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RESUMO 

 

O volume atual aborda importantes temas diretamente relacionados ao foco central deste 

diagnóstico que é o desenvolvimento de sistemas de implementações de projetos e 

recuperação da qualidade dos corpos d'água e do município de Rio Claro. 

 

Os temas investigados são solo, vegetação e sistema viário, sendo cada um apresentado e 

discutido em capítulo próprio. Cada capítulo é fundamentado por uma breve explicação 

conceitual, descrição dos procedimentos metodológicos para obtenção dos resultados, 

resultados e discussão. 

 

Todas as informações são circunstanciadas por mapeamento específico que foi elaborado a 

partir da associação da técnica aerofotogramétrica e das visitas expeditivas a campo. Os 

dados, produtos destes levantamentos constituem o sistema de informação geográfica do 

município. 

 

O primeiro capítulo refere-se ao mapeamento do uso e ocupação atual do solo, principais 

ocupações e suas implicações na degradação ambiental. Também são mensurados, 

apresentados e discutidos os principais processos erosivos identificados em Rio Claro e 

correlacionados com cada tipo de uso.  

 

O segundo capítulo traz em seu bojo a descrição da vegetação, sendo composto pelos 

diagnósticos dos remanescentes florestais e das áreas de preservação permanente. Em 

relação às últimas, uma análise mais criteriosa foi realizada a fim de investigar o uso e 

ocupação atual do solo, além dos principais impactos ambientais e pontos de 

dessedentação. 

 

O terceiro e último capítulo, destina-se ao mapeamento do sistema viário, sendo as estradas 

rurais identificadas, classificadas e analisadas de acordo com seu nível de prioridade, 

características de conformação da plataforma e interferências na trafegabilidade. Também 

foi mensurada a necessidade de adequação para intervenção no sistema viário, a fim de 

minimizar os processos erosivos e consequentemente, os danos ambientais. 
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1. SOLO 

 

 1.1. Uso e ocupação atual do solo  

A caracterização do uso e ocupação do solo é fundamental para elaboração de um 

plano de gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, conforme preconiza a Lei 

Federal n.º 9.433/1997. Cuidados no manejo do solo reduzem sensivelmente os processos 

que desencadeiam a degradação de imensas áreas, com prejuízos na hidrologia e na 

biodiversidade. 

O uso da terra implica em distintos comportamentos nos atributos da água no solo, 

podendo ser modificado pelo homem, por intermédio de seus programas de manejo. A inter-

relação entre as diferentes atividades humanas e as potencialidades e fragilidades do meio 

físico podem acarretar tanto situações de risco ao homem e a seus empreendimentos 

quanto impactos ambientais e, em consequência, provocarem degradação de áreas e riscos 

à saúde pública (BROLLO et. al., 2000). 

Outra forma de alteração da qualidade da água subterrânea está relacionada com os 

agrotóxicos usados na agricultura que podem ficar absorvidos nas partículas dos solos e 

através da drenagem em sistemas agrícolas e áreas de pecuária, que também estão 

associadas aos resíduos de criação de animais como nutrientes, matéria orgânica e 

coliformes. 

Os processos que controlam a qualidade de água de um rio fazem parte de um 

complexo equilíbrio, motivo pelo qual qualquer alteração na bacia hidrográfica pode 

acarretar alterações significativas, sendo as características físicas e químicas da água de 

um rio, indicadores da “saúde” do ecossistema terrestre, que podem ser utilizadas para o 

controle e o monitoramento das atividades desenvolvidas em uma bacia hidrográfica 

(MARGALEF, 1994). 

Assim, o emprego de geotecnologias, especificamente do sensoriamento remoto 

associado a um SIG (Sistema de Informações Geográficas) tem se mostrado como uma 

ferramenta eficaz na análise do uso e da cobertura do solo, pois proporcionam a obtenção 

de dados sobre a alteração de áreas de forma sistemática.  

