, congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, e assegurará 

meios financeiros e institucionais para: 

I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para o 

abastecimento às populações; 
lli- a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro; 

V -a celebração de convênios com os Municípios, para a gestão, por estes, das águas de 

interesse exclusivamente local; 

VI a gestão dcsccntraliznda, participativa e integrada em relação aos demais recursos 

nalmais c i1s peculiaridades da respectiva bacia hidmgr:írica; 

Art. 208 - Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o 

devido tratamento, em qualquer corpo de água. 

Art. 210- Para proteger e conservar as águas e prevenir seus efeitos adversos, o Estado 
incentivará a adoção, pelos Municípios, de medidas no sentido: 
I - da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento às 

populações e da implantação, conservação e recuperação de matas ciliares; 

V - da instituição de programas permanentes e racionalização do uso das águas destinadas 

ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações 

e à erosão. 

Art. 213 - A proteção da quantidade e da qualidade das águas será obrigatoriamente levado 

em conta quando da elaboração de normas legais relativas a florestas, caça, pesca, fauna, 

conscrva<.,:ilo da natureza, defesa do solo e demais recursos naturais c ao meio ambiente. 

Art. 214 - Compete ao Estado Inciso H - Aplicar o conhecimento geológico ao 

planejamento regional, às questões ambientais de erosão do solo, de estabilidade de 
encostas, de construção de obras civis e à pesquisa e exploração de recursos minerais e de 
água suhtenânea; 

A Resolução CONAMA 001/86 dispõe sobre as diretrizes gerais para o uso e 
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. 
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A exposição apresentada é apenas parte da Legislação Brasileira vigente, não 
incluindo outros artigos, Leis, Decretos, Portarias e Resoluções Estaduais e Federais 
(que regulamentam e orientam as medidas para aplicação da Legislação), pois, existem 

centenas destas normas, e periodicamente novas normas são promulgadas. 
Acredita-se que a melhoria da fiscalização no que tanje aos atos lesivos ao 

Meio Ambiente resultará na diminuição das agressões ao meio e o melhor e mais eficiente 

controle das áreas degradadas. 
Considerando que, apesar desta vasta Legislação, a prática é outra, pois, 

existem inúmeros problemas quanto a aplicabilidade dest.:'ls Leis: 

recursos hum:.lllOS insulicicntcs, trahalhamlo na riscali;.;t<,;úo ambiental. No Fslado de São 

Paulo, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, possui em seu Departamento Estadual de 

Proteção dos Recursos Naturais e na Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento 
Básico c de Defesa do Meio Ambiente poucos técnicos para o fiel controle do cumprimento 
das normas legais; 
- o excesso de burocracia e a demora para regularização de projetos, e empreendimentos 
imobiliários. minerários, piscicultura, e agrosilvopastoris, fato este relatado por inúmeros 
entrevistados neste trabalho; 
- a demora do sistema Judiciário em punir os infratores ambientais, esta ocorrendo pela 
falta de funcionários e principalmente pelo pequeno número de Promotores de Justiça que 

acumulam diversas responsabilidades (Civil, Penal, Ambiental, etc ... ), dificultando ainda 

mais o trabalho. 

Assim delinea-se uma dura realidade do que na prática acontece no emaranhado de 

burocracias e descasos no sistema público. Medidas concretas de melhoria devem ser 

tomadas, como cumprimento da I .cgisla<.;ão, deshurorrati;.aç:io do sistemll ptíhlieo, 

aumento de riscais ambientais, c de Promotores de Justiça cspeciali:~.ados na ;\rea 

ambiental, dentre outras, para minimizar os problemas. 
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3.3 - Áreas Degradadas Pela E•·osão 

RAMADE (I 979) realizou um levantamento histórico sobre a agressão humana 
tradicional, quando relata os problemas de desertificação e erosão dos solos "desde o 
Neolítico, os desertos estenderam-se consideravelmente sobre a superfície dos 
continentes. O desmatamento, o abuso de pastagens nas campinas naturais, estepes e 
outras ervagens espontâneas ou criadas artificialmente pelo Homem, combinados ou não 
com o cultivo dos solos frágeis, cuja estrutura pedológica não permite a utilização agrícola, 

favoreceram, se nfto provocaram, esta extensão de desertos". 

RAMADE ( 1979) cita, em "muitas regiões do mundo, a série regressiva siva

saltus- ager-desertus *já foi levada à sua última expressão, às vezes há muitos mil anos". 
O mesmo autor afirma que "o Homem, e não a meteorologia, deve ser responsabilizado 
pela invasão do deserto sobre as terras outrora férteis das antigas civilizações" quando 
analisa afirmações que mudanças climáticas teriam transformado terras férteis em desertos. 
cita exemplos interessantes da China que possui a antes do Neolítico 18% do seu território 
era desértico ou montanhoso, 12% a zona de estepes e 70% recoberto com imensas 

florestas. Atualmente estas ocupam 8% da superfície total sendo que parte desta de 
florestas plantadas, 26% de pastos, e 15% de terras cultivadas. E que um terço da 

superfície do país é constituída por solos degradados ou destruidos pela erosão, em 

conseqüência de más práticas agrícolas e pelo desmatamento. Além deste exemplo o autor 
relata problemas de desmatamento e erosão ocorridos há séculos no Líbano, Israel (perda 
de um metro de solo expondo a rocha), França, Itália, Espanha, Madagascar, Estados 

Unidos, Canadá, diversas regiões da Europa, da Ásia. África e Américas do Sul e 

Central. 

Segundo KEILUNG ( 1979) "o Homem provoca um desvio dos ciclos naturais, o 

que pode levar seja à ruptura desses ciclos (esgotamento dos solos, clesertíficação ... ), 
seja, pelo contrário, à sua intensificação benéfica e duráveL Tanto num caso como no 
outro, o ecossistema sofre uma modificação que desencadeia diversas reações''. 

Para BERTONI & LOMBARDI NETO ( 1990), "erosão é o 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. As formas de erosão, para estes autores, são: 

* Floresta- pastagem- cultura- deserto. (N. do R.) 
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-Geológica (lenta ou de formação) 
-Hídrica: -pelo impacto da chuva; 

-laminar; 

- sulcos; 

- voçorocas; 
- deslocamentos e escorregamentos de massa de solo; 

- em pedestal; 

-em pináculo; 
-em túnel; 
. da fertilidade do solo 

Eólica. 
Pode-se subdividir a erosão em natural e acelerada. 
Para FONTES & FONTES ( 1992), erosão"( 1) Fenômeno de desgaste e/ou 

arrastamento das partículas do solo pelas águas das chuvas (hídrica), ventos (eólica), gelo, 
ou outro agente geológico, incluindo processos como o arraste gravitacional. (2) 
Separação e movimento do solo ou da rocha pela ação da água, vento, gelo, ou 
gravitacional . Para descrever os diferentes tipos de erosão, os seguintes termos são 

utilizados: 

(a) Erosão Normal, Natural ou Geológica- aquela causada pelos fenômenos naturais que 

agem constantemente na crosta terrestre, independente da ação do homem, fazendo parle 

da própria formação do solo. Constitui fenômeno de tendência niveladora da superfície 

terrestre; 
(b) Erosão acelerada- é aquela originada como resultado da influência das atividades do 
Homem ou dos animais; 
(c) Erosão em sulcos ou ravinas- processo de erosão hídrica pela qual a água se acumula 

em canais estreitos, c remove o solo da Ílrca do canal, aumentando progressivamente seu 

efeito; 

( d) Erosão em voçorocas- um tipo de erosão hídrica que consiste no deslocamento de 

grandes massas de solo. de modo a formar sulcos de grande profundidade e largura; 
(e) Erosão laminar- é um tipo de erosão hídrica que ocorre superficialmente, provocando a 
remoção de uma camada muito fina e uniforme ele toda a superfície do solo, como se fosse 
uma lâmina: 
(f) Erosão por impacto da gota ou salpicamento- erosão hídrica provocada pelo impacto da 
gota de chuva no solo descoberto, separando e atirando as partículas a distâncias variadas, 

podendo as mesmas ser ou não removidas posteriormente pela enxurrada superficial; 
(g) Erosão pelas ondas - erosão hídrica provocada pelas ondas, nas regiões litorâneas, 
lacustres, bacias e nas margens dos rios." 
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Corno BERTONI & LOMBARDI NETO (1990) definem erodibilidade do solo 
"alguns solos crosionam mais que outros, mesmo que a chuva, a declividade, a cobertura 
vegetal e as práticas de manejo sejam as mesmas. Essa diferença, devida às propriedades 

do próprio solo é denominada erodibilidade do solo". A erodibilidade do solo é a sua 

vulnerabilidade ou suscetibilidade à erosão, que é recíproca da sua resistência à erosão. 

As propriedades do solo que influenciam a erodibilidade: 

as que afetam a velocidade de infiltração da água do solo, a permeabilidade e a 

capacidade de absorção da água; 
-as que resistem à dispersão, ao salpicamento, à abrasão e às forças de transporte da chuva 

e enxurrada. 
Após estas hrcvcs definições objetivando caracterizar a diversidade de formas de 

ems;lo, e a complexidade destas. tentaremos discorrer sohre os prcjuí1.os causados pela 

erosão. 
Segundo CORRÊA ( 1959) "a erosão do solo não é um fenômeno novo, que se 

observa na Terra apenas há poucos anos; já as civilizações anli.gas sentiam os malefícios da 

sua existência e procumvam controlá-la. Em nosso país, infelizmente, a maioria dos que 

trabalham na terra parece ignorar o que seja o fenômeno da erosão, procurando atribuir os 
fracassos das culturas apenas ao cansaço do terreno." Este mesmo autor refere-se a 

quantidade perdida de solo de 22,5 toneladas por hectare, e que em muitos solos a 

quantidade transportada é muito maior. BELLINAZZI JR. et al.(l98l ), apud 

BERTOLINI & LOMBARDI ( 1993), relacionam as perdas de solo para diversas culturas 

variando de 0,4 a 41,5 toneladas/hectare ano, e de 175,0 toneladas/hectare/ano para 

estradas e periurbanas, considerando-as como áreas críticas. BELLINAZZI JR. et ai. 

(1981) apud BERTOUNI & LOMBARDI (1993), citam para o Estado de São Paulo: 

"Estima-se que cerca de 80% da área cultivada do Estado estejam sofrendo processo 

erosivo além dos limites de tolerância, causando perdas de 194.000.000 toneladas de terra 

por m1o, sendo que 48500.000 toneladas/ano chegam aos mananciais em rormas de 

sedimentos transportados, causando assoreamento c poluição dos mesmos" 

BERTONI & LOMBARDI NETO ( 1990) afirmam que, atualmente, apenas 32% 

do território brasileiro esteja ocupado com estabelecimentos agrícolas. É de pouco mais de 

3,5% a parcela cultivada do território brasileiro, calculando alguns, dentro dos padrões 

tecnológicos vigorantes. que tal parcela possa ser triplicada, quadruplicada ou mesmo 

quintuplicada. Regiões que, há apenas poucas décadas, sustentavam uma agricultura 

pujante de vitalidade e prosperidade, apresentam hoje, um panorama de incontestável 

decadência em sua morraria revestidas de pastagens ou ralas capoeiras. É o caso, por 

exemplo, de quase todo o Estado do Rio de Janeiro, de grande parte do Sul de Minas 

Gerais e das regiões do Vale do Paraíba. As suas terras originalmente revestidas de uma 

magnífica mata subtropical que bem atestava a pujança original do solo, em conseqüência 
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do mau uso a que foram sujeitas, degradaram-se sucessivamente, em terras de café, de 
algodão, de cereais, e, finalmente como último recurso, em terras de pastagem. 

MARQUES apud BERTONI & LOMBARDI NEfO ( 1990), estimou que o Brasil 
perde por erosão laminar cerca de quinhentos milhões de toneladas de terra anualmente, o 
que corresponde a cada ano um desgaste de 15 em de espessura de solo numa área de 
280.000 hectares. Estes mesmos autores fazem um cálculo interessante, que se esta terra 
perdida tenham em média O, 10% de nitrogênio(N), 0,15% de fósforo cP205), e 1,50% 

de Potássio (K20) isto significa mais de oito milhões de toneladas desses elementos são 

perdidos anualmente pela erosão. 
Dados recentes da EMBRAPA (1995) sobre perda de solos no Brasil apontam para 

cerca de 840 milhões de toneladas/ano de solo perdido, sendo os estados de São Paulo. 
Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais os mais afetados, desde que são os detentores 
de um número maior de áreas com culturas anuais. Sobre a descrtificação no Brasil esta 

mesma entidade contabiliza apenas no Nordeste em torno de 75,0 mil Km2, e que no Sul, 

as áreas desertificadas apresentam-se também em expansão, em função do uso intensivo 
das terras. 

Neste mesmo trabalho da EMBRAPA (1995), destaca-se a seguinte informação: 
"dentre os insumos utiliz..ados pela agricultura, os fertilizantes e corretivos representam 
uma importante fonte de poluição ambiental, assim como se caracterizam pela não 
renovabilidade. No Brasil foram consumidos 10,5 milhões de toneladas de fertilizantes no 
ano de 1994. Calcula-se que a agricultura contribua com 43% da carga total de nitrogênio, 
41% da carga de fósforo e quase 100% da carga de sais escoados por um corpo d'água. 
Além de se revelar como desperdício e má utilização dos recursos naturais. o acréscimo 
destes insumos em ambientes para os quais não foram destinados pode causar alterações 

ecológicas, como no caso da salinização dos solos e das águas, eutrofização de corpos 

d'água, altcraçilo de comunidades biológicas, cnlre outros efeitos." 

Comparando os dados de consumo de fertilizantes fornecido pela EMBRAPA 
(1995), com os dados de perda de MARQUES apud BERTONI & LOMBARDI NETO 
( 1990). nota-se que o Brasil perdia já em 1949, 76,19% do total de fertilizantes 
consumidos em 1994, um verdadeiro desastre ambiental e econômico, nestes 55 anos de 
diferença e seguindo o mesma perda de nutrientes, contabilizariam a incrível cifra de 440 
milhões de toneladas desses nutrientes (N, P205 e K20), o que permitiriam um consumo 

igual ao de 1994 para 41 anos. O triste é saber que o valor de perda de solo aumentou e 
muito. 

MARQUES, J.Q.A. PoJftjca de conservação do solo. Ministério da Agricultura, 1949. 73p. 
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O problema de erosão no Estado de São Paulo, portanto, é sério e já vem sendo 

levantado há muitas décadas e causa um prejuízo imenso para o Estado, e para o País. 
Há uma tendência geral dos agricultores brasileiros em considerar como 

inesgotáveis as riquezas e a fertilidade original de suas terras. Isso tem feito com que eles 

conduzam sua agricultura com um sentido extrativista. E, dessa forma, valendo-se da 
vastidão de novas áreas a explorar, os agricultores brasileiros tem caminhado 
descuidadamente rumo ao oeste, esbanjando a integridade produtiva das novas terras e 

deixando em sua trajetória um melancólico caminho percorrido de morros desnudos, de 

campos afetados pela erosão, de solos exauridos MARQUES (1966) apud BERTONI & 

IDMBARDI NET0(19tJO). 

MARTIN & PELEGRINI (1984) fazem referência a erosão eólica na região de São 
Gotardo em Minas Gerais, com a ocupação desordenada de 62.000 hectares de cerrado na 
região do Alto Paranaíba, com o Projeto PADAP (Programa de Assentamento Dirigido do 
Alto Paranaíba). "De repente o mundo se anunciou e tudo ficou escuro,. O céu foi 
recoberto por uma apocalíptica nuvem de poeira e por um instante os moradores de São 
Gotardo tiveram a nítida impressão de que o fim dos tempos se aproximava. Mais urna vez 
a natureza se perturbava com um fenômeno avassalador, já visto com freqüência nos 
campos devastados do Rio Grande do Sul, e a que os técnicos chamam de erosão eólica." 

De uma forma ou outra a erosão causa diversos problemas, tais como: 

- a perda da camada superficial do solo e nutrientes; que provoca uma diminuição da 
produtividade; 

- abertura de voçorocas, e a conseqüente perda de áreas agricultáveis e já desmatadas, 
oc<~sionando diminuição do potenci<1l agrícola da regiflo; 

- assoreamento de cursos d'água, represas. nascentes e provável eutroriz<H,~ão destes. 
dificultando e onerando o tratamento de águas para o consumo, e ocasionando maior 
desgaste dos equipamentos em hidrelétricas; 

-possível carreamento de agrotóxicos para os ambientes aquáticos; 
-aumento do custo de produção, com a necessidade de aumentar o uso de fcttilizantcs e 
corretivos; 

- descapitalízação do produtor; 
- desvalorização da terra; 

- aumento do êxodo rural, gerando problemas nos grandes centros urbanos; 

- fator de risco da propriedade e da vida; 

- formação de sulcos que impedem ou dificultam o trabalho de máquinas. 
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O Estado de São Paulo possui em torno de 10.000 ravinas e voçorocas, segundo 
levantamento do IJYf e do DAEE apud ARAUJO ( 1995). Na região de estudo foram 
realizados cadastramento de boçorocas pelo IPT (no prelo), somente nas áreas urbanas. 

A região de abrangência deste estudo possui a suscctibilidade à erosão muito alta, 

alta e média, segundo KERTZMAN ( 1995) no Mapa de Erosão do Estado de São Paulo. 
OLIVEIRA ( 1995) considera que o cadastramento de voçorocas é uma etapa 

fundamental para elaboração de um projeto de contenção do processo erosivo. Para que 
um projeto seja bem dimensionado é igualmente fundamental que os mecanismos 
responsáveis pelo processo erosivo sejam adequadamente observados em campo, o que 
pressupõe um conhecimento de cunho regional. Segundo DAEEfiiYf apud OLIVEIRA 

( 1<)95), "justantcntc, um dos principais problemas relativos ú prcvcnçüo c controle de 
formas de erosão por voçorocas refere-se ao conhecimento do conjunto dos mecanismos 

envolvidos no processo erosivo." 
Corno patte do trabalho proposto foi levantar as voçorocas existentes na área de 

estudo, assim foi feita uma coletânea de definições, de referências bibliográficas e de 
formas de elas si fi cação e ocorrência de voçorocas 

Segundo BERTONI & LOMBARDI NETO ( 1990)," voçoroca é a forma 
espetacular da erosão, ocasionada por grandes concentrações de enxurrada que passam, 
ano após ano, no mesmo sulco, que se vai ampliando pelo deslocamento de grandes 

massas de solo, e formando grandes cavidades em extensão e em profundidade". 
A classificação das voçorocas segundo IRELAND apud BERTONI & LOMBARDI 

NETO (I 990), levando em conta sua profundidade e área de sua bacia considera: 
- profundas (JUando possuem mais de 5 m de profundidade; 
- médias de 1 a 5 m de profundidade; 
- pequenas com menos de J m de profundidade. 

Pela área da bacia, com relação a {lrea de drenagem: 
- grandes quando área de drenagem tem mais d(~ 20 hectares; 
- médias de 2 a 20 hectares 
- pequenas menor de 2 hectares. 

GUERRA (1995) considera que "apesar de ser um problema em escala mundial, a 
erosão dos solos ocorre de fonna mais séria nos países em desenvolvimento, com regime 
de chuvas tropicais, sendo considerada por BLAIKIE ( 1985) uma causa e conseqüência 
do subdesenvolvimento.'' 

DAEFJII7 l', (1989). Controle de erosão Bases conceituais c técnicas; diretrizes para o planejamento urbano c regional; 

orientações para o controle de boçorocas urbanas. São Paulo DAEEIIPI'. SES. Dept. de Águas e Energia Elétrica do Estado de 
São Paulo , 92p .. 

JRELAND. H.A. et al. Principies of gully erosion in thc Piedmont of Sonth Carolina. Washington. D.C.. USDA. 1939. (T'cchnical 
Bulletin, 633) 



Formas de erosão hídrica segundo GUERRA (1995): 

Erosão em Lençol ou laminar; 
-Ravinas 
- Voçorocas: -oriundas da expansão de ravinas; 

-causadas pelo escoamento subsuperficial (piping); 
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- originadas por antigos deslizamentos de terra, e nestes formam-se 
voçorocas através do escoamento superficial concentrado VITTORINJ apud Guerra 

(1995). 
GUERRA (1995) define as voçorocas como "características erosivas relativamente 

permanentes nas encostas, possuindo paredes laterais íngremes e, em geral. fundo chato, 

ocorrendo fluxo de água em seu interior durante os eventos chuvosos. Algumas vc1.cs. as 

voçorocas se aprofundam tanto, que chegam a atingir o lençol freático." Este mesmo autor 
considera que o alargamento das ravinas, causado pelo escoamento superficial e 

subsuperficial, origina às voçorocas. O Glossário de Ciência dos Solos dos Estados 
Unidos apud GUERRA ( 1995), estipula um limite entre ravinas e voçorocas, as 
voçorocas possuem mais de 0,5 m de largura e de profundidade, podendo chegar a 
mais de 30 m de comprimento. GUERRA (1995) considera que apesar dos valores 
propostos, com caráter "universal", talvez a melhor solução seja o estabelecimento de 
valores para cada região, em especial, para voçorocas oriundas da expansão de ravinas. 

Ainda com relação a classificação de sulcos, ravinas e voçorocas existem algumas 
divergências entre os autores, como exemplo cita-se que para GUERRA (1995) existem 
várias classificações espalhadas pelo mundo, sobre os limites quanto à profundidade e 

largura, entre as ravinas e voçorocas. GOUDIE apud GUERRA (1995), entretanto, não 
estipula limites precisos entre estas duas formas erosivas. Ele propõe que as ravinas 
podem ser obliteradas pelas máquinas agrícolas, enquanto as voçorocas não. 

SALOMÃO( 1994),qllando refere-se a esta diferenciação entre as erosões menciona 

que segundo U. S. SOIL CONSERVATION SER VICE (1966), sulcos c ravinas são em 

geral diferenciados pela profundidade da erosão linear em forma de canal originada pelo 

escoamento concentrado das águas superficiais; tratar-se-ia de ravina "quando o canal 
formado não pode ser obliterado por operações normais de preparo do solo. 

RI AIKIE. P. (1985). Thc Politk<~l cconorny of soil of soil crosion in dcvcloping countrics. lÁmgrnan Group Limitcd. Nova York. 
18Rp. 

VrJTORINI. S.( 1972). The cffee1s of soil crosion in an e:•;pcrimental station in thc Pliocene clay of thc Val d'Era (Tuscany) and 

its influence on the cvolution of lhe slopcs. Acta Gcographica Dchrccina. 10. 71-81. 

GI DSSARY OF SOl!, SCIENCE TERM. ( 1987). Soil Scicnce Socicty of Arncric.a. Winsconsin, Estados Unidos. 44p. 

GOUDIE, A.(l985). Thc cncyclopaedic Dictionary of Phisical Ocogntphy. Hasil BlackweliiAd .. Oxford, lnglaterrd. 528p. 

U. S. SOIL CONSERVATION SERVlCE. (1966). Proccdurcs for dctcnnining ratcs of landscapc danagc. land dcprcciation and 

volumes of sedirnent. procedy by gully erosion. Local Engincering Division. (Tcchnical Rcleasc, 32p. Gcology). 
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SALOMÃO (1994) quando difere as ravinas de voçorocas ou boçorocas, relaciona 

que com formação e aprofundamento dos sulcos, interceptando o lençol freático, observa

se uma somatória de processos erosivos pela ação das águas superficiais e subsuperficiais, 
fazendo com que o ravinamento atinja grandes dimensões, assim denominando este 
estágio de voçorocas ou boçorocas. Este mesmo autor faz referência ao IPT ( 1986), como 
"simples ravinamento, entende-se a erosão que se supõe causada simplesmente pela 
concentração do escoamento superficial, processo este que, no mais das vezes, coroa a 
degradação do solo iniciada pela erosão laminar." 

GUERRA ( 1995) refere-se a alguns autores que citam a impot1ância de estudos em 

voçorocas, segundo MOROAN ( ltJ8(J), poucos estudos têm sido feitos em todo o nHindo 

para estimar qual a participação das voçorocas no transporte total de sedimentos de uma 

determinada área. Embora as voçorocas possam ser responsáveis pela remoção de grandes 
quantidades de sedimentos, ZACHAR (1982) desL:'lca que a área ocupada por voçorocas, 
em uma determinada região, raramente ultrapassa 15% da área total. No entanto, onde elas 
ocorrem, podem destmir completamente uma paisagem. 

Após o exposto configura-se a importância de estudos sobre a erosão e no caso 
específico sobre voçorocas. 

No trabalho utilizou-se o limite entre ravinas e voçorocas de acordo com o 

Glossário de Ciência dos Solos dos Estados Unidos apud GUERRA ( 1995). 

wr ( 1986). Orientação para o comhalc à erosão no estado de São Paulo. Bacia do Peixe Paranapanema. São Paulo. 

Gv. (Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Relatório 26.339). 

OI .OSSARY OF SOIL SCIENCE TERM. ( 1987). Soil Scicncc Socicty of Amcric.1, Win~con~in. E~tadns IJnidos, 44p. 

MORGAN, R.P.C.et ai. (1986). Soil erosion and conscrvation. Longman Group. Inglaterra, 298p. 

ZACHAR, D. (1982). Soil erosion, Elsevier. 
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3.4 - ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO 

Minerar, sim, pois os bens minerais são essenciais à qualidade de vida almejada 

pela humanidade e à sua própria sobrevivência, mas fazê-lo com permanente atenção e 

todo cuidado no que diz respeito ao meio ambiente lBRAM ( 1992). Este é o primeiro 

parágrafo do livro Mineração e Meio Ambiente, publicado pelo Instituto Brasileiro de 

Mineração. Nesta mesma publicação cita-se " ... é necessário ressaltar que o crescimento 

econômico inclui e pressupõe o desenvolvimento e ampliação da atividade minerátia para o 

l11cndirnento ils necessidades do homem e deve ser visto entrelaçado ao cuidado com o 

meio ambiente. Um dcshalanceamenlo de um desses fatores põe em risco o próprio 

conceito de desenvolvimento sustentável. No Brasil, especialmente, não é possível aceitar 
e permitir por um lado a existência da "poluição da miséria", cujo antídoto é o crescimento 

real e distribuído da atividade produtiva, e, por outro lado o progresso a qualquer custo, 
cujo limite é o cuidado com a nossa casa, nosso ambiente." 

Segundo reportagem da Revista TERRA ( 1995) Nauru, ilha do Pacífico Sul com 

21,2 Km2, onde 4/5 da ilha ficou quase um deserto por conta da extração de fosfato. 

Atualmente só há moradores em um estreita faixa de I 00 a 300 metros de largura da costa 

e em torno de uma lagoa com água salobra. 

A região em estudo possui diversas mineradoras, dentre elas: 

- Areeiros, extratoras de areia 

-Pedreiras de arenito silicificado 

- Pcdrci ras de basalto 

- Cascalheiras e ou "piçarreiras" 

-As áreas de empréstimo 

As áreas de empréstimo devem ser recuperadas, e poderiam ser consideradas 
mineradoras, pois, degradam o meio c geralmente este material (terra, cascalho, etc) é 
utilizado para obras em geral. 

Estas atividades causam uma mudança total na paisagem, e segundo a legislação 

vigente os empreendedores devem recuperar os danos causados, e ainda para novos 

empreendimentos exige-se EStudo Prévio de Impacto Ambiental e quando necessário o 

Estudo de Impacto Ambiental . 
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SHOPLEY & HJGGLE (1984), apud BRANDI (1994), "definem a análise dos 

impactos ambientais simplesmente como uma relação causa-efeito. A causa é qualquer 
ação de implantação de um projeto econômico que tem um efeito negativo sobre a 
qualidade do meio ambiente. Estes efeitos surgem nos ambientes biofísicos e sócio

econômicos, provenientes de uma causa diretamente relacionada ao projeto, denominados 

impactos de primeira ordem ou primários. Já os impactos secundários são aqueles efeitos 

nos ambientes sócio-econômicos e biofísicos que surgem de uma ação que não é 

diretamente proveniente da implantação do projeto. Sua ocorrência é definida pela 

interdependência existente entre os dois sistemas." 

Os impactos sociais deveriam ser levados em conta nesta an:ílise. 

"As transformações ambientais causadas pelas atividades mineradoras envolvem, 

além das alterações nos recursos naturais, os conflitos sociais, econômicos e até culturais. 
As alterações na paisagem natural, exposta às pessoas que trafegam na região da mina, é o 
efeito mais notado pela implantação dos empreendimentos e mineração" (BRANDI, 1994). 

As modificações nos elementos constituintes das paisagens (linha, forma, textura, 

estrutura, complexidade e cor) contribuem com o estado de instabilidade da paisagem, 

promovendo intercâmbios irregulares de energia, matéria e informação entre os 

ecossistemas influenciados pelas ações dos projetos de desenvolvimento (RODRIGUES 

apud BRANDI, 1994). 

O presente trabalho visa cadastrar as mineradoras existentes na região do estudo e 
propor algumas alternativas para minimizar os danos causados por estas. Como resultado 
deste trabalho, encontram-se processos erosivos associadas a muitas das mineradoras 
cadastradas. 

SHOPLEY, J.B. & FUGGLE, R.F. A comprehensivc review of current cnvirorncntal impact assessrnent metl10ds 

ond tecniqucs. Joumal of Envirornental Managcment. V. 18, p.25-47, 1984. 

RODRIGUES, J.M.M. Apuntcs de geografia de los paisajes. Hahana. [s.cd.l Univerdidad de La Habana, 1984. 

170p. 
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3.5 - OS LIXÕES 

Segundo estudo feito pelo IBGE (1980) apud EMBRAPA (1994), que calcula que 

cada morador da área urbana produz em média 220 quilos de lixo domiciliar por ano. Esta 

mesma autora afirma que um dos maiores problemas das grandes cidade é não ter onde 

colocar seu lixo, e o que é recolhido representa muito pouco em relação ao que não é 

recolhido, 66 quilos de lixo em cada I 00 são jogados nos córregos e rios, 34 atirados nos 

terrenos baldios e somente 3 quilos são recolhidos pelo serviço de limpeza e depositado 

em lugar adequado. O Brasil produ7. por dia 241.614 t de lixo. cujos destinos são: 76% a 

céu aberto, 13(;{, em outros aterros, I 0% en1 aterro sanitiírio, O,OWJ<, reciclagem c 0,0 I% 

usina de incineração. E que apenas 2.442 municípios têm coleta hospitalar. 

Apesar da proibição do lançamento de resíduos sólidos a céu aberto no estado de 
São Paulo, desde 1970, constata-se também que o desrespeito à Legislação continua 
vigorando até hoje para este caso. Os Lixões a céu aberto são uma realidade nos 
municfpios integrantes da área de estudo, e em alguns casos são utilizadas voçorocas para 
a deposição do lixo. 

Com o levantamento das voçoroca levantou-se dois dos lixões da região, pois, 

eram antigas erosões, como o de São Carlos e o de Itirapina, e vistoriou-se o antigo lixão 

de Ribeirão Bonito, localizado fora da área do estudo. 
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 - Caracterização da Uada Hidr·ográrica do Rio Jacaré-Guaçu 

A Bacia do Rio Jacaré Guaçu possui 4.108 Km2, compreendendo total ou 

parcialmente os Municípios de: Araraquara, Analândia, Boa Esperança do Sul, Brotas, 

Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Itirapina, Matão, Nova Europa, Ribeirão 

Bonito, São Carlos e Tabatinga. Situa-se entre os paralelos 21 037' e 22°22' de latitude 

sul, e os meridianos 47043' e 48057' de longitude oeste, no Centro Norte do estado de 

São Paulo (DNAEE-EESC, 1980), limitando-se ao Sul, com a bacia do rio Jacaré

Pepira, ao Norte com a bacia rio São Lourenço, a Oeste com o rio Tietê, Leste com a 

bacia do rio Piracicaba, e Nordeste com a bacia do rio Mogi-Guaçu . O rio Jacaré

Ciuaçu possui suas nasccn1es locali1.adas nos municípios de São Carlos (ribeirão do 

Feijão) e ltirapina (ribeirão do Lobo), na Área de Proteçi1o Ambiental (APA) de 

Commbataí, Botucatu e Tejupá criada pelo Decreto Estadual 20.960/83, e deságua no 

rio Tietê, na represa de Ibitinga, onde o Município em questão foi considerado Área de 

Proteção Ambiental (APA), pela Lei 5.536 de 20 de janeiro de I 987, que foi criada pela 

importância dos ecossistemas existentes principalmente nas áreas do Pantaninho e do 

Varjão, respectivamente dos rios Jacaré-Pepira e Jacaré Guaçu COORDENADORIA 

DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL. (1992). 

O rio Jacaré-Guaçu apresenta os seguintes tributários: pela margem direita os 

ribeirões Monjolinho, Chibarro, das Cruzes, rio Itaquere e rio São João c vários 

córregos; pela margem esquerda, ribeirões da Onça, Santa Joana, Bonito, rio do Peixe, 

rio Boa Esperança e diversos cónegos. 
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Segundo a classificação de Koeppcn o clima da bacia pode ser caracterizado 

como Cwa com variação para Aw, clima sub úmido com chuvas de verão com variação 

para clima tropical, úmido com inverno seco (DNAEE-EESC, 1980). 

Com respeito a geologia da bacia o DNAEE-EESC (1980), "nos 4.108 Km2 da 

bacia existem cerca de 1.460 km 2 de arenito Botucatu, 1150 de terrenos basálticos, 

1 1 90 de arenito Bauru; .... , uns 160 km2 de diabásicos dos sills do mesmo magma 

basáltico que se intrometera entre as camadas de Bolucatu ou sob as lajes pré-existentes 

de basalto e uns 148 km2, de alúvios recentes. Portanto, mais de 64% da bacia são 

terrenos arenosos permeáveis (Botucatu mais que Bauru), mas cerca de 31% são terras 

roxas argilosas com afloramentos rochosos e topografia acidentada quando se trata de 

sills de diabásio." 

Apenas parte da bacia hidrográfica do rio Jacaré Guaçu possui Levantamento 

Pedológico Semi-detalhado do Estado de São Paulo, realizado pelo Instituto 

Agronômico de Campinas, referente às quadrículas de São Carlos, PRADO et ai. 

(1981), Brotas, ALMEIDA et al. (1981) e Descalvado, OLIVEIRA, et al.(l982), 

abrangendo apenas parte da área da bacia hidrográfica, pertencente aos municípios de 

Boa Esperança do Sul, lbaté, Ribeirão Bonito, c, totalmente os municípios de 

Analândia, Brotas, Dourado, Itirapina, Sflo Carlos, c os municípios de Araraquara, 

Ibitinga, Matão, Nova Europa e Tabatinga não possuem o levantamento semi

detalhado, porém, possuem o levantamento de reconhecimento dos Solos do Estado de 

São Paulo LEMOS et ai. ( 1960). 

Segundo o Levantamento Pedológico Semi-detalhado do Estado de São Paulo, 

realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas referente às quadrículas de São 

Carlos (1981), Brotas (l981) e Descalvado (1982), identifica-se os seguintes solos na 

região da bacia hidrográfica do rio Jacaré Guaçu (que este levantamento abrange), 

Iatossolo roxo, latossolo vermelho escuro, Iatossolo vermelho amarelo, podzólico 

vem1elho amarelo, terra roxa estruturada, areias quartzosas profundas, solos litólicos, 

solos hidromórficos. 
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Segundo MATI'OS (I 982), a bacia do rio Jacaré-Guaçu apresenta as seguintes 

características físicas: 

-Área de drenagem total: 4.108 Krn2 

- Índice de compacidade: 1 ,71 

- Índice de conformação: 0,24 

-Declividade média: 0,0042 m/m 

-Altitude máxima: 990 m 

-Altitude mínima: 440m 

Os números acima indicam que esta bacia é uma área pouco sujeita a enchentes, 

com baixa velocidade de escoamento. 

4.2 - Caracterização da área escolhida para o estudo 

A área escolhida para o presente trabalho foi a região do alto Jacaré-Guaçu, ou 

seja, o terço superior da bacia hidrográfica em questão, por diversos motivos, dentre 

os quais destaca-se: 

- a área possui o Levantamento Pedológico Semi-detalhado realizado pelo Instituo 

Agronômico de Campinas, levantamento este fundamental para o trabalho sugerido; 

possui grande mímem de voçorocas, segundo levantamento preliminar realizado; 

- abriga a maior parte das mineradoras existentes na bacia, segundo levantamento 

preliminar realizado. 

A região da bacia hidrográfica do Alto no Jacaré Guaçu, possUI 

aproximadamente 1.180 Km2, que compreende parcialmente os municípios de: 

Analândia, Brotas, Ibaté, ltirapina, Ribeirão Bonito e São Carlos, situa-se entre os 

paralelos 21057' e 22022' de latitude Sul, e os meridianos 47043' e 48006' de 

longitude Oeste, no Centro Norte do estado de São Paulo, limitando-se ao Sul, com a 

bacia do rio Jacaré-Pepira, a Noroeste com a bacia do Médio Jacaré Guaçu, ao Norte 

e Leste com a bacia do rio Mogi-Guaçu. 
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Figura- 1 Localização da bacia hidrogr{úica no estado de São Paulo (Fonte DNAEE-EESC (1980)) 

Limite da área do estudo. 

Figura 2- Localização da região do estudo (bacia do Alto rio Jacaré Guaçu), sem escala. 



32 

4.2.1 - Geologia 

A área de estudo encontra-se nas proximidades da borda oriental da Bacia 

Sedimentar do Paraná. Possui os grupos São Bento e Bauru, cujas principais 

fommções são descritas a seguir: 

4.2.1.1 - Grupo São Bento 
"O grupo São Bento, de idade Triássico-Cretáceo encontra-se 

estratigraficamente acima do grupo Passa Dois. É constituído da.:; formações Pirambóia 

e Bot11catu, que o iniciam c formam a scquência pré vulcânica do Mesozóico, c pela 

formação Serra Geral, representanlc de um intenso vulcanismo fissura! TLISSEDRFi' 

et ai. apud CORRÊA (I 995). 

4.2. t .1.1 - Formação I•irambóia (TRJp) 

A formação Pirambóia representa, por suas características litológicas e 
estruturais, depósito de ambiente continental úmido, oxidante, maiormente fluvial, em 
canais meandrantes e planícies de inundação, com pequenas lagoas esparsas JPT 

(1981). Segundo IPT (op. ciL) a formação Pirambóia são" depósitos fluviais e de 
planícies de inundação incluindo arenitos finos a médios, avermelhados, silticos

argilosos de cores vmiadas e raras intercalações de natureza areno conglomerática". 

OLIVEIRA & PRADO ( 1984), quando descrevem esta formação 
correlacionando-as com os solos citam que "forneceram o material de origem dos 
latossolos vermelho-amarelos textura média (unidade São Lucas) a parte das areias 
quartzosas profundas aos podzólicos vermelho-amarelos (unidade Serrinha) e ainda a 

parte dos solos litólicos substrato arenito Botucatu-Pirambóia. 

4.2.1.1.2- l"ormação Botucatu (.JKb) 

A descrição desta formação são "arenitos eólicos avermelhados de granulação 
fina a média com estratificações cruzadas de médio a grande porte; e depósitos fluviais 
restritos de natureza areno-conglomerática e camadas localizadas de siltitos e argilitos 
lacustres"' IPT (1981). OLIVEIRA & PRADO (1984), quando descrevem esta 
formação correlacionando-as com os solos, citam que "forneceram o material de origem 
de parte das areias quartzosas profundas, dos latossolos vermelho-amarelos textura 
média (unidade Coqueiro e Laranja Azeda) e ainda parte dos solos litólicos substrato 
arenito Botucatu-Piranbóia. COSTA (I 996) comenta sobre a importância do 

afloramento do Botucatu, onde "ocorre a recarga, ou seja, a entrada efetiva de água no 

aquífero". 

*TEISSEDRE, J.: SANCHF~'>. J. L.: LOPES. M. F. C. (19R2). Gcomctíra c Condições de Exploração do 

Aquífero Botucatu no Estado de São Paulo. 20 CABAS. Salvador, sct. 1982, p. 53-63. 
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4.2. 1.1.3 - Formação Serra Geral (JKs g) 

Segundo IPT ( 1981 ), a descrição da fom1ação Serra Geral "rochas vulcânicas 

toleíticas em denames basálticos de coloração cinza a negra, textura afanítica, com 

intercalações de arenitos intertrapeanos, finos a médios, de estratificação cruzada 

tangenciat e esparsos níveis vitrofíricos não individualizados". 

OLIVEIRA & PRADO ( 1984), quando descrevem esta formação 

conelacionando-a com os solos, citam que "o material proveniente do intemperisorno 

destas rochas deu origem a vários solos: latossolos roxo: unidades Barão Geraldo e 

Ribeirão Preto), Terra roxa estruturada (unidades estruturada c Itaguaçu), c parte do 

Latossolo Vermelho Escuro textura argilosa (unidade I .imeira)." 

4.2.1.2 - Grupo Bauru 

"Cessados os derrames de lavas da formação Serra Geral, que marcaram o 
final dos eventos dcposicionais c vulcânicos generalizados na bacia do Paraná, 
observou-se uma tendência geral para o soerguimcnto epirogênico em toda a Plataforma 

Sul-Americana em território brasileiro. A porção Norte da bacia do Paraná, entretanto, 

comportou-se como área negativa relativamente aos soerguimentos marginais e à zona 

central da bacia, marcando o inicio de uma fase de embacíamentos localizados em 

relação a área da bacia como um todo. Nessa área deprimida acumulou-se o gmpo 

Bauru, no Cretáceo Superior, que aparece em grande parte do estado de São Paulo, 

recobrindo as lavas basálticas do Planalto Ocidental" (IPT, 1981). 

4.2. I .2.1 - Formação Adamantina (Ka) 

Segundo IPT (1981), esta rorma<,;iío "ocorre por vasta extensão do Oeste do 

estado de São Paulo, constituindo os terrenos da maior parte do Planalto Ocidental, só 

deixando de aparecer nas porções mais rebaixadas dos vales dos principais rios, onde 
já foi removida pela erosão". Segundo IPT ( 1981) a descrição da formação 

Adamantina- "Depósitos fluviais com predominância de arenitos finos e muito finos, 
podendo apresentar cimcntação c nódulos carbonáticos com lentes de siltitos arenosos e 
argilitos. ocorrendo em bancos maciços. Estratificação plano paralela e cruzada de 

pequeno a médio porte." 

4.2. I .3 - Coberturas Cenozóicas 

4.2.1.3.1 - Cobertura da Serra de Santana e correlatos (TQi) 

"Trata-se de arenitos conglomeráticos, primeiramente reconhecidos por Almeida 

& Barbosa ( 1953), que os integravam à sequência Bauru. Os sedimentos da serra de 
Santana foram descritos por Christofoletti & Queiroz Neto ( 1966, p. 237) que os 
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consideraram provenientes das serras vizinhas, em regime de transporte "curto e 
violento sob um agente de grande competência e com regime intermitente para permitir 
a deposição contemporânea de seixos e argilas, constituindo uma cobertura de 
pedimento". 

OLIVEIRA & PRADO ( 1984) informaram que a granulometria dos solos 
encontrados no planalto de São Carlos são predominantemente argilosos, e alguns 

pontos com textura barrenta, enquanto os da serra de Santana são arenosos e areno

barentos. Estes mesmos autores supõem que "esses dados permitem supor que tais 

sedimentos foram incorretamente denominados no mapa geológico do IPT de cobertura 

da scrrn de Santana c similares. pois esta serra compõe outro compartimento 

geomorfolôgico distinto daquele planalto, e os solos existentes em ambos os 

compartimentos são divergentes do ponto de vista granulométrica ... , indicando, 
portanto, origens diversas, e sugerindo entidades específicas". 

4.2. 1.3.2 - Formação Itaqueri e depósitos correlatos 

Segundo ALMEIDA & BARBOSA apud CORRÊA (1995) a formação Itaqueri 

apresenta espessura máxima de 125m na serra homônima, constituída por" membros 

alterados de arenitos com cimento argiloso, folhelhos e conglomerados. Predominam 

inteiramente os arenitos, sendo os demais termos de extensão limitada, geralmente 

corpos lenticulares alongados. Camada de conglomerado basal existe na maior parte da 

formação. A granulação desses arenitos é variável, desde arenitos muito finos até 
grosseiros, conglorneráticos, com matriz argilosa em pequena quantidade". 