Para o município de Rio Claro foi realizada uma análise aerofotogramétrica territorial 

gerando um fatiamento poligonal agrupado por tipo de cultura e utilização como: pastagem, 

cana-de-açúcar, cultura anual e perene, reflorestamento, vegetação arbórea, solo exposto, 

seringueira, uso não agrícola e rios, lagos e tanques. 
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 Toda a análise aerofotogramétrica foi guiada pela técnica da reambulação, ou seja, 

em situações duvidosas, as informações foram coletadas in loco, por meio da investigação a 

campo. Essa atividade além de orientar a produção cartográfica permite uma visão geral do 

uso atual, bem como a identificação de zonas de maior pressão antrópica. 

 O mapeamento do uso e ocupação atual do solo foi gerado com auxílio dos 

softwares de geoprocessamento QGIS 2.2.0 (Google Satelite e Bing Aerial), Plugin Open 

Layers e do ArcMAP 10.2.1 - ferramenta Spatial Analyst. O Datum empregado foi o SIRGAS 

2000 com a projeção UTM, tendo como meridiano central 45, fuso 23.  

 A elaboração do SIG de uso e ocupação foi obtida por meio do programa QGIS 

2.2.0, com produção de arquivos em shapes que contou ainda, com as informações 

advindas de receptores remotos - GPS de navegação Garmin modelo Montana 650 - 

possibilitando a inserção de imagens georreferenciadas. 

 O uso e ocupação do solo de Rio Claro estão representados na Tabela 01, em área 

absoluta e relativa, considerando a territorialidade do município. As principais ocupações 

econômicas identificadas foram: pecuária e cultivo da cana-de-açúcar. As informações 

cartográficas estão no Apêndice A.  

 

Tabela 01. Uso e ocupação atual do solo em Rio Claro. 

Uso do solo Área em ha Área em % 

Cana-de-açúcar 12.728,46 25,5 

Vegetação arbórea 6.579,44 13,2 

Solo exposto 592,94 1,2 

Cultura anual 258,06 0,5 

Reflorestamento 3.263,13 6,5 

Uso não agrícola 4.269,74 8,6 

Cultura perene 2.241,74 4,5 

Rios bifilares 203,88 0,4 

Lagos e tanques 252,15 0,5 

Pastagem 19.319,71 38,8 

Seringueira 132,97 0,3 
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 Atualmente, a área ocupada pela pecuária é de 38,8%, desenvolvida, em muitos 

casos, de forma extrativista, a pasto, com uso restrito de alimento suplementar, as 

gramíneas. O conjunto de fotos abaixo demonstra a situação dessas áreas e a presença de 

erosão do tipo laminar e em sulco, em algumas microbacias hidrográficas (MBHs) do 

município. 

 

Imagem 01. Situação atual das áreas destinadas à pastagem no município de Rio Claro. 

  

MBH Alto Corumbataí MBH Jacu 

  

MBH Alto Corumbataí MBH Assistência 

Legenda: MBH: microbacia hidrográfica. Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 As áreas destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar (culturas semiperenes) que 

representam a segunda ocupação econômica do município (25,5% da área total) 

concentram-se especialmente, nas regiões sudoeste e nordeste (Imagem 02).  O cenário 
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atual perpassa pela crescente preocupação por novas e renováveis fontes de energias e 

menos poluente (biocombustíveis). Com isso, esta monocultura tem se expandido muito, 

sobretudo no centro-sul brasileiro, apontando para um crescimento também no município de 

Rio Claro. 

 

Imagem 02. Plantio de cana-de-açúcar no município de Rio Claro. 

  

MBH Campo do Cocho MBH Baixo Passa Cinco 

Legenda: MBH: microbacia hidrográfica. Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 A cultura da cana-de-açúcar, não se difere de outras atividades agrícolas que 

empregam recursos naturais e geram algum impacto ambiental. Em geral, a produção desta 

cultura acaba por: reduzir a biodiversidade; contaminar as águas superficiais e 

subterrâneas, devido à prática excessiva de adubação química, corretivos minerais e 

aplicação de defensivos e herbicidas; compactar o solo pelo uso de maquinários pesados; 

assorear os corpos d'água, causado muitas vezes, pela adoção de práticas 

conservacionistas mal dimensionadas (ANDRADE & DINIZ, 2007). 

 A ocupação com culturas de ciclo anual e perene é de 5%. As perenes predominam 

sobre as anuais, sendo conceitualmente caracterizadas por plantas que mantém pelo menos 

parte da sua estrutura aérea. No município as culturas perenes mais encontradas foram: 

laranja, limão, café e coco (Imagem 03). 
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Imagem 03. Culturas de ciclo perene no município de Rio Claro. 

  

Citricultura (limão); MBH Alto Ribeirão Claro Cultura de coco; MBH Alto Corumbataí 

  

Citricultura (laranja); MBH Cachoeirinha Café; MBH Ibitinga 

Legenda: MBH: microbacia hidrográfica. Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 Dentre as culturas com ciclo anual, àquelas que têm uma única produção, as mais 

prevalentes são a soja, girassol, milho, sorgo, mandioca e hortaliças (Imagem 04). Em 

destaque, muitas hortaliças são cultivadas por pequenos produtores, sendo comercializadas 

nas feiras da cidade e que por meio de incentivos da Prefeitura Municipal constituem a 

primeira horta pública brasileira com certificação orgânica no Brasil - ECOCERT. 
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Imagem 04. Culturas de ciclo anual no município de Rio Claro. 

  

Soja; MBH Baixo Passa Cinco Girassol; MBH Alto Corumbataí 

  

Hortaliças; MBH Cachoeirinha e Baixo Corumbataí 

Legenda: MBH: microbacia hidrográfica. Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 Segundo posicionamento do Ministério do Meio Ambiente (2003), a agricultura e a 

pecuária exercem forte pressão tanto sobre as florestas como ecossistemas abertos, 

causando perda de biodiversidade. Desmatamentos, uso do fogo, superpastoreio, 

monocultura, mecanização intensiva e, principalmente, uso indiscriminado de agrotóxicos, 

são fatores que diminuem a diversidade da flora e da fauna e alteram a qualidade e 

disponibilidade de água, quer pela contaminação por agrotóxicos, quer pelo assoreamento 

dos recursos hídricos decorrente da erosão dos solos. 

 Com relação à ocupação por vegetação arbórea e reflorestamento, somam 19,7% da 

área total, apontando para um estado de preservação ambiental importante e que pode ser 

implementado por meio de políticas públicas de conservação. Os reflorestamentos vêm 
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sendo realizados com espécies nativas e exóticas em várias localidades do município 

(Imagem 05). 

 

Imagem 05. Reflorestamento ambiental em Rio Claro. 

  

MBH Médio Corumbataí MBH Baixo Ribeirão Claro 

Legenda: MBH: microbacia hidrográfica. Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 O uso não agrícola que é de 8,6% no município, refere-se às áreas ocupadas pela 

urbanização e pela atividade industrial e comercial. Rio Claro além de ter seu território 

ocupado por várias indústrias com diferentes finalidades, é considerado juntamente com os 

vizinhos, o maior polo cerâmico do Brasil. 

 Em relação às atividades agroflorestais representada no município pelo cultivo da 

seringueira (0,3% da área; Imagem 06), ainda que de pouca expressão, quando 

devidamente planejada, permitem a exploração dos recursos naturais com menores 

impactos ao meio ambiente. Além disso, apresentam benefícios socioeconômicos, pois têm 

como característica recuperar agrossistemas degradados, especialmente àqueles cuja 

atividade era de pecuária. Estudos e projeções realizados por organismos internacionais 

apontam para uma contínua demanda de produtos florestais, pelo menos, nos próximos 20 

anos (FAO, 2005). 
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Imagem 06. Plantio de seringueira no município de Rio Claro. 

  

Microbacia hidrográfica Alto Ribeirão Claro 

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 Os rios bifilares, os lagos e tanques somam quase 1% da área e estão localizados 

com maior predominância na região sul, oeste e nordeste do município. Por fim, a área 

mensurada com solo exposto configura 1,2% da área do município e agrega espaços 

destinados à atividade minerária, cerâmica e aterros sanitários. 