A presença de sedimentos de textura fina explica os solos argilosos no planalto 

de São Carlos e nas serras de ltaqueri e Cuscuzeiro em cujas partes mais elevadas 

ocorrem, relacionadas aos morrotes que se destacam nas paisagem ... (OLIVEIRA & 

PRADO, 1984). 

4.2.1.3.3 - Planícies aluvionares 

"Planícies aluvionarcs (QA) bem dcsenvolvidads ocorrem ao longo dos rios 
Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, a montante de soleira regional formada pelos derrames 
basálticos da formação Serra Geral" ( IJYr, 1981 ). 

ALMEIDA. S. M. & BARBOSA, O. (1953) Geologia das Quadrículas de Piracicaba c Rio Claro, Estado de São 

Paulo. DNPMIDGM. Boi. no 143. Rio de Janeiro. 

CHRISTOFOLErTL A. & Queiroz Neto. J.P. (1966). Os sedimentos da Serra de Santana (SP). Boi. Paran. 

Geogr., Curitiba (18/20): p. 231-240. 
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Figura 4. Mapa geológico da quadrícula de São Carlos, mostrando as formações 
ocorrentes na região do estudo. Reproduzido de PRETO FILHO apud COSTA (1996). 

PREIU HLHO, V. O. (1985). Implantação de uma bacia experimental para estudos hidrogeológicos c 
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4.2.2 - Geomorfologia 
De acordo com o trabalho desenvolvido pela Divisão de Minas e Geologia 

Aplicada do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo (PONÇANO 

et ai., 1981) e as cartas do Instituto Brasileiro de Geografia ( 1971 ), e demais estudos 

consultados que citamos ao longo do trabalho, para auxiliar na descrição do relevo da 

região. 
"A topografia e os solos dependem da natureza das rochas subjacentes (ou seja, 

da geologia), dos processos erosivos e deposicionais que teriam produzido a topografia 
atual (ou seja, da geomorfologia), e do clima sob o qual atuaram estes processos. 
Assim, o sistema de relevo é uma classificação baseada em topografia, solos e 

vcgctílçi'ío, correlílcioníldos com gcologin, gcomorfologin c clima''. TJYf ( 19R I) 

Neste relato pode-se destac<lr também, que a lmci;1 em questão pode ser 

dividida em duas províncias geomorfológicas: Cuestas Basálticas e Planalto Ocidental, 
porém a área de estudo estaria localizada apenas nas Cuestas Basálticas. A leste da 
região em estudo esta o limite da Depressão Periférica. Segundo OLIVEIRA & PRADO 
( 1984) o "limite entre a Depressão Periférica e as (\testas Basálticas ou Planalto 
Basáltico é a frente escarpada formando paredões, esculpidos em arenitos c basaltos 
das formações Serra Geral, Botucatu e Pirambóia: ela se sobressaí na paisagem, no 

Sul, no ressalto representado pelas serras de São Pedro e Haqueri e, no Norte, pela 

serra do Cuscuzeiro e Morro Quadrão, elevando-se a mais de 300 metros acima da 

Depressão Periférica." Estes mesmos autores descrevem que seu relevo, segundo 
CHRISTOFOLETTI & QUEIROZ NETO apud OLIVEIRA & PRADO (1984)," é 
constituído por um conjunto de colínas esculpidas na formação sedimentar arenosa que 

capeia as camadas basálticas e de arenito Botucatu. Os solos aí desenvolvidos são as 
areias quartzosas (AQ) e os latossolos vermelho amarelos de textura média unidade 
Coqueiro (LV -2). Cortam-na os cursos d'água ressequcntes Lobo, Itaqueri e Feijão, às 

margens dos quais de desenvolvem amplas planícies aluvionais que comportam solos 

hidrornórficos: glci húmico, glci pouco húmico e orgânico". Com referência ao ribeirão 

do Lobo OLIVEIRA & PRADO (1984) descrevem que em sua trajetória, provocou 

incisões mais profundas na paisagem, expondo o arenito Bauru inicialmente e depois 
mais ajusante, o substrato basáltico. Estes mesmos autores afirmam que cabe, 
"finalmente ressaltar que, na província das Cuestas Basálticas, o planalto de São 

Carlos, que se estende por todo o Centro-Oeste da quadrícula em cotas que se elevam a 

cerca de 950 metros no extremo oriental e 850 no oposto. O relevo é suave ondulado 

com declives de 3 a 5%, e solos aí desenvolvidos são latossolos vermelho-amarelos 

unidade Canchim (LV -5), os quais, nos entalhes mais profundos onde o manto 
detrítico superficial foi eliminado, cedem lugar aos Iatossolos roxos do embasamento 
basáltico". 

CHRISTOFOLET!'I. /\. c QUEIROZ NETO . .I.P. (1961). Estudos gcomorfol6gicos a respeito da Serra de 

Santana. Boletim Paulista de Geografia. Siio Paulo. 38p. 3 20. 
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4.2.2.1 - Cuestas Basálticas 

Segundo ALMEIDA apud CORRÊA ( 1995), "as bordas dos derrames 
basálticos em São Paulo, apresentam-se como elevadas e muito festonadas cuestas, por 
causa do pequeno mergulho regional das camadas para Noroeste, da residência e da 
grande espessura dos derrames. As maiores altitudes das cristas alcançam valores de 
100 a 1200 metros, enquanto que os principais rios consequentes que as atravessam, o 
Tietê, o Paranapanema e o Grande, fazem-no em altitudes respectivamente de 420 m, 
540 me 520 m. Tais valores embora aproximados, dão idéia de como é acidentado o 
relevo desta província. CORRÊA (1995) ao descrever a constituição litológica, tem-se 

que a província é dcnolllinada por derrames de rochas eruptivas superpostas, que se 
estendem por dezenas a até mais de uma centena de quilômetros e com espessuras de 
dezenas de metros. Os derrames rccobriram depósitos das formações Pirambóia e 
Botucatu, basicamente formados por arenitos de origem fluvial e eólica, 
respectivamente. Nas partes mais elevadas dos interflúvios, sobre os basaltos, 
colocam-se restos de arenitos do Grupo Bauru e mais jovem, atribuídos a coberturas 
cenozóicas. Tais características litológicas refletem na conformação dos frontes 
escarpados, permitindo o desenvolvimento de perfis escalonados, cortados por 
plataformas estruturais. Uma das mais extensas dessas plataformas é aquela 
profundamente dissecada pelas bacias dos rios Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, onde se 
expõe vasta área de arenitos Pirambóia e 13otucatu." Este mesmo autor cita que a "bacia 
ressequente do rio Jacaré-Guaçu descobriu vasta área de arenito Botucatu Intercalar, 
constituindo a curiosa feição topográfica que é o planalto de Campo Alegre. Trata-se de 
um patamar intermediário, de relevo muito suave, situado em altitudes que, de cerca de 
750 m na região de Itirapina caem a 600 m na base da serra de Dourado, separando a 

Depressão Periférica dos Planaltos Basálticos vizinhos, cujas escarpas o rodeiam em 

quase toda a periferia" . Comenta, ainda, que o vale do rio Jacaré-Guaçu descobre 

localmente derrames basálticos inferiores, que constituem o substrato do Planalto de 
Campo Alegre. Segundo lPT ( 1981) A ação erosiva da drenagem conseq uente do 
reverso da cuesta fez com que o Rio Jacaré-Guaçu passasse a correr sobre sedimentos 
das formações Pirambóia e Botucatu, depois de deixar suas cabeceiras instaladas sobre 
rochas da Formação Serra Geral e do Grupo Bauru". 

ALMEIDA. F.F.M. (1964). Fundamentos Geológicos do Relevo Paulista. Boi. IGC, São Paulo, (041):169-

263. 



40 

Segundo IPT ( 1981 ), as "formas de relevo nesta região guardam íntima relação 

com as litologias subjacentes. O arenito Botucatu permite o desenvolvimento de 
COLINAS AMPLAS (212), devido ao espaçamento da rarefeita rede de drenagem. Isto 
sucede de modo mais restrito na área de ocorrência do arenito Pirambóia". 

As formas de relevo predominantes na região em estudo, segundo o mapa 
geomorfológico do estado de São Paulo (IPT, 1981) são: 

- planícies aluviais- terrenos baixos e mais ou menos planos, junto às margens 
dos rios, sujeitos periódicamente a inundações. 

- Relevo colinoso - predominam baixas declividades até 15n1r) c amplitudes 

locais de I 00 metros - (212) - Colinas amplas - predominam interflúvios com área 

superior a 4 Km2, topos extensos e aplainados, vertentes com perfis retilíneos a 

convexos. Drenagem de baixa densidade, padrão subdendrítico, vales abertos, 
planícies aluviais interiores restritas, presença eventual de lagoas perenes ou 
intermitentes. Presente em extensas áreas na região em estudo. - (213) - Colinas 

médias- predominam interflúvios com área de 1 a 4 Km2, topos aplainados, vertentes 

com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de média a baixa densidade, padrão sub

retangular, vales abertos a fechados, planícies aluviais interiores restritas, presença 
eventual de lagoas perenes ou intermitentes. A cidade de São Carlos e região Norte de 
Leste desta esta inserida neste tipo de relevo. 

Relevos planos com encostas suavizadas onde predominam baixas 
declividades de até 15% e amplitudes locais de 100 a 300 metros- (221) Morros 

amplos·· constituem interfltívios arredondados com área superior a IS Km2, topos 

arredondados a achatados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de 

baixa densidade, padrão dendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas. 
Em vários locais há presença de boçorocas. Ocorrendo principalmente na região de São 
Carlos até Araraquara e Boa Esperança do SuL 

- Relevo de morrotes onde predominam declividades médias a altas acima de 
15% e amplitudes locais inferiores a 100 metros - (234) - Morrotes alongados e 
espigões - predominam interflúvios sem orientação preferencial, topos angulosos a 
achatados, vertentes ravinada com perfis retilíneos. Drenagem de média a alta 

densidade, padrão dendrítico, vales fechados. 

-Relevo de morros- predominam declividades médias a altas acima de 15% e 
amplitudes locais de 100 a 300 metros - (241) - Morros arredondados - topos 
arredondados e localmente achatados, vertentes com perfis convexos a retilíneos, 
localmente ravinados. Exposições locais de rocha. Presença de espigões curtos locais. 
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drenagem de média densidade, padrão dendrítico a subdendrítico, vales fechados. 
Presente entre São Carlos e a SP 31 O, Região das pedreiras de arenito silicificado, 
Serra do cuscuzeiro, e de São Carlos para Araraquara. 

- Relevos residuais suportados por maciços básicos - (311) - Mesas basálticas -

morros testemunhos isolados (peões e baús), topos aplainados e arredondados, 
vertentes com perfis retilíneos, muitas vezes com trechos escarpados e exposições de 
rochas. Drenagem de média densidade, padrão pinulado a subparalelo, vales fechados. 

Presente na área de estudo entre São Carlos e Ribeirão Bonito. 

- J:ncostas não escarpadas·· predominam declividades médias entre 15 a J(YX, c 

amplitudes maiores que 100 metros. 
- (51 l) - Encostas sulcadas por vales subparatelos - desfeitas em 

interflúvios lineares de topos angulosos e arredondados, vertentes de perfis retilíneos. 
Drenagem de média densidade, padrão subparalelo a dendrítico, vales fechados. 

- (512)- Encostas com cânions locais- vertentes com perfis retilíneos a 
convexos c trechos escarpados. Drenagem de média densidade, padrão penulado, 
vales fechados, localmente formando cânions, vales principais com fundos chatos. 

Ocorre na Serra de São Carlos. 

- Relevos planos com encostas suavizadas onde predominam baixas 

declividades até 15% e amplitudes locais de 100 a 300 metros- (221) Morros amplos-

constituem interfl úvios arredondados com área superior a 15 Km 2, topos arredondados 

a achatados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade, 

padrão dendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas. Em vários locais 

há presen~a de ho~orocas. Ocorrendo principalmente na região dr São Carlos até 
Araraquara e Boa Esperança do Sul. 

-Relevo de morrotes onde predominam declividades médias a altas acima de 
15% e amplitudes locais inferiores a 100 metros- (234)- Morrotes alongados e 
espigões - predominam internúvios sem orientação preferencial, topos angulosos a 
achatados. vertentes ravinada com perfis retilíneos. Drenagem de média a alta 
densidade, padrão dendrítico, vales fechados. 

- Relevos planos com encostas suavizadas onde predominam baixas 

declividades até 15% e amplitudes locais de 100 a 300 metros- (221) Morros amplos-

constituem interf1úvios anedondados com área superior a 15 Km2, topos arredondados 

a achatados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade, 
padrão dendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas. Em vários locais 
há presença de hoçorocas. Ocorrendo principalmente na região de São Carlos até 
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Araraquara e Boa Esperança do Sul. 
- Relevo de morrotes onde predominam declividades médias a altas acima de 

15% e amplitudes locais inferiores a 100 metros - (234) - Morrotes alongados e 
espigões - predominam interflúvios sem orientação preferencial, topos angulosos a 
achatados, vertentes ravinada com perfis retilíneos. Drenagem de média a alta 
densidade, padrão dendrítico, vales fechados. 

- Escarpas - predominam declividades altas, acima de 30% e amplitudes 
maiores que 100 metros. (521) - Escarpas festonadas - desfeitas em anfiteatros 
sep<1rados por espigões. topos angulosos. vertentes com perfis rctil íncos. Drenagem de 

alta densidade padrflo suhparalclo a dc11drí1ico. vales fedwdos. Ocorre prôxima a 

Itirapina. 
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Figura 6- Mapa dos Planaltos Isolados nas Cuestas Basálticas 

(Compilado de PON('A NO ct ai., 1981) 
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4.2.3 - Clima 

Segundo a classificação de Kocppcn o clima da Bacia pode ser caracterizado 

como Cwa com variação para Aw, di ma sub úmido com chuvas de verão com variação 
para clima tropical úmido com inverno seco (DNAEE-EESC, 1980). MA TIOS ( 1982) 
classifica o clima da bacia como subtropical mesotérmico, úmido, com estiagem no 

inverno. 

MATTOS (1982) classifica o clima da região como Cwa, segundo Koeppen, 

clima temperado de altitude, chuvoso com inverno seco, e BB'w de acordo com 
Thornthwite, definindo-o como subtropical, mesotérmico, úmido, com chuvas de 

verão, estiagem branda no inverno c pequena deficiência de água. Durante a estação 

chuvosa, de ou1ubro a março, o clima se caracteriza como super lÍmidn (super tropical) 

e na estação seca, de abril a setembro, o clima seria sub-úmido (temperado). 
Segundo MAlTOS, e MATOS* apud CORRÊA (1995), a média anual das 

temperaturas encontra-se ao redor de 20 oc, e a amplitude média, diferença entre 

máximas e mínimas. varia de 17 a 18 oc. A distribuição das chuvas pode ser 

caracterizada conforme os mapas de isoictas elaborados por MATOS* apud CORRÊA 
(1995), curioso notar que a zona mais chuvosa coincide com "as áreas de recarga c 

divisores de águas subterrâneas, do Aquífero Botucatu ... ,e outra zona menos chuvosa 

a noroeste, indicando que as águas infiltradas a partir do mesmo período chuvoso são 

restituídas à superfície em forma de deflúvio básico garantindo, assim, uma maior 

participação das águas subterrâneas na manutenção das vazões médias dos Rios 
Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, e de seus afluentes, no período de estiagens'' 
(CORRÊA, 1995). 

Interessante notar que a região com maior incidência de chuvas também foi a 

que apresentou maior rHímero de voçorocns referente n este. 

*MATOS, I. S. (1987). Aplicação de um modelo de Balanço Hídrico na Bacia do Rio Jacaré-Guaçu. Dissertação de 
Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos- USP, 189 p. 
*"'MATTOS. A. (1982). Método de Previsão de Estiagens em rios perenes usando poucos dados de vazão c longas séries de 
precipitação. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos- USP. 182 p. 
*** MATrOS, A. Bacia Representativa do Jacaré Guaçu. Convênio EESC!DNAEE. 1984. 
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THORNTHWATE & MATHER, período 1975 a 1984 (MATOS apud CORRÊA, 
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4.2.4 - Pedologia 

Segundo o Levantamento Pedológico Semi-detalhado do Estado de São Paulo, 
realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas referente às quadrículas de São 
Carlos, PRADO et al.(l981), Brotas, ALMEIDA et ai. (1981) e Descalvado, 
OLIVEIRA et al. (1982) e OLIVEIRA & PRADO (1984), identificam-se os seguintes 
solos na região da bacia hidrográfica do rio Jacaré Guaçu (que este levantamento 
abrange): 

- LaCossolo Roxo 

São solos originários de materiais provenientes do intemperismo de rochas 
básicas, constituídos, nesta quadrícula, por basaltos e diabásios, apresentando além das 
características típicas de latossolo, elevados teores de óxido de ferro totais (Fe203 > 

18%) e de titânio, estes em geral superiores a 3%. Normalmente, sua espessura atinge 
vários metros de profundidade. Este tipo de solo foi classificado em duas unidades: 

- Latossolo Roxo Unidade Ribeirão Preto (LRe) - Eutrófico, A 
moderado, textura muito argilosa ou argilosa. 

- Latossolo Roxo Unidade Barão Geraldo (LRd) - epieutrófico ou 
distrófico, textura muito argilosa ou argilosa. 

- Latossolo Vermelho Escuro 

Este tipo de solo com textura argilosa (Fe2Ü3 variando de > 8% a < 18%) é 

originário de materiais provenientes do intcmperismo c rclrabalhamcnto de sedimentos 

finos: argilitos c siltitos, com variada contribuição de rochas h~sicas. os com textura 

média (Fe203 usualmente< 8%), se originam de material mais grosseiro, resultante do 

intemperismo e retrabalhamento de arenitos, também com contribuição variada de 
rochas básicas. Este tipo de solo foi classificado em duas unidades: 

- Latossolo Vermelho Escuro Unidade Limeira (LE-I)- Distrófico ou álico, A 
moderado. textura argilosa ou muito argilosa. 

- Latossolo Vermelho Escuro Unidade Hortolândia (LE-2) - álico, A 
moderado, textura média. 
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- Latossolo Vermelho Amarelo 

Assim considerados os latossolos com teor Fe2Ü3 inferior a 9% quando 

argilosos, ou em relação molecular Alz031Fe2Ü3 > 3,14 quando de textura média. Este 

tipo de solo foi classificado em seis unidades, ocorrendo na área em estudo o L V 2, 4 e 

5: 
- Latos solo Vermelho Amarelo Unidade São Lucas (L V -1) - Álico, A 

moderado, textura média. 
- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Coqueiro (LV-2) · Álico. i\ fraco ou 

moderado, textura média. 
- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Laranja Azeda (LV -3) - Álico, A fraco 

ou moderado, textura média. 
- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Três Barras (LV-4) - Álico, A 

proeminente, textura média. 
- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Canchi m (L V-5) - Á li co, distrófico ou 

ácrico, textura argilosa ou média. 
- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Itororó (LV-6)- Álico, A proeminente, 

textura muito argilosa relevo ondulado. 

- Podzólico Vermelho Amarelo 

Segundo OLIVEIRA & PRADO (1984) esta "classe compreende solos com 
horizonte B textura! não hidromórfico com individualização distinta de horizontes 
decorrente de acentuada diferença em textura, cor, e estrutura ... e normalmente com 

transição abrupta ou clara do horiwntc i\ para Bt. Sfío moderadamente profundos a 

profundos (raramente rasos)''. Este tipo de solo foi classificado em seis unidades, 

porem apenas 4 ocorrem na área do estudo: 
- Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Serrinha (PV -2) - Argila de atividade 

baixa, abrupto, distrófico ou álico, A moderado, textura Arenosa/média. 
- Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Monte Cristo (PV -3) - Argila de 

atividade baixa, abrupto, distrófico ou álico, A moderado espesso, textura 
arenosa/média ou média I argilosa. 

- Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Canela (PV -4 )- Argila de atividade 
baixa, álico, A moderado, textura média I argilosa. 

- Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Santa Clara (PV-5) -argila de 
atividade baixa, A proeminente ou chernozêmico, textura média I argilosa, pouco 
profundo ou raso, fase pedregosa L 
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- Terra Roxa Estnaturada 

São solos derivados de rochas básicas, com presença de horizonte B textura! 

argiloso ou muito argiloso, baixa relação textura!, cerosidade comum e moderada ou 
mais destacada no horizonte B2. Foram identificadas duas unidades na quadrícula de S. 

Carlos e três nas quadrículas de Brotas e Descalvado segundo os autores supra citados: 
- Terra Roxa Estruturada Unidade Estruturada - (TE-1) - eutrófica ou 

distrófica, textura argilosa ou muito argilosa, com horizonte A moderado ou 

proeminente. 
- Terra Roxa Estruturada Unidade ltaguaçu - (TE-2) - distrófica ou eutrófica 

intcrmcdi{lria para I ,alossolo Roxo, com horizonte A modcréldo. 
·- Terra Roxa Estruturada Unidade Babilônia - (TE-]) -· cutrórica, com 

horizonte A Chemozêmico. 

- Areias Quartzosas 

"Esta classe compreende solos profundos, não hidromórficos, desenvolvidos 
sobre material de origem arenoso, exclusive os depósitos aluviais recentes, 
apresentando perfil constituído por horizonte A fraco ou moderado, raramente 
proeminente, assente sobre um regolito inconsolidado, pouco diferenciado'' 
(OLIVEIRA & PRADO, 1984). Estes mesmos autores comentam que a fração areia 
representada essencialmente pelo quartzo, é igual ou superior a 70%, e a fração argila é 
inferior a 15%, na quadrícula de São Carlos o teor médio de argila na camada 
superficial foi de 9% e na subsuperficial 12%; a fração silte 1% em ambas as camadas, 
cabendo o restante à fração areia. Na região do estudo esta classe de solo foi 
caracterizada como Areias Quartzosas Profundas- álica, A fraco ou moderado. 

- Solos Litólicos 

"Os solos litólicos tem como principal característica a pequena espessura do 
solum, inferior a 40 em, e a ausência de horizonte diagnóstico de subsuperfície ou, se 
existente, é muito pouco espesso. Apresentam A fraco, moderado, proeminente ou 
chernozêmico assente diretamente sobre a rocha (A,R), sobre horizonte C de pequena 
espessura (A, C, R), sobre horizonte B incipiente ou argiloso de apenas poucos 
centímetros f A, (B),C,R l ou (A, B t,C.R)", segundo OLIVEIRA & PRADO (1984). 

Este tipo de solo foi classificado em quatro unidades, porem apenas 3 ocorrem na área 
do estudo: 

- Solos Litólicos Li-2 - eutróficos, A moderado, textura indiscriminada, 
substrato arenito Botucatu Pirambóia. 

Solos Litólicos Li-3- eutróficos, A moderado ou chernozêmico, textura 
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argilosa, substrato basalto ou diabásio. 
- Solos Litólicos Li-4 - eutróficos ou distróficos, A moderado, textura 

indiscriminada, substrato Arenito Bauru. 

- Solos Hidromórficos 

A característica mais importante desta classe é apresentar horizonte glei a menos 
de 80 em de profundidade. "Esse horizonte, resultante de marcante processo de 
redução, decorrente de regime hídrico áquico, apresenta cores neutras com ou sem 

mosqucamento proeminente ou distinto" OI JVElRA & PRADO (I 9R4). Foram 

identificados as seguintes classes de solo: 
Solos Orgânicos - apresentam uma camada superficial de material orgânico igual ou 
superior a 40 em de espessura. 
Glei Húmico- apresentam uma camada superficial de matetíal orgânico inferior a40 em 
de espessura, teores de carbono alto maior ou igual a 4%. 
Glei Pouco Húmico- apresentam uma camada superficial de material orgânico inferior 
a 40 em de espessura. 

4.2.5 - Vegetação 

A cobertura florestal primitiva chegou a cobrir mais de 80% do território 
paulista, hoje está reduzida a 12%, segundo SMA (1997). O Cerrado é uma das 
coberturas vegetais mais ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, se restringe a 
I. 17% do original. No trabalho supra citado participamos como membro do sub-grupo 

Manejo e Conservação do Solo. Diante do exposto citamos a seguir os tipos de 

vcgelaçüo ex istcntc na rcgifío. 

- Vegetação Natural 

A região do presente trabalho possui as seguintes classes de formação ou tipos 
de vegetação natural segundo IBGE ( 1992) e FUNCA TE ( 1989) 

-Savana (Cerrado) 
-Savana Florestada (Cerradão) 

- Savana Arborizada (Campo-Cerrado) - alguns dos últimos remanescentes 
desta fisionomia no Estado de São Paulo encontram-se na região do estudo 

- Savana Gramíneo-Lenhosa 

-Floresta Estacionai Decidual (Floresta Tropical Caducifólia) 
-Floresta Estacionai Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia) 
- Campos higrófilos ou vegetação com influência fluvial (comunidasdes 

aluviais) segundo IBGE ( 1992). 
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- Culturas 

A região encontra-se ocupada predominantemente por extensas áreas de 
pastagens e culturas da cana-de-açúcar, citros, reflorestamentos (Pinus e Eucalipto), e 
áreas menores com café, goiaba, culturas anuais diversas como milho, soja, arroz, 

feijão, hortaliças. 

4.2.6 - Recursos Hídricos 

A área do estudo faz parte do aquífero Botucatu um dos maiores reservatório 

subterrâneo de água doce do mundo. Segundo CORRÊA ( 1995). que encontrou 

resultados de que 2s "áreas preferenciais de rccmga'' (dn Aquífcro Bo!uc:l!u), 

nominalmente identificadas e cita suas cargas hidráulicas com relação ao nível do mar. 

- Área de Itirapina estação Ferroviária de Campo Alegre (FEPASA- S. A.) -775 m; 

- Área entre a serra do Cuscuzeiro e São Carlos- 775 m; 

-Área de São Carlos 
- 775 m Área de Ibaté- 800 m. 

Este mesmo autor compara os dados obtidos no mapa piezométrico com 
o mapa plani-altimétrico, e conclui que "as áreas preferenciais de recarga ocorrem em 

áreas de topografia elevada, tais como a serra de São Carlos, serra do Cuscuzeiro e 

serra de Santana. "A maior patte da recarga do aquífero realiza-se por infiltração direta 

das águas pluviais, que atinge valores da ordem de 325 mm/ano ( 1400 x 106m3/ano). 

Entretanto, uma pequena parcela, de 21,93 mm/ano atinge o aquífero Botucatu na 

forma de recarga profunda. O restante abandona o aquífero na forma de escoamento 

básico dos rios, devido, principalmente aos níveis estáticos elevados e à falta de saídas 

para o fluxo subterrâneo" (CORRÊA, 1995). Este mesmo autor estima que as reservas 

permanentes do aquífcro Bolucatu nas bacias dPs rios Jacaré- Pcpira c Jacaré-Gtw~·u 

sejam da ordem de 152,67 x 109 m3; as reservas reguladoras foram avaliadas em 

109,66 x 106m3/ano, garantidos por uma infiltração eficaz de 1,46%. 

O rio é um elo nos ciclos hidrológico e biogeoquímico, um lugar de erosão, 
transporte e deposição de materiais geológicos dissolvidos e suspensos. Trata-se de um 
sistema físico hidrodinâmicamente balanceado, distribuindo energia e trabalho em todas 
as áreas da terra (CURRY apud SANTOS 1 993). 

Para córregos de primeira ordem FISHER E LIKENS, apud SANTOS (1993) 
"encontraram que 99% da entrada de energia é importada das áreas adjacentes, com 

somente 1% sendo derivada da fotossintese nos próprios córregos". 

CURRY. R. R. Rivers. A geomorphic and chemical ovcrview. In: GOLDMAN, C. R, p. 9-31, 1983. 

FISHER. S., UKENS, G.E. Strcams ccosystcm: Organic cncrgy budgct. HioScicncc. v. 22, n. I, p.33-35, 

1973. 
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As fontes mais significantes de materiais aloctones para um rio são: ( 1) 

afluentes, (2) esgotos domésticos e industriais (3) água subterrânea, (4) precipitação 

atmosférica, (5) produtos da erosão superficial , (6) produtos da erosão de margem, (7) 

serapilheira (PIECZYNSKA apud SANTOS, 1993). 

O material dissolvido nas águas dos rios é originado de duas fontes possíveis: 

pontuais e não pontuais. As primeiras, resultantes da entrada de material em grande 

quantidade em locais isolados e detectáveis no rio, as fontes não pontuais estão 
relacionadas com a geologia, o uso do solo (práticas agrícolas, pastagem, presença e 

tipo de floresta) e à morfologia da bacia de drenagem. (HENRY apud SANTOS, 

I <)93). 

Foto 01. Vista parcial da represa do Lobo, ocupação do entorno e da cachoeira 

circundada com Floresta Estacionai Semi Decidual (foto de 27/02/96). 

PlECZYNSKA , E. Ecological intcrations betwccn land and lhe littoral zoncs of lakes (Mansurian Lakelande, 

Poland) In: HASLEY, A.D. Coupling of Jand and watcr sislcm. Ncw York: Springer-Verlag Ed. p. 263- 276, 

1975. 

HENRY, R. Estrutura espacial c temporal do ambiente físico c químico c análise de alguns processos 

ecológicos na represa de Jurumirim (Rio Paranapanema, SP) e na sua bacia Hidrográfica. Bo!ncalu, SP: 

UNESP, 1990. 242 p. Tese para o concurso de livre-docência na djsciplina de ecologia animal- Instituto de 

Biociências, lJNESP, 1990. 
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4.3 - MEl'ODOLOGIA 

A metodologia utilizada baseia-se em localizar e medir a dimensão das áreas 

degradadas, cadastrando-as em cartas topográficas do IBGE (escala 1: 50.000), utilizando 
trena de 50 metros, GPS, e bússola. 

Em base na metodologia utilizada pelo IPT no cadastramneto de boçorocas ou 

voçorocas realizado em áreas urbanas do estado de São Paulo, no trabalho de 
Cadastramento das boçorocas urbanas e definição das áreas de risco a erosão por ravinas e 
boçorocas da bacia do Baixo Tietê (fiYf, no prelo). 

Para a localização das áreas, foram enviados questionários para as Prefeituras dos 

Municípios intcgwntcs da hacia, c para as Casas da Agricultura, com o intuito de 

caracterizar os problemas de cada lllllllicípio, c posteriormente fporam realizadas 

entrevistas com funcionários e técnicos destas repartições, além de entrevistas com 
proprietários e funcionários rurais, e de mineradoras, durante a fase de prospecção 
sistemática (vide Anexos I e II). 

A fotointerpretação foi utilizada, porém, as fotos aéreas da década de 70 (IBC, 
1972. 1:60.000 disponíveis no IAC), não apresentaram resultado satisfatório, uma vez 
que algumas áreas foram recuperadas, e obviamente não apresentavam as áreas 

degradadas que surgiram nos últimos 20 anos. 

Foi realizado um sobrevôo de duas horas na área de estudo, com objetivo de 

conhecer melhor a área em questão, localizar áreas ainda não cadastradas e fotografar as 

áreas degradadas e a região. 
A análise de imagens e fotos de satélite (Landsat 5), via sensoriamento remoto, foi 

cogitada no início do estudo, porém, foi descartado. após algumas tentativas. Isso porque, 
sua baixa resolução, c dificuldade em aquisição, inviabilizou sua utilização para este tipo 

de trabalho, segundo tentativas com o pesquisador Mareio Morrison da Seção de 

I :otointcrprctacão do Instituto Agronômico de Campinas. 

Realizou-se urna interação entre cartas do substrato geológico, da geomorlúlogia. 

da vegetação natural, do relevo e dos solos, e inserindo as áreas degradadas no mapa de 

relevo objetivando inferências sobre os processos erosivos na região e nas demais áreas 
levantadas. 

O diagnóstico foi realizado em campo via: dimensionamento das áreas, a 
existência ou não de afloramento do lençol freático, sua posição no relevo, e quando 
próximas a cursos d'água procurou-se observar o assoreamento causado. Fotografou-se a 
maioria das áreas, excluindo apenas as que se encontram vegetadas, o que impossibilita a 

visualização da erosão, e da área minerada. Caracterizou-se, também, o uso das áreas 

adjacentes (culturas, outros), o uso ou não de técnicas conservacionistas na área, 
existência ou não de vegetação sucessora, e demais características interessantes durante a 
vistoria. O resultado da entrevista com proprietários ou mesmo com trabalhadores (rurais, 
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das mineradoras) da região forneceu um breve histórico da área degradada. 

Para análise da região utilizou-se o seguinte material bibliográfico e cartográfico: 

a) cartas de solos publicada pelo Instituto Agronômico de Campinas do Levantamento 

Pedológico Semidetalhado do Estado de São Paulo: Quadrícula de São Carlos PRADO 
et. al.(l981 ), Quadrícula de Brotas ALMEIDA et ai. ( 1981 ), Quadrícula de Descalvado 
OLIVEIRA et. al.(l982), (escala 1:100.000); 

h) lev<mtnmento de Reconhecimento dos Solos do cstndo de São Paulo publicado pelo 

Ministério da Agricultura LEMOS, R.C. de dai. ( 1960), (escala I: 500.000) 

c) carta da hidrografia, vegetação e planialtirnétrica (Brotas, Corumbatai, Ibaté Ribeirão 

Bonito e São Carlos), INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA. (1971) (escala 1: 
50.000); 

d) carta do Mapeamento de Vegetação Natural do Estado de São Paulo, (Brotas, 

Corurnbatai, Tbaté Ribeirão Bonito e São Carlos), FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, 

APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS (1989), (escala 1:50.000); 

e) levantamento das Classes da Capacidade de Uso das Terras, INSTITUTO 

AGRONÔMICO DE CAMPINAS. (1962), (escala 1: 1.000.000); 

f) distribuição Espacial das Várzeas no Estado de São Paulo, IVANCKO et ai. (1985); 

g) mapa ()cológico do Estado de São Paulo, BISTRICIII, C.A. ct ai. (1981), (Escala 1: 
500.000); 

h) mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, PONÇANO et ai ( 1981 ), (Escala 1: 
1.000.000). 

i) mapa de Erosão do Estado de São Paulo. São Paulo KERTZMAN et ai. ( 1995), (Escala 
1: 1.000.000) 

j) mapa Planialtimétrico de drenagens. São Carlos. CORRÊA, ( 1995), (Escala I: 1 00.000) 
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- Elaboração e envio de qucstiomírios para as Prefeituras dos Municípios integrantes da 
bacia, e para as Casas da Agricultura, com o intuito de caracterizar os problemas de cada 

município, e facilitar o trabalho de campo (vide Anexos I e li). 

- Levantamento Aerofotogramétrico (fotos aéreas do IBC, 72) números 38625-3861 6; 

39248; 38248-38250; 38688-38699, 36092-36101 pertencentes ao acervo da Seção de 

Fotointerpretacão do Instituto Agronômico de Campinas. 

- Levantamento de campo (prospecção sistemática) 

Vistorias de campo para confirmar as informações obtidas nos itens anteriores. 

pri nci pai mente com rclaçfio i1s áreas erodidas ( voc..;orocas) e úrcas mi nnadas. Segundo a 
bibliografia consultada realizamos medidas verticais e horizontais em voçorocas 
(HUDSON, 1973 apud BERTONI & LOMBARDI NETO (1990). e foram consideradas 
voçorocas sulcos com mais de 0.5 metros de profundidade e largura, e mais de 30 metros 
de comprimento segundo O Glossário de Ciência dos Solos dos Estados Unidos (1987) 
apud GUERRA (1995). E também foi utilizada em parte a metodologia do IIYr para 
cadastramento de boçorocas. 

- Entrevista com funcionários das Prefeituras, Casas da Agricultura, proprietários e 

empregados rurais, das mineradoras e dos lixões quando possível ; 

Os itens listados acima objetivaram a elaboração de cartas: dos solos (Anexo IV) e 

carta planialtimétrica com as áreas degradadas da bacia do Alto rio Jacaré Guaçu (Anexo 
V). Após a elaboração dos mesmos, conhecemos melhor o meio físico da região em 
questão, c foram elaboradas propostas para a "recuperação" das áreas degradadas ou 

alternativas que as minimil,em. avaliando caso a caso. e utilizando como base para a 

"recuperação", as referências bibliognílicas existentes devidamente citadas. 



61 

5 - Resultados e Discussão 

O trabalho serviu para deflagrar inúmeras lacunas no conhecimento, exigindo a 
continuidade do mesmo, visando o monitoramento dos processos erosivos, e trabalhos 

em outras {treas do conhecimento para preencher estas I;Jcunas. 

Foram levantados 72 voçorocas e 17 mineradoras sendo 06 areeiros, 11 

pedreiras, li áreas de empréstimo c 07 cascalhciras. 

Nos lixões de São Carlos e Hirapina foram utilizados voçorocas para destinar o 

lixo destes municípios. 

Interessante notar que a região com maior incidência de chuvas também foi a 

que apresentou maior número de voçorocas referente a este. 

Os questionários foram enviados à todas as Prefeituras e .casas da Agricultura 
da Bacia do Rio Jacaré Guaçu, assim será notado abaixo a descrição de resultados de 
Municípios fora da área de estudo, porem, foi considerado interessante manter os dados 

dos demais Municípios, à título de comparação. 

A recuperação das áreas enfocadas neste trabalho deve ser acompanhada de 

Técnico devidamente habilitado, Anotação de Responsabilidade Técnica, c do 

respectivo projeto de recuperação. 

Aproveito a oportunidade para caracterizar que as sugestões enfocadas neste 
trabalho no item 5.2, deve ser aliada a um maior número de técnicas que garantam a 
segurança e eficácias das medidas realizadas no campo, neste item supra citado as 
sugestões são básicas ou genéricas, porem, devem ser acrescentadas inúmeras técnicas 
e detalhes que tornariam este trabalho extremamente extenso, e fugiria do objetivo do 

mesmo. Cada caso deve ser tratado de forma individualizada e os projetos de 
recuperação devem atender o disposto acima, acredito que para nos casos das voçorocas 
as Secretarias da Agricultura e Meio Ambiente poderiam auxiliar na elaboração ou 
orientação dos mesmos. 



62 

Dos questionários enviados para as prefeituras dos municípios integrantes da 
bacia, e para as Casas da Agricultura, com o intuito de caracterizar os problemas de 
cada município, e posteriormente realizar entrevistas com funcionários e técnicos destas 
repartições (vide anexo I e H), conseguiu-se localizar algumas das áreas degradadas, 

tais como: 
- voçorocas- 23 em toda a bacia do Rio Jacaré-Guaçu, sendo 6 dentro da área 

do estudo~ 
- mineradoras - 07 em toda a bacia, sendo 4 dentro da área do estudo, algumas 

das prefeituras não responderam a pergunta sobre a existência de mineradoras no 

município, corno a Prefeitura de São Carlos. 

Constatou-se, confrontando os resultados, que os técnicos das Prefeituras c 

Casas da Agricultura desconheciam o sério problema das voçorocas na região. 
Atualmente, com o Decreto 41.719 de 16 de abril de 1997, a Secretaria da Agricultura 
realizará serviços de conscientização e assistência com relação à erosão, exigindo 
projeto para controle da mesma, e aplicando multas caso não sejam tomadas medidas de 
controle. 

As entrevistas com proprietários rurais, de mineradoras e empregados destas, 
durante a fase de prospecção sistemática, e os resultados destas entrevistas destacou-se 
durante o decorrer da discussão de cada área degradada. 

Interessante notar que a região com maior incidência de chuvas também foi a 
que apresentou maior número de voçorocas. 

Muitas das voçorocas cadastradas encontravam-se perpendiculares à cursos 
d'água, principalmente no ribeirão da Onça e ribeirão Geraldo. 

Os processos erosivos encontrados nas fazendas Santa Evangelina e Santa 
Maria da Fábrica na bacia do ribeirão da Onça impressionou pela quantidade e 

dirllcnsfto, estas encontrav:un se perpendiculares ao c<Írrego supra citado e notou se a 

ausência da mata ciliar nesta região, f~llo que ocorreu também nas erosões da bacia do 
córrego do Geraldo. 

Patte da área pertencente ao Instituto Florestal não se conseguiu percorrer por 
terra, devido a problemas burocráticos para adentrar na mesma, porém, constatou-se 
em duas áreas da Estação Experimental um grande número de processos erosivos 
perpendiculares à estrada SP 225, e notou-se que o escoamento da água é feito no 
trecho em questão, talvez o mesmo sem a devida precaução tenha ocasionado a 

formação das erosões. Nota-se que uma represa encontra-se ajusante destas voçorocas. 

O porte da erosão do sítio Kiki do Vale não poderia deixar de ser comentada 
com maior ênfase, embora a área esteja fora da bacia do rio Jacaré-Guaçu, nota-se que o 
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proprietário estava prestes a perder benfeitorias da propriedade (granja), e uma obra de 
arte da rede ferroviária já havia sido destruída pela voçoroca, realmente esta voçoroca 
impressiona. Segundo o proprietário, este processo erosivo foi iniciado após reformas 

no sistema ferroviário e que não foram concluídas. 

A esmagadora maioria dos entrevistados não sabem o que fazer com as áreas, 
sejam voçorocas ou áreas mineradas. A utilização de voçorocas para o depósito de lixo 
é lamentável e dispensa maiores comentários. 

Os mineradores rcclmnarmn muito do excesso de burocracia para legalização de 
seus empreendimentos, nota-se ainda que apenas as empresas maiores possuíam, ou 

estavam desenvolvendo algum plano de recuperação de área degradada, a grande 
maioria considerava que o abandono resolveria o problema, opinião corroborada com 

os agricultores detentores de voçorocas. 

5.1 - Questionários: 

O desconhecimento do problema pelas prefeituras e/ou Casas da Agricultura é 

preocupante. Considera-se necessário um trabalho de conscientização do problema c 
elaboração de planos de recuperação. 

Quando os representantes das prefeituras responderam a pergunta cinco do 
questionário (Anexo I) com relação - 5) A atual administração teria interesse em 
participar de um Consórcio como o do rio Jacaré-Pepira e do rio Piracicaba, para 
promover e implantar projetos de recuperação de matas ciliares, tratamento de esgoto, 
aterros sanitários, implantação de saneamento básico em bairros que ainda não o 

possumn, programa de educação ambiental, coleta seletiva de lixo, projetos de 
conservação do solo ? 

As prefeituras de Brotas, lbaté, Itirapina, Matão, Nova Europa responderam 
que sim. 

Apenas três municípios declararam possuir tratamento de esgoto (Ibaté, Brotas e 
Itirapina) e o distrito de Santa Eudóxia. 

Somente a prefeitura de Matão e Brotas declararam possuir aterro sanitário. 
Com relação a coleta seletiva de lixo, a prefeitura de Brotas foi a única resposta 
positiva (somente aos sábados em fase experimental). 

As prefeituras de Araraquara, Boa Esperança do Sul e Tabatinga não 
responderam o questionário enviado. 

Com os dados fornecidos neste questionário constatou-se a existência de 
viveiros de mudas em cinco prefeituras com a capacidade instalada de produção de 
112.000 mudas/ano. 
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Constatou-se a existência de apenas dois projetos de microbacias hidrográficas 
implantados no município de Ibitinga, sendo a bacia do Correguínho compreendendo 

61 O ha e a do ribeirão da Água Quente com 2.681,53 ha. 

5.2 ~ Sugestões para recuperação das áreas 

Dividiu-se as sugestões em quatro para facilitar sua citação no ítem 5.3 deste 
capítulo onde em cada descrição das áreas degradadas por voçorocas, onde foi citado 
apenas o número da sugestão para recuperação, lembramos que cada área deve possuir 

projeto de recuperação com técnico respons{tvel c as demais exigências supra. 

Sugestão I 
--~onstruir barramentos dentro da voçoroca com o intuito de diminuir o aporte 

de sedimentos para os cursos d'água, esta sugestão não deve ser utilizada em voçorocas 
estabilizadas, e sempre deve ser realizado um projeto para tal, com res~msável técnico 
devidamente habiljtado; 

- realizar a conservação do solo nas áreas vizinhas das voçorocas, como grandes 
terraços e bacias de contenção, evitando a chegada da água das áreas mais aiL:"ls; 

- realizar o plantio de espécies arbóreas e gramíneas na área. 

Sugestão 2 
- os itens da sugestão I acrescido do reflorestamento das matas ciliares. 
Sugestão 3 
-realizar a drenagem do fundo da erosão; 
-aterrar a voçoroca e ravina; 
- realizar a conservação do solo nas áreas vizinhas das voçorocas, como grandes 

terraços e bacias de contenção, evitando a chegada da água das áreas mais altas; 

Sugestão 4 

-providenciar a regularização da atividade perante os órgãos competentes; 
-as mineradoras deveriam apresentar Plano de Controle Ambiental, Relatório de 

Controle Ambiental à Secretaria do Meio Ambiente, contendo o Plano de Recuperação 
de Área Degradada. 

Sugestão geral 
- o projeto de microbacias hidrográficas deveria ser realizado em todo o Estado, 

priorizando as regiões críticas; 

- a Secretaria da Agricultura deveria prestar assistência técnica para os 
agricultores que possuem estes processos erosivos; 

- o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) deveria realizar obras de 
contenção das voçorocas existentes às margens das rodovias SP 3 I O, SP 225 e SP 

ltirapina- Águas de São Pedro, e realizar medidas de conservação do solo evitando a 
formação de novas erosões, nas áreas marginais às estradas; 

-A Companhia Paulista de Estrada de Ferro (CPEF) deveria realizar obras de 
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contenção das voçorocas existentes às margens da estrada de ferro, e realizar medidas 

de conservação do solo evitando a formação de novas erosões, nas áreas marginais às 

estradas; 
-o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré-Guaçu, envolvendo todas as 

prefeituras, deveria promover o reflorestamento das matas ciliares e auxiliar na 

elaboração de um plano de recuperação das erosões existentes na região, auxiliadas 

pelas Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, e pelas Universidades; 

- implementar, via Programa de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, 

projetos de educação ambiental e excursões até algumas áreas degradadas, difundindo o 

problema c conscientiznndo sobre este c outros problemas que afdam o meio ambiente c 

COIISC(jliCIIlCITICIItC a todos OS JIOiliCIIS. 

5.3 - Prospecção sistemática e entrevistas 

5.3.1 - Voçorocas (V) 

- Voçoroca 1 (V 1) - Fazenda Santa Terezinha (12111/95) - São Carlos - não foi feita 

leitura GPS - uma voçoroca com 84 m x 5m x 1 metro de profundidade, e mais uma 

ravina com 20m x J O m que foi aterrada, e um escorregamento com I Om x I Om x 3m. 

As áreas encontram-se próximas às nascentes do rio Monjolinho. O Sr. Miguel foi 

entrevistado e forneceu os dados da área recuperada (aterrada) e o valor da hora da 

máquina de esteira R$ 60,00. Nesta propriedade iniciou-se o projeto de Educação 
Ambiental em conjunto com o CDCC, para viabilizar visitas a área, pois, ajusante desta 
fazenda encontra-se o ponto de captação do SAAE. Sugestão para recuperação 2. 

- Voçoroca (V2) - Jardim Menzani - I baté - 250 m x 15 m x 2 a 4 m . A área encontra

se fora da área do estudo. Sugestão para recuperação 2. 

- Voçoroca 3 (V3) - Hirapina- Jardim Lemos - não foi feita leitura GPS - local de 

dcp6sito do lixo da cidade (lixão). Encontra-se próxima da divisa da Bacia do rio 
Jacaré-Guaçu com o Pepira. Sugestão para recuperação paralizar o deposito de lixo, 

construção de aterro sanitário, o chorume que escorre a céu aberto deveria ser captado e 
tratado, e sugestão 2. Vide Foto 02. 
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Foto 02- Vista de parte da Voçoroca 3 (V3) - Itirapina- Jardim Lemos - local de 
depósito do lixo da cidade (lixão). 

' 
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- Voçoroca (V4) - KIKI do Vale nfío foi feita leitura GPS- proprietário Sr. Wagner 

Sanchcs Lemos- cncoulra-sc próxima da divisa da Bacia do rio Jacaré Guaçu com o 

Pepira, porém considera-se interessante caracterizar esta erosão que possuía em 
22111/95, 600 metros de comprimento com largura ( chegando a 60 metros) e 
profundidade variável atingindo até 15 metros, atingiu o lençol freático (piping), 
existem vários sulcos perpendiculares à voçoroca. Constatou-se na área a presença de 
Angicos (Anadenanthera sp.), Pata de Vaca (Bauhinia sp.), Barbatimão 
(Stryphnodendron adstringens), Leiteiro (Peschiera.fuchsiaefvlia), Bambu (Bambusa 

sp.). A área em questão encontra-se localizada perpendicularmente a linha Férrea da 
CPEF segundo a carta IBGE Hirapina, segundo o proprietário após as reformas 
realizadas pela empresa a voçoroca surgiu c foi progredindo destruindo a entrada da 

propriedade, obras de arte da linha rérrea, e estava próxima de instalações do sítio em 

questão. Vide foto 03. 
Sugestão para recuperação 2 conciliada a sugestão geral referente a CPEF. 

- Voçoroca 5 (V5)- São Carlos- (21102/96)- voçoroca na Av. das Torres segundo os 
moradores, no bairro Antenor Garcia, Coordenadas 199233- 7558778 (UTM), parte 
da voçoroca foi aterrada e restaram 60 x 5 x 0,5 rn. Sugestão para recuperação 3. 

- Voçoroca 6 (V6)- Sítio Santo Antonio (22112/95)- São Carlos- Proprietário Sr. 
Waldemar Rodolfo da Silveira não conseguiu-se conversar com o proprietário (vide 
item área de empréstimo), as dimensões da voçoroca são I 20 m x 4 m x I a 2,5 m de 
profundidade. Nota-se a presença de muitos sulcos de erosão no entorno e a montante 
da voçoroca, ocupada por pastagem degradada. Sugestão para recuperação I. 

··· Voçoroca (V7,V8)- Sfío Carlos (2 I /02/9ó) -localizada na encosta após a margem 

direita do córrego da Água Quente com dimensão de 400 x 21 m e 545 x 33 m. 

- Voçoroca (V9)- São Carlos- (21/02/96)- voçoroca na Rua 6 segundo os moradores, 
no bairro Antenor Garcia, Coordenadas 198924 - 7558698 (UTM) , 94 x I ,5 x I m. 
Sugestão para recuperação 3. 

- Voçoroca 10 (VIO)- Coordenadas 210635-7552913 (UTM)- (22/01196)- São 
Carlos - I 50 m x 3 m x 2 m, encontrava-se ocupada com vegetação arbórea e 
gramíneas. Esta voçoroca localiza-se próxima da Pedreira de arenito silicificado 
(abandonada) localizada na Fazenda do Coco. Sugestão para recuperação 1. 
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Foto 03- Vista de parte da voçoroca 4 (V4) - Sítio KIKI do Vale em ltirapina, notar a 
proximidade da granja c a obra de arte destruída da estrada de ferro. 
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- Voçoroca 11 (VI t)- Lixão São Carlos- ant.iga voçoroca- Coordenadas 210169-
7554624 (UTM) - (22/0 l/96)- São Carlos - na presente data da vistoria constatou-se a 
presença de erosão em sulcos na estrada de acesso à área, e em área ocupada com cana
de-açúcar próxima do lixão. O chorume escorre a céu aberto por canaletas até um 
pequeno curso d'água afluente do Córrego São João ou São José. Sugestão para 
recuperação, o chorume que escorre a céu aberto deveria ser captado c tratado. 

- Voçoroca (Vl2) - São Carlos - (21/02/96) - voçoroca na Rua 80 segundo os 

moradores, no bairro Araci H, Coordenadas 199646-7558698 (UTM), 200x 3 a 5 m 

x 0,.1 a 2 m. Tubulações (manilhas foram arrebentadas e tuhos de PVC, e o esgoto 
estava correndo a céu aberto). Sugesf:1o para recuperação 3, consertar a luhulaç1o 

danificada. Vide foto 04. 

- Voçoroca (V13)- São Carlos- (20/02/96)- marginal ao Colégio CAIC do bairro 
Cidade Araci e ao lado da área de empréstimo N Coordenadas 200710- 7558167 
(UTM)- 300mx 15 rn x 2,5 ma 3,0 m com algumas bifurcações com 20 a 30 metros de 
comprimento sendo que nesta segunda ocorreu a ruptura de canos d'água e esgoto .. Na 
presente data da vistoria constatou-se a presença de algumas crianças brincando na 

erosão. A área estava ocupada com gramíneas e Mamona (Ricinus comunnis L.). 

Sugestão para recuperação 3. Vide foto 05. 

- Voçorocas Sítio Paixão (V 14 A, V 14 B) - Itaqueri da Serra - Itirapina - SP -

proprietário Niceu de Oliveira Leite- Coordenadas 197937-7526660 (UTM)- 100m x 
60 metros com profundidade variável , ocorreu afloramento do lençol freático, e outra 

com 50rn x 30 m, o proprict:írio realizou o pl:mtio de flamhusa sp .. Eucali{'to sp. c 

Capim Napicr (l'e1úsctum pWJJlm'lmz). Segundo o filho do proprict<írio Sr. Carlos Eli 
de Oliveira Leite que acompanhou a vistoria, informou que a erosão na área soterrou 
um tanque de piscicultura existente na propriedade. Estas voçorocas localizavam-se 
perpendiculares a um dos córregos ·que formam o Rio ltaqueri. Sugestão para 
recuperação 2. 

- Yoçorocas Sítio Paixão II (V 15 A, V 15 B) - Itaqueri da Serra - Itirapina - SP -

proprietário Ornélio Feltrin - Coordenadas 199255-7527411 e 199113-7527340 

(UTM) - constatou-se a presença de duas voçorocas com 200 111 x 4 rn x 6 111, e 35mx 

12m x 5 m as duas com afloramento do lençol freático, a primeira marginal ao curso 

d'água e a segunda perpendicular ao curso d'água. Também afluentes do Rio Itaqueri. 
Sugestão para recuperação 1. 
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Foto 04 - Voçoroca (V 12) - São Carlos - (21 /02/96) - voçoroca na Rua 80, bairro Araci 
li. 
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Foto 05- Voçoroca (V13)- São Carlos- (20/02/96)- marginal ao Colégio CAIC do 
bairro Cidade Araci e ao lado da área de empréstimo AE 6. Próximo do grande maciço 
de cerradão encontra-se a Mineração M4 - Areeiro Deriggi . Notar o assoreamento do 
córrego da Água Quente. 
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- Voçoroca (V 16)- localizada na margem da estrada asfaltada entre Haqueri da Serra c 
llirapina - Coordenadas 198308-7527140 (UTM) - voçoroca com 70 m x 30 m 
durante 5 m afunilando para 15 m x 2 metros de profundidade. Sugestão para 

recuperação I conciliada a sugestão geral referente ao DER. 

- Voçoroca (V 17)- localizada na margem da Estrada asfaltada entre Itaqueri da Serra e 

Itirapina- Coordenadas 198030-7527615 (UTM)- voçoroca com 250m x I a 10 com 
profundidade variando de 0,5 a 3 m e outra anexo 60 m x 30 m x 6 m de 
profundidade, ocorreu o afloramento do lençol freático, e no entorno do sulco principal 

existem inúmeros sulcos perpendiculares. A erosão esta posicionada no relevo desde o 

terço superior até a meia encosta, com pouca vegetação na mesma com predomínio de 
gramíneas, a água advinda da estrada escoa pela erosão em qucsüio. Sugestão para 

recuperação 1 conciliada a sugestão geral referente ao DER. 

- Voçoroca (V 18) localizada na margem da estrada asfaltada entre Itaqueri da Serra e 
Itirapina - Coordenadas 1988705-7528557 (UTM) - São várias voçorocas com 
dimensão de 48m x 2 m x I a 3 m, 60 m x 2 rn x com até 3 rn de profundidade, 25 m 

x 2 x até 3 m . Constatou-se a presença de sedimento na estrada provindos destas 

erosões, pois, as mesmas encontram-se em cotas mais elevadas que a estrada, podendo 

ocasionar acidente automobilfstico. Sugestão para recuperação 1 conciliada a sugestão 
geral referente ao DER. 

_ Voçoroca (V 19) - São Carlos - (20/02/96) - próximo ao cemitério Jardim da Paz no 

bairro Cidade Araci- Coordenadas 201255-7558437 (UTM)- 450 m x 15 a 20m x 2 a 
6 m ocupada com gramíneas, Leiteiro (Peschierafuchsiaefolia), Capixingui ( Croton sp. 
), Alecrim ( Bracharis dracuncul~folia /)C) . Rompeu tubulações. Sugestão para 

recuperação I ou 3 caso a área seja utilizada para loteamento. (vide roto 06) 

- Voçorocas fazenda São Joaquim (V20- 21 - 21B)- (23/01/96) - São Carlos -

proprietário Paulo Botelho de Abreu Sampaio - São Carlos - SP - Coordenadas 
212517-7551040 (UTM) - conversou-se na presente data da vistoria com o Sr. 
Aparecido Isaias administrador da fazenda em questão, c constatou-se a existência de 
erosão em sulco e três voçorocas na propriedade: 

- 20- antiga estrada que foi abandonada e o processo erosivo aprofundou o leito 
e iniciaram a formação de sulcos perpendiculares, o alinhamento principal possui 120 l 
m x 10m x 0,5 a 3m. Sugestão para recuperação 1. 

- 21 - esta área caracteriza-se como desmoronamento perpendicular a uma 
pequena grota com I OOm x 25 m. Sugestão para recuperação 1. 
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Foto 06- Voçoroca (V 19)- São Carlos- (20/02/96)- no bairro Cidade Araci. 
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- 21 B -caracteriza-se como sulco de aproximadamente 400 m de comprimento 

onde escoa a água de uma represa existente próximo da sede da fazenda. Sugestão para 
recuperação I, conciliada a construção de canal concretado para escoamento da água da 
represa. 

- Voçoroca 22 (V22)- fazenda Pinhal- (23/01/96)- São Carlos- proprietário Modesto 
Carvalhosa- Coordenadas 205651- 7549420 (UTM) - parcialmente soterrada com 

solo e entulho, ocupada com árvores e gramíneas, dimensão 72 m x 5m x 0,5 a I ,5 m. 
Sugestão para recuperação 1. 

- Voçoroca Fazenda S(lnta Maria da F:íhrica (V23) - (24/01/96) -Brotas - Foi 

entrevistado o Sr. Antonio Oli111pio que indicou as divisas da propriedade na carla 

IBGE (Carta São Carlos) - Nesta fazenda constatou-se o maior número de processos 
erosivos do trabalho, e também duas pequenas cascalheiras que são utilizadas para 
"conservação" das estradas. Estas erosões localizavam-se perpendicularmente ao 
ribeirão da Onça e um afluente deste. 

- Duas Cascalheiras - (C I ,C2) - com área de 8.000 m2, onde apresentavam 

sulcos de erosão em formação na área. Sugestão para recuperação 4. 

- Voçoroca (V23A)- 160m x 2 a 6,5 m x 1,5 a 2,0 m. (vegetada com árvores e 
arbustos). Sugestão para recuperação 2. 

- Voçoroca (V23B)- 112m x 10m x 6 m (com afloramento do lençol freático). 
Sugestão para recuperação 2. 

- Voçoroca (V23C)- 112m x 12m. Sugestão para recuperação 2. 
- Voçoroca (V23D)- 75 m x 6 m. Sugestão para recuperação 2. 
- Voçoroca (V23E) - três sulcos com 30 x 6 m, 17 x 14 m e 30 x 11 m. 

Sugestão para recuperação 2. 

· Voçoroca (V23F) - 29 x 4 111. Sugestão para rccupcra<.;·ão 2. 
- Voçoroca (V23G)- 30 x 7 m. Sugestão para recuperação 2. 
- Voçoroca (V23H)- 33 x 5 m. Sugestão para recuperação 2. 
- Voçoroca (V23I)- 30 x 7 m. Sugestão para recuperação 2. 
- Voçoroca (V23J)- 152x12x 4 m (com afloramento do lençol freático) 

notamos a existência de um terraço à 20 m do final da erosão. Sugestão para 
recuperação 2. 

- Voçoroca (V23L) - 600 x 30 a 40 m x 5 a 7 m (coordenada 195662-
7545561), com afloramento do lençol freático. Sugestão para recuperação 2. Vide foto 
07. 

- Voçoroca (V23M)- localiza-se na divisa da Fazenda Santa Evangelína com 

Santa Maria da Fábrica - Coordenada 195283-7 545161 - 360 m x 4 a 8 m x 2 a 4 m. 
Com diversas bifurcações. (com afloramento do lençol freático). Sugestão para 
recuperação 2. Vide foto 08. 
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Foto 07- Voçoroca (V23L), Fazenda Santa Maria da Fábrica, notar o afloramento do 
lençol freático. 
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Foto 08- Voçoroca (V23M) localiza-se na divisa da Fazenda Santa Evangelina com 
Santa Maria da Fábrica, notar o af1oramcnto do lençol freático. 



77 

Foto 09- Ribeirão da Onça próximo a uma das Voçorocas do complexo V23, notar o 

assoreamento e a falta de mala ciliar na região. 
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- Voçoroca (V23N) - localiza-se a 200 m da 23M - com 56 x 10 x 6 m (com 

afloramento do lençol freático). Sugestão para recuperação 2. 

- Voçoroca (V23-0)- à 210 metros da 13- com 615 m x 20 a40 m x 6 a 8 m, 

afloramento Lençol Freático, em alguns trechos atingiu a rocha, muito ramificada. No 

entorno da erosão esta iniciando outro processo erosivo. Localizada entre um afluente 

do Onça e o Ribeirão da onça. Sugestão para recuperação 2. 

- Voçoroca (V23P)- logo após a 23 -vários sulcos de 40 metros ou menos x 4 

m x I ,5 m. Sugestão para recuperação 2. 
- Voçoroca (V23Q) - à 1000 m da 23 P- 50 x 30x 1 a 2 m . Sugestão para 

recuperação 2. 

- Voçoroca Fazenda Santa Evangelina (V24)- Brotas- SP- (24/01196)- Proprietária 

Zuleika Hildebrand - foi entrevistado o Sr. Nildo Leonídio que informou que as 
voçorocas surgiram de 6 até 20 anos atrás, e que a mais velha já foi aterrada a muitos 
anos e voltou a erodir, além das voçorocas 23 N a 24 constatamos a presença de duas 

cascalheiras perfazendo 2.800 m2 e mais uma voçoroca próxima ao rio Jacaré Guaçu na 

área denominada fazenda do Feijão na Carta IBGE São Carlos. Sugestão para 

recuperação 1. 

- Voçoroca (V 25, V 26)- (16/06/96)- Marginal a rodovia Washington Luiz- duas 

voçorocas sendo fora da área do estudo próximo ao trevo (pontilhão) para Itirapina 
Analândia - sentido Analândia à da SP 225, e uma à esquerda da SP 31 O sentido 

S.Paulo. 
Sugestão para recuperação 1, conciliado a sugestão global referente ao DER. 

- Voçoroca Fazenda Campo Alegre (V30, 3 I, 32, 32 B )-Brotas- SP- (27/02/96)

coordenadas 809114-7548991 (UTM), foi entrevistado os Sr Valentin e Benedito 

Danezi, que residem há 22 anos na Fazenda. Constatou-se erosão em sulco e laminar 

em área de pastagem e quatro voçorocas na propriedade 

-V 30- 450x50x até 10m e diversas ramificações 50x25, 60x30 ocupada com 
cerrado em regeneração (nota-se a presença de Xilopia aromatica,Caryocar brasiliense, 
Styplmodcndron adstrinf?cns , dentre outras espécies típicas ele cerrado) (coordenadas 

809114-7548991 Carta IBGE Ribeirão Bonito). Sugestão para recuperação 1. 

- V3 I - I 50 x 7 x 1 ,0. Sugestão para recuperação 1. 

- V32 - 607 x 70 a I 00 x até 11 m (5 ramificações vegetada com espec1es 

típicas de cerrado e Eucalipto sp. ) ocorreu deposição de lixo em uma das ramiticações. 

Segundo a carta IBGE São Carlos a área da erosão era um pequeno curso d'água. 
Sugestão para recuperação 2. 
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- VJ2 B - 720 m x 50 a 110 m x até 12 rn . Localiza-c na margem oposta do 

curso d'água da V 32. (coordenadas 191255-7548039). Este processo erosivo 

encontra-se próximo a benfeitorias da Fazenda como casas e estábulos. Sugestão para 

recuperação 2. 

- Voçoroca (V33, V34) - Fazenda São José - Agro Pecuária Conquista- Itirapina

entrevistamos o administrador Sr. Donizete Augusto de Oliveira que acompanhou a 

vistoria, e constatamos a presença de cinco voçorocas na propriedade. bacia do córrego 

do Geraldo. 
- V33 - 35m x I m x 0,65 m (coordenadas 204368-7542017) - entulho na 

cabeceira d<1 mesma. Sugcstfio p<~ra recuperaçflo I ou 3. 

- V34- 67 m x 3 m x I 111 este processo erosivo já foi aterrado uma ve1 .. 

Notamos sinal de erosão em áreas ocupadas com pastagem e eucalipto. 

Algumas bacias de contenção encontravam-se totalmente assoreadas, segundo o 
Sr. Donizete a mesma foi aberta em novembro de 1995 e em março de 1996 encontrava

se assoreada. 
A fazenda possuía sete tanques de piscicultura e a água destes era utilizada para 

irrigar as pastagens e capineiras. Nas estradas e áreas de pastagens constatamos a 

existência de terraços para a conservação do solo. 

- V35- coordenadas 206091-7542708 (UTM)- 50 m xl m x 1,2 m. Sugestão 

para recuperação 2. 

- V36- coordenadas 206046-7542658 (UTM)- 66 m x 2m x 0,8 m. Localiza

se na margem do Córrego do Geraldo. Notamos também muitos sulcos profundos na 

margem do mesmo, e o assoreamento deste córrego. Sugestão para recuperação 2. 

- V36 B - coordenadas 206403-7542731 (UTM) - 260 m x 5 m x 2,5 m. 

I ,ocali:t.a-se na margem (perpendicular) do Córrego do Geraldo. Notamos também 

muitos sulcos profundos na margem do mesmo, c o assoreamento deste córrego. 

Sugestão para recuperação 2. Vide foto 1 O. 

-Voçoroca (V37, V38, V39)- coordenadas 208272-7542330 (UTM)- Itirapina estas 
estão localizadas próximas do Córrego do Geraldo, sob linha de alta tensão a V. 37 era 

a maior delas com 32 m x l m x l m as demais estariam no limite entre voçoroca e 

ravina. Sugestão para recuperação 3. 

- Instituto Florestal - Estação Experimental de Itirapina - (06/03/96) - Segundo 

informações obtidas no local a mesma possui 6.000 ha, compreendendo 3.700 ha de 
reflorestamentos e 2.300 de área ecológica, os funcionários informaram que a Estação 

possui várias voçorocas e áreas de empréstimo da época da construção da estrada SP 
225. 
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Foto lO - Voçoroca 36 B (V36 B) - Localiza-se na margem (perpendicular) do 
Córrego do Geraldo. Notamos também muitos sulcos profundos na margem do 
mesmo, e o assoreamento deste córrego. 
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-área de empréstimo AEI -coordenadas 208079-7537768 (UTM)- perfazendo 

6695 m2. 

- área de empréstimo AE2 - coordenadas 207871-7 537994 (UTM) - perfazendo 

10.500 rn2. 

-área de empréstimo AE3- anexo AE2- perfazendo 13.600 rn2. 

- área de empréstimo AE4 - anexo AE2 - perfazendo 900 m2. Notamos a 

presença de sulcos de erosão anexo a estas áreas. A área encontra-se circundada por 

cerrado. 

Sugeslilo para recuperação rcvcgetação das (Jreas. 

-Voçoroca (V41 a V48) localizadas próximo a SP 255 e em área de Pinus da 

Estação Experimental, ajusante da área encontra-se urna grande represa anexo a área 
urbana de I ti rapina. São erosões com dimensões variando de 300 a 90 m x I ,5 a 12m x 

I a 5 m, nota-se que o escoamento da água da rodovia foi direcionado para a área sem 
as devidas medidas de contenção o que poderia ter influenciado o aparecimento deste 
complexo de erosões. Da margem da estrada até a área do pinus constatou-se a 

presença de sulcos de erosão. Sugestão para recuperação I e sugestões DER. Vide foto 

11. 

-Voçoroca (V49) próximo a AE2- 147m x 7 m x 1,5 m. Sugestão para 

recuperação 1. 

-Voçoroca (V50) -e área de empréstimo- Coordenada 201795-7534266 (UTM) -

(07/03/96) -Fazenda Siriema- RIPASA- ltirapina- Foi entrevistado o Eng° Florestal 

Paulo Higasi que acompanhou a vistoria. A princípio o Sr. Paulo ficou com receio de 
informar a existência do processo erosivo, pois, a empresa estaria tentando adquirir o 
Certificado ISO 14.000, informou ainda que a empresa possui 8_700 ha na região 
sendo 2.188 destinados a preservação (entre área arrendada e própria) Nos municípios 
de ltirapina, Brotas, Analandia e Corumbataí, a empresa possuía 55.000 ha e que 
estavam recuperando 260 hafano com essências nativas diversas. Segundo o engenheiro 
seriam plantadas essências nativas diversas na área da erosão, segundo informações do 

mesmo não existiam mais voçorocas na propriedade. 

- Área de empréstimo AE6- com área aproximada de 2.000 m 2. Sugestão para 

recuperação revegetação da área. 

- Voçoroca 50 - com 333 m x 20 a 30 x 1,5 rn não ocorreu o afloramento do 
lençol freático. Sugestão para recuperação 1. 
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Foto I J - Voçoroca (V41 a V48)- localizadas próximo a SP 255 e em área ocupada 
com Pinus da Estação Experimental do Instituto Florestal, ajusante da área encontra

se uma grande represa anexo a área urbana de I ti rapina. 
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- Voçoroca 51 (V 51)- São Carlos- (08/03/96) --Coordenadas 203352-7557880- 103 
m x I ,5 m x 0,8 m - localiza-se em uma estrada de terra, acesso às chácaras -próximo 
à SP 215 - foi depositado em parte da mesma material de demolição, pneus, pedras 

etc ... Sugestão para recuperação 3. 

- Voçoroca 52 (V 52)- São Carlos- (08/03/96)- 300 metros após V .51 -46 m x 3m x 
1,5 m - localiza-se em uma estrada de terra, acesso às chácaras. Sugestão para 
recuperação 3. Vide foto 12. 

- Voçoroca 53 (V 53) - próxima à Fazenda Sobloco lado direito SP 31 O sentido 
S.Patllo a S. C<1rlos. Sugestão para recupcmção I, conciliado a sugestão glohal 

referente ao DER. 

5.3.2 - Área de empréstimo (AE) e Cascalheira (C) 

Além das áreas citadas no item 5.3.1 AE e C que foram citadas para facilitar a 
localização das mesmas, citamos a seguir as demais áreas encontradas durante o 
trabalho. 

-Extração de Cascalho C2- 26/02/96- São Carlos- Coordenadas 198089-7561136-

área aproximada de 21.750 m2. Esta área localiza-se próxima do Rio Monjolinho. 

Sugestão para recuperação 4. 

- Extração de Cascalho C3 - (03/05/96) - São Carlos - pequena área de extração de 
cascalho próximo a marginal ele São Carlos onde foi duplicada (A v. Francisco Pereira) 

à direita antes da rotatatória. Sugestão para recuperação 4. 

- Extração de Cascalho C4 (piçarreira) - (22/12/95) - São Carlos - Proprietário Sr. 
Waldemar Rodolfo da Silveira não foi possível conversar com o proprietário; área de 

aproximadamente 4.125 m2, esta área é vizinha do Comercio ele Pedra Picinim - ME . 

Foi constatada a presença de uma cava para extração de areia com área de 

aproximadamente 10.000 m2. Foi constatada a presença de uma voçoroca vizinha da 

cava, que foi descrita a mesma no item voçorocas. Sugestão para recuperação 4. 

-Área de empréstimo AE7 - São Carlos - perfazendo aproximadamente 6.000 m2 Sítio 

Hevanyr Barbuto atualmente Volkswagem - ocupada com regeneração de cerrado e 

gramíneas. Sugestão para recuperação revegetação da área. 
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Foto 12 - Voçoroca 52 (V 52) - São Carlos - (08/03/96) - localiza-se em uma estrada de 
terra, acesso à chácaras. 
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- Área de empréstimo AE8 - (23/01/96) - São Carlos - Coordenadas 203044-

7553223 (UTM) perfazendo aproximadamente 880 m2 - sob linha de alta tensão. 
Sugestão para recuperação revegetação da área com gramíneas. 

- Área de empréstimo AE9- (20/02/96)- São Carlos- SP- Coordenadas 198977-

7560632 (UTM)- três pontos de extração perfazendo 9.800 m2. Vide foto 20. 

-Área de empréstimo AEIO (2211 1/95)- Itirapina- Ponto GPS- 203883 - 7542202 
(UTM) - localizada às margens da Rodovia Airton Sena com área aproximada de 

20.520 rn2, not~--se a presença de sulcos de erosão nos taludes da área. Sugestão para 

recuperação rcvcgctação da área, c sugestão 3 para os sulcos de erosão. 

-Área de empréstimo AE11 (22/01/96)- Itirapina- Ponto GPS- 206981 - 7536193 

(UTM)- localizada às margens da Rodovia SP 225, com área aproximada de 280m2, 

segundo informações obtidas no local a retirada estava sendo realizada pela Prefeitura 
Municipal de ltirapina. Sugestão para recuperação revegetação da área, deixar os 
taludes com inclinação apropriada. 

- Área de empréstimo AE12- São Carlos- Coordenada 200710- 7558167 (UTM)

Cidade Araci perfazendo 3.200 m2. Sugestão para recuperação revegetação da área. 

5.3.3 - Mineração extração de a-reia - Areeiro (M) 

- Ml- Mineração Itaporanga LTDA - São Carlos- cava- (27/02/96)- possui PRAD

área aproximada de 272.000 m2, algumas das áreas já mineradas estavam sendo 

recuperadas, primeiramente com destino de lagoa de decantação e posteriormente seria 
rcplantado espécies nativas. Sugestão para recuperação 4. Vide foto 13. 

- M2 - Arreeiro cava abandonado - São Carlos - cava - (20/02/96)- Coordenadas 

198175 - 7559974 (UTM) - perfazendo área de aproximadamente 60.000 m2, 

circundado por cerrado a Oeste e Sul e a estrada a Noroeste e o córrego da Água Quente 
a Nordeste, mata ciliar praticamente inexistente na margem do córrego, e este 

encontrava-se muito assoreado, notamos ainda o desbarrancamento da margem do 
córrego comprometendo uma adutora. Sugestão para recuperação 4. 
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Foto 13-M I- Mineração ltaporanga I ,'I 'DA - São Carlos - cava - (27/02/96)- possui 

PRAD - área aproximada de 272.000 m2, algumas das áreas já mineradas estavam 

sendo recuperadas, primeiramente com destino de lagoa de decantação e posteriormente 

seria replantado espécies nativas. Notar os dois maciços de cerrado existentes próximos 
da área da mineradora. 
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- M3 - Mineração São Carlos - Arceiro cava- (20/02/96) - coordenadas 197775 -
7558270 (UTM)- localiza-se na margem direita do córrego Água Fria. na presente data 
da vistoria os empregados da mineradora não permitiram que fossem realizadas as 
medidas na área. Sugestão para recuperação 4. Vide foto 14. 

- M4 - Areeiro Deriggi - São Carlos - Areeiro cava - Bairro Cidade Araci H -

coordenadas 199999-7558418 (UTM) - área aproximada de 40.000 m2. Sugestão para 

recuperação 4. Vide foto 14 e 05. 

- M 13 - Areeiro - São Carlos - cava - descrito na extração de cascalho ('4, cava para 

extração de areia com área de aproximadamente 10.000 rn2. Sugestão para 

recuperação 4. 

-MS -Mineração Itirapina- !ti rapina- antiga Mineração Siri ema- cava- GPS 204240-
7535994- (22/01/96) segundo infonnações obtidas no local a mineradora estava fora 
de atividade e que minerava areia para fundição e construção. Notamos a presença de 
vários pontos de extração (cavas) e várias construções perfazendo área aproximada de 

150.000 m2. Sugestfio para recuperação 4. Vide foto 15. 

5.3.4 - Mineração Pedreira Arenito Silidficado (M) 

- Pedreira de Arenito Silicificado Preto - M6 - proprietário Sr.Josuel Fernandes - Sítio 
Pedra Preta - Itirapina - SP - Coordenadas 200686-7529784 c 200554-7529773 

(UTM)- duas áreas de extração perfazendo aproximadamente 20.000 m2. Consta-se a 

presença de espécies regenerando-se naturalmente nas encostas c entre as duas ;írcas. 

com o predomínio de gramíneas, Stenolobium stans, e Mamona (Ricinus comunnis 

L.). Sugestão para recuperação 4. 

- Migliato Só Pedra L TDA - M9 - São Carlos - SP - Lat. 22003 '30,6" S e long. 

47°50' I 3,4" W - proprietário Sr. João Batista Migliato e outros - foi entrevistado o 

proprietário Sr. João Batista Migliato- o mesmo informou que exerce a atividade a 
mais de 30 anos e que anteriormente a esta empresa ocorria extração na área, que a 

produção média da pedreira é de 100 m3fmês, empregam 9 pessoas fixas e mais 8 a 9 

"volantes" como denominou o proprietário, e possuem diversos pontos de extração do 

arenito silicificado perfazendo aproximadamente 10.000 m 2. Sugestão para 

recuperação 4. 
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Foto 14 - Mineração São Carlos (M3)- Areeiro cava - (20/02/96) localiza-se na 
margem direita do córrego Água Fria. 
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Foto 15- Areeiro Deriggi (M4)- São Carlos- cava- Bairro Cidade Araci II, notar o 
assoreamento do ribeirão Água Quente. 
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Foto 16- Mineração Itirapina (M5)- Itirapina- antiga Mineração Siriema- cava. 
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-Aristides de Araujo ME- M lO- São Carlos- SP -Sítio Chacrinha- Lat. 22°04'01 ,6" 

S e Iong. 47050'52,3" W- Sítio chacrinha- possui PRAD - Anexo a Mígliato & 

Migliato L TOA, foi entrevistado o empregado Sr. Eldio - o mesmo informou que a 
pedreira iniciou a atividade no começo da década de 30, que a produção média da 

pedreira é de 200 m3Jmês (500 toneladas), empregam 08 pessoas, e possuem dois 

pontos de extração do arenito silicificado perfazendo aproximadamente 30.000 m2. 

Sugestão para recuperação 4. Nào sabemos informar o andamento deste PRAD na 

SMA. 

- Miglialo & Migliato Lida - M I Oh - São Carlos - SP - (22112/95) - foram 

entrevistados os empregados Srs. José Jacinto Marmo c Antonio Piaci - os mesmos 

informaram que exercem a atividade a 24 anos, que a produção média da pedreira é de 

100 m3/mês, empregam 11 pessoas, e possuem um ponto de extração do arenito 

silicificado perfazendo aproximadamente 15.000 m2. O Sr. Antonio Piaci informou 

que o serviço é muito duro e manual e exclamou "aqui o filho chora e o pai não vê". 
Sugestão para recuperação 4. Vide foto 17. 

- Norberto Aparecido Barbosa- ME- Mll - São Carlos - SP- Sítio das Pedras -

(21112/95) - entrevistamos os proprietários José Barbosa e Benedito Barbosa- os 

mesmos informaram exercem a atividade há 30 anos, que a produção média da pedreira 
é de 200 toneladas/mês, empregam 06 pessoas, e possuem quatro pontos de extração 

do arenito silicificado perfazendo aproximadamente 16.700 m2. 

recuperação 4. Vide foto 18. 

Sugestão para 

-Israel Mangcrona- ME- São Carlos- SP ·-Sítio das Pedras-· Sftio das Pedras-· 
anexo a M ll. Sugestão para recuperação 4. 

- Irmão Garcia Ltda- São Carlos- SP- Sítio das Pedras- anexo a M I 1. Sugestão para 
recuperação 4. 

-Comércio de Pedra Picinim- ME- M 12 -São Carlos- SP- Sítio Monte Bello e Santo 
Antônio - (21 11 2/95) - foi entrevistado o proprietário Sr. Carlos Picinin - o mesmo 

informou que exerce a atividade há mais de 30 anos, que a produção média da pedreira 

é de 80m3/mês, empregam lO pessoas, e possuem dez pontos de extração do arenito 

silicificado perfazendo aproximadamente 9.300 m2. Constatou-se a presença de uma 

ravina anexa a uma das áreas da pedreira com 20m x 3 m, foi depositado restos de 
arenito silicificado na mesma e parte desta encontrava-se vegetada com gramíneas. 
Sugestão para recuperação 4. 
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Foto 17- Migliato & Migliato Ltda- MIOb- São Carlos- SP - (22/12/95)- extração 
do arenito silicificado 
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Foto 18 - Norberto Aparecido Barbosa - ME - Mll - São Carlos - SP - Sítio das 
Pedras- (21112/95) - extração do arenito siJicificado. 
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- Pedreira de arenito silicificado abandonada - M 13 - Fazenda do Coco - (22/0 1/96) -
São Carlos- SP- GPS Coordenadas 210552-7553010 (UTM)- a área encontrava-se 
ocupada com gramíneas e vegetação típica de cerrado, entorno com pastagem. Nota-se a 
presença de erosões em sulco próximo a área e uma voçoroca. Sugestão para 

recuperação 4. 

5.3.5 - Mineração Pedreira Basalto (M) 

. Pcdrcint Bandcimntcs- M7 Sfío Carlos .. SP ·· (01/01/96) foi entrevistado o Eng 0 

Paulo Lages- coordenadas 198980- 7560637 (UTM)- início das operações em 1958, 

produção de 13.000 m3/mês ' 100 funcionários, cava com 38 metros de profundidade. 

Esta é a maior pedreira da área do estudo. Segundo informações obtidas no local a 
proposta de recuperação da área seria depositar resíduo de construção, não possui 
PRAD. Sugestão para recuperação 4. Vide foto 19. 

- Pedreira Abandonada - MS - São Carlos - SP - (03/05/96) - Coordenadas 200000-

7563222 (UTM)- segundo informação do Geólogo Devanil esta área foi uma pedreira. 

Sugestão para recuperação 4. 

5.3.6 - Voçorocas fora da área do estudo 

Foram levantadas algumas voçorocas no município de Ribeirão Bonito c 

Dourado que apenas será citado a seguir c a Voçoroca do Bairro Mal vi na em Ribcinlo 

Bonito foi descrita, pois, possuímos fotos da área antes e após ter sido recuperada. 
-Bairro Malvina 792119-755754 ainda existe até o córrego 100x50x8 a 10m. Foi 

recuperada parte da área . Vide fotos 21 e 22 caracterizando a área antes e após a 
recuperação. Não conseguiu-se na Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, as 
informações sobre o custo da obra. 

Foi constatada ainda a existência de mais 14 voçorocas nos municípios de 

Ribeirão Bonito e Dourado, fora da área do estudo, além de uma pequena voçoroca que 

foi utilizada a alguns anos para deposição do lixo da cidade de Ribeirão Bonito. 
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Foto 19- Pedreira Bandeirantes- M7- São Carlos- SP- extração de basalto, notar a 
proximidade da área urbana de São Carlos. 
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Foto 20- Área de empréstimo AE9- (20/02/96) - São Carlos - SP. 



Foto 21 - Voçoroca em área urbana de Ribeirão Bonito, no Bairro Malvina 
·(foto de 1993). 
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Foto 22- Área recuperada no Bairro Malvina em Ribeirão Bonito, (foto de 1996) 
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5.3. 7 - Regiões Críticas 

Classificou-se após o término do trabalho as regiões críticas da área do estudo 

de acordo com a concentração de áreas degradadas 

-São Carlos perímetro urbano, na periferia da cidade, principalmente os bairros 

Cidade Araci c Antenor Garcia, com grande numero de voçorocas e grande ntírncro de 

mineradoras, nas bacias dos ribeirões Água Fria c Quente; 

- Bacia do Onça, pelo grande número de voçorocas encontradas na região; 

- Bacia do ribeirão da Laranja Azeda- pela concentração de Pedreiras de arenito 
silicificado, áreas de empréstimo; 

- Bacias dos ribeirões Itaqueri e Lobo - pelo grande número de voçorocas. 
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5.3.8 - Lista de espécies encontradas nas áreas degradadas deste 
trabalho e tabelas de espécies encontradas em matas ciliares da bacia do 
ribeirão da Onça reproduzido de COSTA (1996). 

- Lista de espécies encontradas nas áreas degradadas deste trabalho. 

- l~citciro (Peschicm.fuchsiac:folia); 
- Capixingui (Croton sp. ); 
- Alecrim (Bracharis dracunculifolia DC); 

- Voadeira (Stenolobium stans) ; 

- Pau Pólvora (Tremamicrantha) 

- Angico (Anadenanthera sp.), 

- Pata de Vaca (Bauhinia sp.), 

- Barbatimão (Stryphnodendron adstringens), 

- Bambu (Bambusa sp.).; 

- Mamona (Ricinus comunnis L.); 

- Eucalipto (Eucalyptus sp.) ; 

- Capim Napier ( Penisetum purpureum) ; 
- Capim Brachiaria (Brachiaria sp.). 

- Pimenta de Macaco (Xilopia aromatica) 

Pequi ( Caryocar brasiliense) 



Tabela l. . Espécies arbóreo-arbustivas encontradas em cada um dos ambientes da mata ciliar do Ribeirão da Onça, 
Brotas, SP. 

Ambiente alagado 
(I) 

Anacardiaceae 
Tapirira guianensis Aubl. 

Anonaceae 
Guateria cf australis 

Araliaceae 
Dendropanax cunealllm (DC.) Dcne et 
Planch. 

Bignoniaceae 
Tabebuia umbelatta (Sond.) Sand 

Bombacaceae 
Eriotheca .'Jp. 

Burseraceae 
Protium almecega March. 

Reproduzido de COSTA ( 1996) 

Ambiente de Transição 

Apocynaceae 
Aspido!!.perma cylindrocarpon M. Arg. 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatum (DC.) Dcne et 
Planch. 

Burseraceae 
Prolium almecega March. 

Caesalpiniaceae 
Copaifera langsdorffii Desf. 

Ambiente não-alagado 
II 

Apocynaceae 
Aspidosperma cylindrocarpon M. Arg. 
Aspidosperma polyneuron M.Arg. 

C:aesalpiniaceae 
Bauhinia sp. 
Copaijera langsdorffii Desf. 



Tabela I. (continuação . .'.). Espécies arbóreo-arbustivas encontradas em cada um dos ambientes da mata ciliar do Ribeirão da 
Onça, Brotas, SP. 

Ambiente alagado 
(I) 

Cecropiaceae 
( 'ecropia pachystachya Trécul 

Clusiaceae 
Calophyllum brasiliensis Camb. 

Euphorbiaceae 
Pera obovata Baill. 

Icacinaceae 
Cilronela congonha (Mart.) Howard 

Magnoliaceae 
Talauma ovata St.Hil. 

Meliaceae 
Cedrela odorata L. 
Guarea guidonia (L.) Sleum. 
Guarea kzmthiana 
Guarea macrophylla Vahl. 

l\limosaceae 
Inga semialata (Vell.) Mart. 

Reproduzido de COSTA (I 996) 

Ambiente de Transição 

Clusiaceae 
Calophyllum brasiliensis Camb. 

Magnoliaceae 
Talauma ovata St. Hil. 

Meliaceae 
Cedrela odorata L. 
Guarea guidonia (L.) Sleum. 
Guarea kunthiana 
Guarea macrophylla Vahl. 

Ambiente não-alagado 
11 

Lauraceae 
Ocotea puberula (Reich.) Nees 

Meliaceae 
Guarea kunthiana 
Trichilia pai/ida 
Trichilia claussenii C. DC. 

Mimosaceae 
Enlerolobium colllortisiliquum (Vell.) 
Moron . 



Tabela 1· ( · - ) E ' · b' b · d d d b. d ·1· d . contmuaçao... . spectes ar oreo-ar ustivas encontra as em ca a um os am 1entes a mata cttar o 
Ribeirão da Onça, Brotas, SP. 

Ambiente alagado 
(I) 

Myrsinaceae 
Rapanea umbellala (Mart.) Mez. 
Stylogine sp. 

Myrtaceae 
Calyptranthes concinna DC. 
.Myrceugenia ~p. 
Jvfyrciafallax (Rich.) DC. 
Jvfyrcia laruotteana Camb. 
Jvfyrcia venulosa· 
Aiyrcia spl 

Moraceae 
Brosimum gaudichaudi i Trécul 
Ficus insípida Willd. 

Papilionaeae 
Amlira inermis 

Proteaceae 
Roupa/a brasiliensis Kl. 

Reproduzido de COSTA ( 1996) 

Ambiente de Transição 

Myrsinaceae 
Rapanea umbeilata (Mart.) Mez 

Myrtaceae 
Calyptranthes concinna C. DC. 

Papilionaceae 
Jvfachaerium aculeatum Raddi 

Ambiente não-alagado 
II 

Myrtaceae 
Myrcia sp2 

Moraceae 
Ficus luschnattiana 

Nyctaginaceae 
Guapira opposita 

Papilionaceae 
Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth. 
Lonchocarpus muelbergianus Hassl. 
Machaerium aculeatum Raddi 

...... 
8 



Tabela I. (continuação ... ). Espécies arbóreo-arbustivas encontradas em cada um dos ambientes da mata ciliar do Ribeirão 
da Onça, Brotas, SP. 

Ambiente alagado 
(I) 

Rubiaceae 
Posoqueria latifolia 

Rutaceae 
Indet.l 

Styracaceae 
Styrax pohlii A. DC. 

Tiliaceae 
l.uehea divaricata Mart. 

Reproduzido de COSTA ( 1996) 

Ambiente de Transição 

Rutaceae 
Metrodorea nigra St. Hil. 

Styracaceae 
Styrax pohlii A. DC. 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 

Rutaceae 

Ambiente não-alagado 
Il) 

Metrodorea nigra St. Hil. 

Allophylus edu/is (St. Hil.) Radlk 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichl.) Engl. 

Sapotaceae 
Guazuma ulmifo/ia Larn. 

Tiliaceae 
Luehea divaricata Mart. 
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6 - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Considera-se que haverá necessidade de que as áreas erodidas e mineradas 

sejam recuperadas ou pelo menos fazer a contenção das mesmas com as seguintes 

medidas: 
-plantio de espécies nativas nas áreas de preservação permanente principalmente 

com as espécies levantadas no trabalho de COSTA (1996); 
-realizar a conservação do solo nas áreas vizinhas das voçorocas, como grandes 

terraços c bacias de contenção, evitando a chegada da água das <Írens mais nltas: 

-as mineradoras deveriam apresentar Plano de Controle Ambiental c Relatório 
de Controle Ambiental à Secretaria do Meio Ambiente, contendo o Plano de 
Recuperação de Área Degradada, esta Secretaria deveria emplementar programas de 
recuperação de áreas degradadas; 

- o projeto de microbacias hidrográficas deveria ser realizado em todo o Estado, 
priorizando as regiões críticas; 

- a Secretaria da Agricultura deveria prestar assistência técnica para os 

agricultores que possuem estes processos erosivos; 

- o DER deveria realizar obras de contenção das voçorocas existentes às 

margens das rodovias SP 31 O, SP 225 e SP Itirapina - Águas de São Pedro, e realizar 
medidas de conservação do solo evitando a formação de novas erosões, nas áreas 
marginais às estradas; 

- o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré-Guaçu, envolvendo todas as 
prefeituras, deveria promover o reflorestamento das matas ciliares e auxiliar na 
elaboração de um plano de recuperação das erosões existentes na região, auxiliadas 

pelas Secretarias da Agricultura, Meio Ambiente, c pelas Universidades; 

-implementar, via Programa de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, 
projetos de educação ambiental e excursões até algumas áreas degradadas, difundindo o 
problema e conscientizando sobre este e outros problemas que afetam o meio ambiente e 
consequentemente a todos os Homens. 

A educação é o carro chefe para o desenvolvimento, atrás dela vem todo um 
batalhão de conseqüências benéficas. 

A realização deste trabalho possibilitou o cadastramento das áreas com 
voçorocas, sendo importante instrumento para elaboração de planos de trabalho para 

aplicação do Decreto Estadual41.719 de 16 de abril de 1997 (Anexo III). 
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Espera~se que com o tempo consiga-se uma conscientização da população, e a 
partir do momento que se divulga os problemas que as áreas degradadas causam e o 
custo destas para a sociedade, a mesma passará a cobrar medidas de controle, 
conservação e prevenção, e que sejam elaborados programas integrados de recuperação 
de áreas degradadas. Que os empreendimentos minerários, agropecuários, 
loteamentos, e o poder público em suas futuras obras ou empreendimentos não 
cometam tantos erros, almejando a melhoria de vida para que as futuras gerações não 
paguem pelo CITO dos seus anlcpassados. Como vem ocorrendo alualmcntc. 



Excelentíssimo 
Prefeito Municipal de 

São Carlos, 23 de setembro de 1995. 
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Vimos por meio desta solicitar uma série de informações a respeito do 
mumclplo, administrado por V. Ex'\ para que possamos terminar uma pesquisa 
relacionada com a Bacia do Rio Jacaré Guaçu, esta é a segunda carta que enviamos para 

V. Exa, sendo a primeira postada em junho deste. 
Esta pesquisa objetiva a defesa de Dissertação de Mestrado que estamos 

realizando na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. 
Estas informações buscam o maior conhecimento da região, objetivando planejar o uso 
e ocupação do solo futuramente, com possibilidades de viabilizar projetos de 
saneamento básico, tratamento de esgoto, aterros sanitários, recuperação de áreas 
degradadas (erosões, matas ciliares, áreas mineradas, etc). 

Não temos como objetivo fazer críticas, e sim, coletar subsídios para o 
planejamento do uso e ocupação dos solos da Bacia, sugerindo ações para o futuro, e 
principalmente caracterizando áreas degradadas no passado, e relacionando medidas de 
controle e ou recuperação para estas áreas (erosões, matas ciliares, áreas mineradas, 
etc). Anexo questionário para preenchimento. 

consideração. 
Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e 

Engenheiro Agrônomo 
Danilo Angclucci de Amorim 
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ANEXO I 

Questionário para prefeituras (Pode ser preenchido à mão, caso os espaços para as 
respostas sejam insuficientes, favor responder no verso da folha, numerando as 
questões.) 

1) O município possui: 
-Tratamento de esgoto? 
-Aterro sanitário (depósito de lixo)? 
-Coleta seletiva de lixo? 

Caso possua, qual da data de instalação? E qual o número de aterros c tanques de 
tratamento de esgoto existentes? 
-Tratamento de esgoto. Data: 
-Aterro sanitário (depósito de lixo). data: 
-Coleta Seletiva de lixo. data: 

Número: 
Número: 

2) Quantas mineradoras (pedreiras, cascalheiras, areeiros, olarias), ativas e inativas, 
existem no município? Caso seja possível, por favor, especifique o nome das 
empresas. 
-Pedreiras. NO: Nome da(s) mineradora(s): 

- Cascalheiras. NO: Nome da(s) mineradora(s): 

- Areeiros. NO: Nome da(s) mineradora(s): 
- Olarias. NO: Nome da(s) mineradora(s): 
-Outras.( especificar o que mineram) 

NO: Nome da(s) mineradora(s): 

Nome da(s) mineradora(s): 

3) Existem problemas com erosão (voçorocas) na zona urbana ou rural no município? 
Caso haja, por favor, cite bairros e propriedades. 
-zona urbana: bairro: 

- zona rural: propriedade (s): 

4) Existe algum programa para recuperação de matas ciliares no município? 

5) A atual administração teria interesse em participar de um Consórcio como o do 
Jacaré-Pepira e do Rio Piracicaba, para promover e implantar projetos de recuperação 
de matas ciliares, tratamento de esgoto, aterros sanitários, implantação de saneamento 
básico em bairros que ainda não o possuam, programa de educação ambiental, coleta 
seletiva de lixo, projetos de conservação do solo ? 

6) A atual administração teria interesse em participar de projetos que viabilizassem a 
melhoria ambiental do município (como citado na questão 5 deste), para tentar pleitear 
recursos de fundos específicos para este fim? 
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7) O município possui algum mapa dos solos existentes no mesmo? 

8) O município possui viveiro de produção de mudas para arborização urbana, e equipe 
responsável para realizar o manejo das mesmas? Caso haja, quantos funcionários 
existem para realizar o serviço (produção de mudas, plantio e manejo, podas,etc), e 
qual a produção anual de mudas? 
NO de funcionários: 
Produção anual de mudas: 

9) Qual a população urbana e a rural do município? 
População urbana: 
População ntral: 

1 O) Quantas escolas de lo e 20 graus, e faculdades existem no município? 
Escola de 1 o grau: 
Escola de 20 grau: 
Faculdade 

11) Qual o consumo anual de água e energia elétrica do município? 
Consumo anual de água: 
Consumo anual de energia elétrica: 

12) Por favor, relacione o nome da(s) pessoa(s) que respondeu(ram) o questionário, e 
endereço completo(inclusive CEP), e telefone para contato. 

Obrigado pela atenção! Enviar para Danilo Angelucci de Amorim 
Av. Dr. Teixeira de Barros, 1220 CEP 13574-020 São Carlos- SP 
Em caso de duvida! 
Fone para contato nos finais de semana (0162) 72-1920 
Fone para contato nos dias de semana (O 192) 31-5422 ramais 170 ou 21 O 



São Carlos, 23 de setembro de 1995. 

limo Sr. Engo Agrônomo 
Chefe da Casa da Agticultura de 
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Vimos por meio desta solicitar uma série de informações a respeito do 
município em questão, para que possamos terminar uma pesquisa relacionada com a 
Bacia do Rio Jacaré-Guaçu, esta é a segunda carta que enviamos para V. sra, sendo a 
primeira postada em junho deste. 

Esta pesquisa objetiva a defesa de dissertação de mestrado que estou 
realizando na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. 
Estas informações buscam o maior conhecimento da região, objetivando planejar o uso 
e ocupação dos solos da mesma futuramente, com possibilidades de viabilizar projetos 
de saneamento básico, tratamento de esgoto, aterros sanitários, recuperação de áreas 
degradadas( erosões, matas ciliares, áreas mineradas, etc). 

Não temos como objetivo fazer críticas, e sim coletar subsídios para o 
planejamento do uso e ocupação da bacia, sugerindo ações para o futuro e 
principalmente caracterizando áreas degradadas no passado e relacionando medidas de 
controle e ou recuperação para estas áreas. 

Segue em anexo uma relação de perguntas, que podem ser respondidas à 
mão. Caso o espaço contido para as respostas seja insuficiente, favor responder no 
verso da folha numerando a questão. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e 
consideração. 

Do colega 

Obrigado pela atenção! Enviar para Danilo Angelucci de Amorim 
Av. Dr. Teixeira de Barros, 1220 CEP 13574-020 São Carlos- SP 
Em caso de duvida! 
Fone para contato nos finais de semana (O 162) 72-1920 
Fone para contato nos dias de semana (0192) 31-5422 ramais 170 ou 210 

Segue anexo envelope selado. 
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ANEXO 11 

Relação de perguntas para a Casa da Agricultura. 

1) O Município possui áreas erodidas(sulcos profundos, voçorocas)? 
Em caso positivo, poderia relacionar as propriedades, com os problemas, e caso 
possível o nome do proprietário? 
Propriedade: Proprietário: 

Propriedade: Proprietário: 

Propriedade: Proprietário: 

2) Quais as principais culturas, produzidas no município? ( por favor, relacione 
aproximadamente a área de cada cultura). 

Cana-de-açucar: 
Citros: 
Pastagem: 
Milho: 
Arroz: 
Feijão: 
Outras frutíferas 
-(citar as frutíferas): 

Outras culturas 
-(Citar as culturas) 

Área(ha): 

3) O Município possui projeto de microbacias da Secretaria da Agricultura já 
instalado, ou em andamento? Caso haja, qual microbacia(s), e a área desta? 
Microbacia: 

4) Existe alguma área de mata ciliar, voçorocas ou áreas mineradas que foram 
recuperadas no Município? Caso haja, por favor, relacione as mesmas (nome da 
propriedade e proprietário). 

Propriedade: Proprietário: 

Propriedade: Proprietário: 

5) Quais as propriedades que poderiam ser consideradas modelo(com relação a 
conservação de solo, índices de produtividade, etc) no seu Município? (Relacionar 
nome da propriedade e proprietário). 
Propriedade: Proprietário: 

Proprietário: Proprietário: 

6) O Município possui carta ou mapa de levantamento dos solos do mesmo? 



7) Em termos de pecuária, por favor, relacione aproximadamente: 

Bovinocultura de corte 
Bovinocultura de leite 
Bubalinocultura 
Suinocultura 
A vi cultura corte 
A vi cultura postura: 
Piscicultura 
outros: 

NO de cabeças: 

NO de tanques: 
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8) Relacionar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que respondeu(ram) às questões, com 
endereço(inclusive CEP), e telefone para contato. 

Obrigado pela atenção! Enviar para Danilo Angelucci de Amorim 
Av. Dr. Teixeira de Barros, 1220 CEP 13574-020 São Carlos- SP 
Em caso de duvida! 
Fone para contato nos finais de semana (O 162) 72-1920 
Fone para contato nos dias de semana (O I 92) 31-5422 ramais 170 ou 2 I O 
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· · · llttl1<1 ),i 1il\ poljUck de uso i~tlnntÍ Ü~ ;bl6 coti~lltul·s~ nb ct:ltlluhto · 
dt o&Jtllvljt; HorftiU, ~f&edllfilhló~ ~ ate~~ ~A~Wdn p~lo'j)ódei ~tlbllcd,' 
vlundd 11'11~tulteii~SIIlllf1tlhofla dó ~bt~rlcW prôdiltlvd dó solo ~grleola. ·· 

Par~graro único • Em conjunto de medrd~§ sHplltU~olada ôll" 
có~toltlltahl~mêrJlt!i 'tM hp~tlól' ·~~rUil~rltH' ~~ 'éarath!rl~tli:~s flsica~. 
qulr11lt3fr blófógi~au Up~tlãl! tfi:l'!ollngrf~ofi:\lisàridti cólbir,lodas .H 

:t ~~~~~~t~~J~~, d.~~:~~f~~.~ ~-r,t.~~,a ,l,~yl,a~~~~ar~,? Pf~~.~t~~~~ ~ey~nd~ levar 
J. o entendimento slstêmlço da, U'llilaif~· d~ ~larh!Jktrientõ e ~ÇJo. stj~ ' 

ela prt!l!rledade tulwl,'ftlldoliitla õtrt~aiSo!"' ·: ···.' · • ··· · ·· ·. . 
2. 1 lntegraçlo e * dlverslflcaçfo du atividades .anlh'lals ~ vegehls: 
3. a ullllzaçlo r~do11il dos l~tcirê~ ilé produçlo dlsponlv~ls no local; 

· 4. a buUa d~ autO'sustêntabilldad~ erltlgHlta ~ ecol6gic~; 
S. ~ utlllzaçld rlclónal dos têcUisos norestals. visando seu manejo 

sustentado. . 
Artigo 4. • • A utilizaçSo e manejo do solo agrfcola s~rão executados 

medl~nte pf~nel3rfli!hto ~mbasa811 h~ t2patldade· de ilsd d~s terras, de 
acordo com u técnltas dê c6h5~rv~Í5!1 dó tolo ~grkol~ cbtrespondenlct 

§ I. • • Os lrlbtlhot de dtlernl naçJó dH cla5~tt dt capacidade de uso 
dos solot e dt ddihlçfo dt tecnologia dt con~ervaçJo do solo agrlcpla ser ~o 

' priorizado! pel3 Secretatl~ de 1\grltultor~ e Ab~sl~clmento ~uando: 
I. houver solicitação formal d<! lnthessàdo; ' . · · 

· 2~ foHonstalada, em lnspeçilb. irregularidadê no tl~o do solo agrfcola. 
§ 2. • - Os trabalhos de determinação das classes de capacidade de Liso 

dos solos e de de0niç5o i:le tecnologia d~'coriservaçilo do solo agrfcola serão 
tletuados 31ravh de an~lis~. o\valiaç~o e·corretãó. pela Coordenadoria de 
Assist~ncla Hcnlca Integral - CA TI da Secretaria de Agricultura e 
llbastetlmento, t!o projeto· t~crilco de toris!tvaç~o do solo agrlcola 
provldentlado ptfo Interessado ou pelo tesponHvel por lirêgularidade no 
uso do solo agrlcola. · · · · · · . . . 

. f ),• ~OI conctllos e ctlt~rlos técnicO! quelrlo notur b! trAhAihos de 
determlntçlo de times de capAcidade de lJ~b do~ ~olos é d~ elaboração de 

: proJ!tos de ddlnlçlo de tecnologia de conservação do solo agtkofa ~erão 
' · estabelecidos com observJncla do disposto no Mgo 3. • deste decreto. em 1 

• porUria do Coordenador da Coordenadoria de Assisl@ncia ncnlca Integral · . 
CATI. da Secretária de Agrlculiura e Abastecfm~nto. ouvido o Instituto 
Agron6mico da Coordenadoria da Pesquisa Agropecu~ria. 

§ 4. • • Os loteamentos destinados io uso agrosilvopastoril em plano~ 
de cofonlzàçfo. redivisJo ou reforma agr~rla dever!o obedecer a um 
planeJamento de uso adequado do solo e a uma dlvl!5o em lotes que 
permitam o adequado manejo das fguas de escoamento, jlosslbilitando a 
lmplantaçlo de l!lario Integrado de conservaçlo do solo, na bacia 

1 hidroar•nca. 
Artigo S. • • As queimadas deverJo ser evitadas e só serão toleradas 

quando autorindas previamente pela Secretaria de Agricultura e 
Abaslecinienlo desde que: 

I · cmcterliem medida fllomnitária que exiJa destruição de restos 
cullur3ls; 

11 • problemas dê ordem social exijam a sua prWca em carHer 
transitório; 

111 • caradérizem a medida fitol~cnic~ eventual mais adequada â 
siluaçJo tm quest~o. · 

§ 1. 0 • As Secretàrias de Agricultura e Abastecimento e do Meio 
Ambiente estabelecerão. em Resolução Conjunta. as condições a serem · 
observadas na realização de queimad~s na~ hipóteses previstas neste artigo. 

§ 2. • • O uso de queim;.ia poder~ ser autorizado P.elo dirigeri!e da 
unidade administrativa definida pelo Coordenador d~ Coorden~dorra de 
Assistência Têcnica Integral · CATI. da Secrelàrià de llgricultur~ P. 
Abastecimento. mediante requerimento do Interessado e prêvi~ inspcçJo do 
loc~r. 

§ P ' A onlded~lniJ!tatlva respondvel peh autorllaç~o pars o 
uso da queimada devera verificar, em ,fn~peçJo posterior, o cumprimento 
das condiç6es estabelecidas para a reàli2ação da mesma. 

Artigo 6. • • As propriedadés ~ituadas em região de solo agrlcofa 
degradado. bem como as situadas em áreas de programas éspeciais. 
instituldos peJa Secretaria de Agricultura e Abastecimento. sujeitar-se·ão ao 

·\' cumprimento de planos mlnlmos ~ simples, têcnlco~ e exequlveis, de 
conservaçlo do solo e da ~gua. . 

Parj~rdo único ~ Os planos previstos neste artigo poder3o ser 

I elaborados h expenus do Estado. pelos t~cnlcos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento ou, se necesdrlo. por t~cnicos da Iniciativa 

· privada e fornecido~ gratuitamente aos produtores rurais, atendendo-se 
· prloritniamente aos pequenos e médios prbdutores. hcultada a 
! I aprmntaç3o de planos próprios. elaborados por t~cnicos habilitados. no ' 
I prazo de 180 (cento e oitenta) dias. . . . · 

I · Artigo 7.0 ·Um~ regiJo ser~ declarada de ~olo agrkola de~radado. por 
1 I ato.do Smetfrlo de Agrlcullur2 e AbastecimP.nlo, qmndo sr.u u~o ~tu~l e 
· lllftrlcu de maneJo e eonmvaçfo do solo ~dotad~• mrretmrn pwfa dP. 1 

nulrlrnlet. dulqufllbrlo nutrlelonal, reduç~n da ttlvld~de blol6glu e do 
nfvtl dt malfrl3 orglnlca. deterloraçJo d3 ~strutur:l do solo e compactaçJo 
do iolo. redozindo o rendimento das colheitas. 
·· ;; Artigo 8. 0 ·A Secretaria de Agricultuta e Abastecimento poder~: 
' . I • promover. b suas éxpehsas. ou em conjunto com os poderes 

ublicos federal e municipais. o controle de erosão das cstrarlas rurais. bem 
como a iecuperaç5o de ~reas degradadas. pú~licas ou privadas. ~brangidas 
pot programu especiais da Secretaria de Agrlculttora e Abastecimento, 
desde que éomprovado o lndiscutlvef Interesse social: 

,: : 11 • rorntcer 11ratuitamente sementes e mudas. visando ~ rr.wrmaçilo 
de te~l6e5 degradadas ou I !'rcteç~cl de ~reas llhr~ngiúa~ por programa~ 
tspectals d1 Secretaria de ARrlcullur3 e 1\b~steclmento. · 
• · · § I." • Caracterlm·!t·A o Inter me Joclal parA IIns de recupmç~o de 
~ea degr~dada, qu•ndo: · 

L ·r . I. houver, na trea em au~s.t~.CI~ alta r.onr.e~tradlo de oP.tJuenos e 

(:·:-~;v=<~\-:·, 
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1. i11 , 1v,·r. ,,~ a 1 r.~ ~~~~ 'lllr\t,\o, ,11ta 'uncwlr~ç.lo !Ir Pl'llttrno~ ~ 
médio, r1op1kU1Ios: . d d ~ 1 

1.. houver. n~ área em quesUo. alta concentnção e pro uç o l e 
aliménlos bãsicos: , . 

3. a ~ré a em questão l~r respons~vel pelo. a?astecimento de ~gua paca 
áreas urbanas ou contiver nascentes de mananc121S: . 

4 for necesdrlo Interromper processo de erosio acelerada. . 
§. 1 • _ Para 3 recuperaçlo de reeilles degradadas prevista neste aÍIIgo 

·poder~ 3 Sectetarll de llgrlcultura e llbasteclmento arcar. \ota du 
Rrclalmente com. u despesas· rthtlvu I obras e. strv ços e 

~olomecanlznçJo neétss:lrlos. bem como lort1eter m.fqulnu e 
Implementes ~trlcolh aos pequenos e tntdlo! •crlcultdrd, mediante · 
permlsdo de uso. gratuita e por prazo determinado. . 

Artigo 9 • - A Coordenadoria de Asslst~ncla Hcmca Integral - CA!I. 
ouvido o Instituto Agron6mico da Coordenadoria da Pesquisa Agrope~uhta, 
estabelecer~ as normas tlcnicas nectss~r~as a serem adotadas. a hm .de 
evitar e conter a erosão do solo agrlcola adJacente h matgens das rodov1as · 
e ferrovias. 

§ 1 • _ Consideram-se tratamento de consérvação do solo agrlco!a as 
medidas· e procedimentos adequados qu~ permitam evitar ou sol~ctonar 
problemas de erosão. tanto nos hiitos das estradas. taludes. lmas de 
domlnio. bem como seus'renexos nas propriedades adjacen~es. que por sua 
vez. não poderão utilizar-se do leito das estradas para canalizar as ~guas de 
chuva delas oriundas. . .. 

§ 2. • • As propriedades adjacentes ficam obngadas a permt!lr a 
utilização das áreas necessárias para adequaç3o e manutençlo das estradas 
ou ferrovias e o escoamento adequado das águas. . 

§ 3. • - Caber~ aos órgãos públicos r~sponsãve1s pel~s estradas ou 
ferrovi~s. bem como. ~s suas concession~nas. nas respechvas esfms.de, . 
Mll~çNo, prr.vrnlr, r.orrl«lr ~ tiOl~O d~! r$l,lnd~!!O~ IWRXIAI r~~\ !\lW. 11,1, I 

llrtntlnln, tlt• hlllll.l A lltll1 Ulll~tlbllM h prnprlt,l~~t~ vhlll~~t 

• · Artigo 10 · Nu ~feas periféricas ~o quadro urbano, a execuç~o de 
arrüarr,entos. loteamentos. edificações e obras n~o poder~ ocasionar a 
geráç~o de processos erosivos de origem hldrica no solo agrlcola adjacente. 

Pa~graro único - Caber~ ao Poder Público Municipal. no Jmbito de sua 
competência. adotar u medidas ~ecesdrias objelívarido controlar e evibr a 
eroslo nas 4reas perir~ricas ao quadro urbano: 

I. prevenindo a degradaç2o do solo agrlcola decorrente da açJo das 
Jguas Qriginjrias de lreu urbanas: 

1. recuperando as lreas atingidas pela erosSo decorrente da açJo das 
lguas origin~rias de ~reas urbanas. 

Atti~o li · Todas u propriedades agrlcolas, públicas ou privadas. 
ficam obngadas a receber as olguas de escoamento das estradas ou rerrovias 
desde que tecnicamente conduzidas. podendo essas <lguas atravessar tantas 
quantas forem as propriedades ~ jusante. até que essas sejam 
moderadamente absorvidas petas terras ou seu excesso despejado em 
manancial receptor natural. 

§ I. • · Não haverá em hipótese alguma indenização pela área ocupada 
pelos canais de escoamento do prado escoadouro revestido especialmente 
para esse fim. 

§ 2. • • O escoamento das águas das estradas ou ferrovias. deverá ser 
conduzido tecnicamente. de forma a: 

I. não causar erodo e degradação do solo nas propriedades agrícolas: 
2. não poluir cursos d'água: . 
3. não obstruir o trMego dentro da propriedade. 
§ 3. • • O escoamento das águas de uma propriedade através de outras 

P.ropriedades, ser~ efetuado com observ3ncia do disposto no Código de 
Aguas. 

Artigo Í2 • O meu uso do solo llenta contra os Interesses do Estado, 
e)(lglndo deste serviços de orlentaçlo, llsc•lluçlo e iepresdo que 
permitam o controle Integrado e eletivo dos seus recursos naturais. 

§ r.• · O Departamento de Defesa Agropeculria. da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral • CATI. da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento é o órgão responsilvel pela fiscalizaçio do wmprimento 
deste. sem prejulzo da colaboração de outros órgãos e instituições públicas 
ou privadas. 

§ 2. • • Todos os órgãos de assistência tEcnlca do Poder Público 
Estadual ao meio rural deverio dar prioridade I educaçio de conservaçJo do 
solo agrlcola. . 

Artigo 13 -O descumprimento das leis n.•s 6.171. de 4 de julho de 
1988 t! 8.421, de 23 de novembro de I 993. na forma deste decreto. sujeitará 
os infratores ãs seguintes penalidades: 

I - publicação no Diilrio Olicial do Estado dos nomes dos proprietilrios. 
bem como das respectivas propriedades; 

11 ·multa de 20 (vinte)~ 1000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de São 
"Paulo • UFESPs; 

~- J1J • pagamento dos serviços realizados pelo Estado para promover a 
recuperaçlo das ~rea~ em processos de desertificação ou degradação. nos 
termos do artigo 17 deste decrtlo. 

§ I. 0 
- As penalidades acima referidas incidirão sobre os autores sejam. 

ele arrendaUrios, parceiros, posseiros. gerentes. técnicos responsáveis .. 
i. administradores, diretores. promitentes-compradores ou proprietários de 

área agrosilvópastoril. ainda que praticadas por prepostos ou subordinados e 
no interesse dos proponentes ou superiores hierárquicos. 

·, · § 2. • ~ O servidor ou luncionilrio da Administração Direta ou Indireta 
do Estado incumbido da fiscalização. orientação e cumprimento deste 
decreto seril responsabilizado administrativamente, civil e penalmente por 
sua omisslo. desidia ou favorecimento illcito. 

, § 3. & • As ptntfldades wlo aplicadas em. rdaçio a cada ~reà 
pertencente a uma mesma time de capacidade de uso e submetida ao 
mesmo tipo de uso ou manejo, ainda que se refiram ao mesmo Imóvel rural. 

Artigo 14 ·O Infrator ler~ um prazo de 30 (trinta) dias. a partir da 
ciência da autuaçlo. para apresentar ddw dirigida ao Diretor do Escritório 
Regional de Defesa Agropecuilria, do Departamento de Defesa 
Agropecu~riá, da Coordenadoria de Assistência Hcnica Integral • CATI. da 
Secretaria de Agricu.ltura e Abastecimento, podendo. nesse prazo, ter vistas 
dos autos. · . · 
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f 1.' • No mesmo pruo fixado no ;;clptrt;, () Infrator poder A, 
alternetlvamtntt A ddue. apresentar compromisso de elaboraç5o, em 60 
(sessenta) dias, prorrog,vets por mais 60 (sessenta) dias. a critério da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral • CATI, desde que solicitado 
por escrito e devidamente justificado. de projeto contendo a determinaç~o 

. du classes de capacidade de uso de solo da área em quesUo e um plano de 
definiçto de tecnologia de conseivaçló do $olo agrlcola. obrigando-se 
formalmente a lmplanU-Io no prazo previsto. . 

· § 2. • • Apresent1do o compromisso previsto no par!gralo anterior 
ficari sustada a aplicaçlo de penalidade atê o decurso do prazo previsto 
para a lmplantaçlo do prole to. · ' 

§ l. • · Acolhida a defesa. no mêrlto, ou executado corretamente. e 
dentro do prazo previsto. o projeto têcnlco de conservaçlo do solo agrlcola. 

. setl cancelada a autuaçlo. · 
§ 4. • • A penalid~de ser! aplicada ao Infrator, em conformidade com as 

regras de tompet!ncia e gradação estabelecidas neste decreto. quando: . 
I. nilo fo1 apresentada defesa ou o•compr.omisso de que trata o § 1. • 

deste artigo. rio ptazo de 30 (trinta) dias' a contar da ci~ncia da autuação: 
2 .. ~ defesa nlo for ~colhida ou o projeto técnico de conservação do 

solo agtlcola nio for ~xecutado corretamente e dentro do prazo previsto: 
· 3. nlo lor aprovado o projeto técnico de conservação do solo agrlcola 

ou não for providenciada sua correção no prazo fixado. 

-- .. § S. • ·Cabe rã a~ Diretor do Escritório Regional de Defesa Agropecuária 
decidir, motivadamente, acerca da produçlo de prova requerida na defesa. 

Artigo I S • O projeto técnico de conservaç5o do solo agrlcola. 
proposto pelo autuado na forma estabelecida no § I. • do artigo anterior, 

· deverA ser avaliado e. se for o caso. corrigido pela Coordenadoria de 
Assistencia Técnica Integral • CATI. da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. em prazo n~o superior a 30 (trinta) dias, contados de sua 
eprmnt•IIO 10 órglo, 

t 1, f • Em mo de lorça m1lor comprov1d1, o prezo estipulado no 
projeto ~~~nlco de conservaçlo do solo agrlcola poder~ ser prorrogsdo, a 
JUizo do Departamento de Defesa Agropecuãria. da Coordenadoria de 
Assistência ncnica Integral • CATI, desde que j~ iniciadas as obras de 
exetuçSo. ' 

§ 2.• • ~inda a implantaç3o do projeto t~cnico de conservaç3o do solo 
agrlcola, deverl o autuâdo dar ciência ao Departamento de Defesa 
Agropeculria, da Coordenadoria de Assistência Hcnlca Integral • CATI. o 
qual determinari a realização de inspeção. 

§ 3. • • A lnspeçlo do projeto técnico de conservação do solo agritola 
implantado deverA ocorrer. dentro do prazo de 30 (trinta) dias. elaborando· 
se. neste prato. relatório em que constar:!, se for o caso. orientação para 
correçlo de defeitos e prazo_para essa finalidade. 

Artigo 1 6 • As multas previstas no inciso 11 do artig? 13 deste. decreto 
ser~o graduadas em lunç~o. do dano. causado ao solo agncola. cons1deradas 
a extens~o da área e a segumte class•ficaç~o: 

I · causar erosão: 
a) laminar: 
1. ligeira; 
2. moderada: 
3. severa: 
4. muito severa: 
S. extremamente severa: 
b) em sulcos: . 
1. superficiais: ocasionais. freqüentes ?U multo freqüentes: 
2. rasos: ocasionais. freqüentes ou mUJto freqüentes; 
3. profundos: ocasionais. freqüentes ou muito freqüentes: 
4. muito profundos: ocasionais. freqüentes ou muito freqüentes: 
ll·lmpedir a coneçlo de erosJo adjacente a éstradas ou Ferrovias; 
111 • provocar dmrtlflcaçlo: 
IV • degradar u wacterlstlm flslm. qulmlcas e blo16glm do solo 

agrlcola: 
a) dano ligeiro: 
b) dano severo: . 
c) dano extremamente severo: . . . 
v . praticar queimadas sem a necessãna autonzaç5o ou em desacordo 

comesta: · h 1. d . . • · 
VI • construir barragens. estradas. camin os. cana s e trngaç.o ou 

prados escoadouros de forma lnadequ3da. que facilite processo de eros~o: 
a) dano ligeiro; 
b) dano severo: 
c) dano extremamente severo: 
VIl • impedir ou diliculur a açSo dos agentes do Ocp~rtamento de 

Udesa 1\gropecu~rla. da Coordenadoria de 1\sslslêncla ncnka Integral · 
CATI. da Secretaria de Agricultura e 1\baslecimento na fiscalização de atos 
tonsiderados danosos ao solo agricola: 
. VIII • provar assoreamento ou contaminação de cursos d'água ou 
bacias de acumulaç~o. . . 
, · § 1. • • Em caso de reincid~ncia a multa ser~ apltcada pelo valor 
correspondente áo dobro da anteriormente imposta. . 

§ 2. • ~ A menor multa aplicada em qualquer caso de lrregulandade se rã 
- ·• de 20 (vinte) Unidades Fiscais do Estado de Silo Paul~· UFESPs. . l 
\ ; - § 3. • • Os yalores dás multas ~er5o estabelwdas em Resoluç~o do 
: StcreUrlo dé· Agricultura e Abastecimento. graduadas em conform1dade 

as disposições deste artigo. . . · 
17 • Nu Areas. n5o abrangidas nos programas espec1a1s 

artigo Q. •, em qu~ se verific~r processo de erosão ou 
d~~:ortiifir:ar!,~.· sem que o proprietãtio. ~ que já houver sido Imposta a 

pelo mesmo fato. tenha providenciado a correção, o 
, através da Secretaria de Agricultura e 
obru e mvlços necusArlos • recupmçlo. 

1 penalidade de paçamento cortupondenle ao valor 
1 di_SP.endildo;;no.~.lernio~ do lnci~o 111 do arb~o f l deste decreto. , 

tutorlzaçló pàri recuperáção da$ ~ru~ de que trata o : 
· do SecretArio de Agriculttna é Abastec1mento. 

... """"'"'li previsto neste artigo dever;! ser efetuado até 30 
do recebimento da ~espectiv~ notificação. 

, .p:;:;;c,;•i6C';'C•\-',.~ 

àrtfgoT6ficli!o slíjeitis A penalidade previsU no lliciso I ao a rugo I J. 
· Artigo 19 • S5o competentes para aplicaçlo das penalidades previstas 

no artigo 13 deste decreto: 
I • os Diretores dos Escritórios Regionais de Defesa Agropetu~ria do 

Departamento de Defesa Agropecuária. da Coordenadoria de Assistência 
Hcnic~ Integral • CATI. da Secretaria de Agricultura e Abastécimento: as 
penalidades previstas nos inci~o I e 11; ·· 

11 - o Diretor do Centro de Fiscalização de Insumos e Conservaçao do 
Solo do Departamento de Defesa Agropecuária da Coordenadoria de 
Auistência Hcnln Integral • CATI. da Secret~ria de Agricultura e 
Abnteclmento: as penalidades previstas nos Incisos I e 111. 

Artigo 20 • Das penalidades aplicadas pelos Chefes dos Escritórios 
Regionais e pelo Diretor do Centro de Flscaliuç~o de Insumos e 
Conservaç~o do Solo·caber~ tecurso. tio prazo de 30 (trinta) dias. a contar 
da ciência da penalidade aplicada. ao Diretor do Departamento de Defesa 
Agropecuária da Coordenadoria de Assist~ncia Té,cilica Integra. I ~ CATI. da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. · '. 

Par:lgrafo único - Acolhido o recurso. no lnérito. o Diretot do 
Departamento de Defesa Agropecuãri_a da Coo!denadorla de Assi~l~nclà • 
Técnica Integral - CATI. da Secretan~ de Agncultura ~ Abaste~•mento 
determinar;! o cancelamento do auto de mfraçãQ e da penahdade aphcada. 

· Artigo 21 - As multas aplicadas por infração a este decreto. bem como 
o pagamento dos serviços. previsto nos artigos 13, inciso 111 e I 7. serão 
recolhidos ao fundo Especial de Despesa do Departamento de Defesa 
Agropecuária da Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral • CATI da 
Secretaria de 1'\gricultura e Abastecimento. . 

Parágrafo único • O recolhimento de que trata est~ art1go deverá 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimen~o da notificação 
que der ciência da aplicação da penalidade ou do não acolh1mento da defesa 
ou do recurso, ou, ainda, do valor dos serviços executados. quan~o lor o 
mo, 

1\rtlgo 22 • "' penalidades pecunlhln cujos valores nlo rorem 
recolhidos nos prazos estipulados serlo encaminhadas pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento ~ Procuradoria Geral do Estado. para inscriçJo 
na divida ativa e cobrança judicial. . 

Artigo 23 - A Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Meio Ambiente e a 
Secretaria da Segurança Pública. quando solicitadas pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, colaborarão para o cumprimento do disposto 
neste decreto. 

Artigo 24 - O Estado. através da Seeretaria de Agricultura e 
Abastecimento. alocará recursos espedficos do seu orçamento para a 
aplicação e cumprimento da legislação de uso do solo agrlcola. · 

§ I. • . Todas as pr:lticas e procedimentos a serem utilizados no 
cumprimento deste decreto deverão, obedecendo a planejamento técnico. 
ter prioridade nas linhas de crédito e financiamento com recursos 
subsidiados, advindos do poder público estadual, para o meio rural. 

§ 2. • • Todos os projetos de financiamento agrlcola que envolverem a 
aplicação de recursos públicos estaduais devem exigir o cumprimento do 
presente decreto como condição resolutiva. ' 

§ 3. • • O disposto neste artigo aplica-se também no tocante ~ correção 
dos problemas de erosão causados pelas estradas e ferrovias já existentes. 

Artigo 25 • Nos concursos públicos para provimento de cargo ou 
preeenchimento de função-atividade de Engenheiro Agrônomo. a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento deverã incluir testes de conhecimentos 
necessários ao cumprimento deste decreto. · 

Artigo 26 - Para os fins de aplicação deste decreto qualquer interessado 
em condições de colaborar gratuitamente ou por dever de oficio com os 

poderes públicos lerá acesso prelerencial aos órgãos de informações. 
experimentaçSo, educação e pesquisa do Estado. relacionado com essa ~rea 
de trabalho. ,. 

Miao 27 • Toda pessoa llslca ou jurldlca que. de alguma lorma. 
contribuir para o cumprimento deste decreto ser' considerada prestldora de 
relevantes serviços e, a crit~rio du Secretarias da Educaçlo e de Agricultura 
e Abastecimento. aqueles que especialmente se destacarem lar~o jus a um 
certificado comprobatório de sua participaçlo. 

Panlgraro único - Os portadores do certificado comprobatório a que se 
refere este artigo terão seus nomes publicados no Diãrio Oficial do Estado. 
bem como rar~o jus. em Igualdade de condições e preenchidos os 
respectivos requisitos h seguintes vantagens: 

I. preferência no atendimento por parte dos órglos de pesquisa e 
associações técnicas. quanto a problemas agrosilvopastoris: 

2. preferência para instalação, em ireas de sua propriedade, de campos· 
de cooperaçlo para demonstração pr~tlc; de técnicas de cultura ou para 
produçlo de sementes e mudas: 

3. preferência para receber. gratuitamente. dos órgãos oficiais. projetos 
técnicos de: 

a) eletrificação rural: 
b) perfuraç~o de poços profundos: 

~> ~ c) controle da poluiçlo. 
Artigo 28 • Os proprietários das S (cinco) melhores propriedades de 

cada município. considerados destaques no aprimoramento do trabalho de 
conservação do solo agricola desenvolvido num perlodo mlnimo de S 
(cinco) anos. em concurso promovido pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. receberão o troféu "Protetor do Solo". 

Artigo 29 • Serão estabelecidas em Resoluções do SecreUrio de 
Agricultura e Abastecimento as insttuç1íes complementares que se fizerem 
necesslrlas para o fiel cumprimento deste decreto. . 

1\rtlgô JO • Este decreto entrará em vigor na daia de sua publlcaçlo. 
Pal~cio dos Bandeirantes, 16 de abril de 1997 
MÁRIO COVAS · · 
Francl!co Gratiano New 
SecretArio de Agricultura e Abastecimento 
Walter Fddman · 

· Secretãrio-Chefe da Casa Civir 
Antrmio Angarita 
Secrelilrio do Governo e GesUo Estratégica ·· 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestãó Estratégica. aos 

16 de abril de 1997. 
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LEGENDA DO MAPA DE SOLOS 

- LRe - Latossolo Roxo Unidade Ribeirão Preto- Eutrófico, A moderado, textura muito argilosa ou argilosa. 

- LRd - Latossolo Roxo Unidade Barão Geraldo - epieutrófico ou distrófico, textura muito argilosa ou argilosa. 

- LE-1 - Latossolo Vermelho Escuro Unidade Limeira - Distrófico ou álico, A moderado, textura argilosa ou muito 

argilosa. 

- LE-2- Latossolo Vermelho Escuro Unidade Hortolândia- álico, A moderado, textura média. 

- L V -1 - Latossolo Vermelho Amarelo Unidade São Lucas - Álico, A moderado, textura média. 

-LV -2- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Coqueiro - Álico, A fraco ou moderado, textura média. 

-L V -3 - Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Laranja Azeda - Álico, A fraco ou moderado, textura média. 

-L V -4- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Três Barras - Álico, A proeminente, textura média. 

-LV-5- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Canchim - Álico, distrófico ou ácrico, textura argilosa ou média. 

-LV-6- Latossolo Vermelho Amarelo Unidade Itororó - Álico, A proeminente, textura muito argilosa relevo 

ondulado. 

-PV -2 - Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Serrinha -Argila de atividade baixa, abrupto, distrófico ou álico, A 

moderado, textura Arenosa/média. 

-PV -3 - Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Monte Cristo - Argila de atividade baixa, abrupto, distrófico ou 

álico, A moderado espesso, textura arenosa/média ou média I argilosa. 

-PV-4- Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Canela -Argila de atividade baixa, álico, A moderado, textura 

média I argilosa. 

-PV-5 - Podzólico Vermelho Amarelo Unidade Santa Clara - argila de atividade baixa, A proeminente ou 

chemozêmico, textura média I argilosa, pouco profundo ou raso, fase pedregosa L 

-TE-I- Terra Roxa Estruturada Unidade Estruturada- eutrófica ou distrófica, textura argilosa ou muito argilosa, com 

horizonte A moderado ou proeminente. 

-TE-2 -Terra Roxa Estruturada Unidade Itaguaçu- distrófica ou eutrófica intermediária para Latossolo Roxo, com 

horizonte A moderado. 

-TE-3- Terra Roxa Estruturada Unidade Babilônia- eutrófica, com horizonte A Chemozêmico. 

- AQ - Areias Quartzosas Profundas - álica, A fraco ou moderado. 

- Li-2- Solos Litólicos- eutróficos, A moderado, textura indiscriminada, substrato arenito Botucatu Pirambóia. 

- Li-3 - Solos Litólicos - eutróficos, A moderado ou chemozêmico, textura argilosa, substrato basalto ou diabásio. 

- Li-4- Solos Litólicos- eutróficos ou distróficos, A moderado, textura indiscriminada, substrato Arenito Bauru. 

Glei Húmico - apresentam uma camada superficial de material orgânico inferior a 40 em de espessura, teores de 

carbono alto maior ou igual a 4%. 

Glei Pouco Húmico - apresentam uma camada superficial de material orgânico inferior a 40 em de espessura. 
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