 Em especial, mensurou-se a área de cavas, resultado final, do método de extração 

da argila, que representam 15 hectares do solo exposto (Imagem 07). Na visão da 

degradação ambiental, o problema é importante, uma vez que, com a retirada da vegetação, 

danos gravíssimos advêm ao meio ambiente como: poluição visual e do lençol freático, 

erosão e o eminente arrasto de partículas de solo aos rios causando assoreamento, 

rebaixamento do lençol freático, entre outros. 

 Um estudo realizado por Colturato (2002), na aérea em estudo, ressalta que as 

cavas, resultante da extração de argila e os depósitos de material estéril alteram as formas 

topográficas locais, o que pode resultar em uma série de outras alterações indiretas, 

ocasionando modificações nos processos morfológicos vigentes, como mudanças de 

direções de fluxos das águas de escoamento superficial, determinando que áreas sob o 

domínio dos efeitos erosivos se convertam em ambientes de deposição e vice-versa. 

 Este passivo ambiental existente, embora seja de responsabilidade das empresas 

mineradoras, ocasiona conflitos com gestores ambientais, gerando pressões da sociedade 



 

13 

  

no sentido de recuperar e estabelecer a compatibilização da atividade de extração mineral 

com o meio ambiente. 

 

Imagem 07. Cavas de argila localizadas no município de Rio Claro.  

  

MBH Médio Corumbataí  

Estrada municipal RCL 448 

MBH Médio Corumbataí  

Estrada municipal RCL 161 

  

MBH Alto Ribeirão Claro 

Estrada municipal RCL 136 

MBH Assistência 

Estrada municipal RCL 040 

Legenda: MBH: microbacia hidrográfica; RCL: Rio Claro. Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 O mapeamento do uso e ocupação do solo, revelou que dentre as áreas identificadas 

como cavas de argila, as MBHs Jacutinga, seguida da Médio Corumbataí possuem as 

maiores áreas em hectares, quando comparadas as demais MBHs do município, conforme 

Tabela 02.  
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 Considerando, apenas os aspectos do zoneamento socioeconômico, a MBH Médio 

Corumbataí abriga uma razoável parte da franja urbana, apontando para necessidade de 

recomposição ambiental, pois quando a exploração mineral é processada em áreas 

urbanas, aos desfechos negativos no meio físico são somados os impactos de cunho social.  

 

Tabela 02. Quantitativo de cavas de argila por microbacia hidrográfica. 

Microbacia Cava de argila (ha) 

Ibitinga - 

Baixo Rib.Claro 0,68 

Cachoeirinha - 

Alto Rib.Claro - 

Assistência - 

Baixo Corumbatai 0,02 

Campo do Cocho - 

Médio Corumbataí 4,73 

Jacutinga 8,36 

Alto Corumbataí - 

Servidão - 

Baixo Passa Cinco - 

Baixo Cabeça 0,94 

Médio Cabeça 0,27 

Alto Cabeça - 

Sapezeiro - 

Rio Jacu - 

 

 Neste constante, a quantificação de solo exposto descrita na Tabela 01 também 

integra as áreas com ocupação de processos erosivos e assoreamentos, sendo estas 

apresentadas e discutidas a seguir, em subitem próprio. 



 

15 

  

 1.2. Processos erosivos 

Erosão pode ser definida como o processo de desgaste e consequente modificação 

da superfície das terras, desenvolvendo e evoluindo a partir da exposição dos solos. Podem 

ser classificadas em erosão geológica e erosão antrópica. 

A primeira refere-se à origem de atividades geológicas, como água, vento e gelo 

sobre a superfície terrestre, correspondendo a um processo natural, sem interferência do 

homem; enquanto a erosão antrópica deriva da interferência do homem sobre o ambiente, 

intensificando a ação da água da chuva e/ou vento sobre o solo (TAVARES et al., 2008). 

 Os tipos de erosão que ocorrem comumente são hídricos, que corresponde à ação 

da água sobre a superfície do solo; e a eólica, consistindo na ação do vento causando a 

desagregação de rochas, bem como dos agregados do solo. Para tanto, quatro processos 

fundamentais ocorrem na erosão hídrica (BRITO, 2012): 

1) Impacto: as gotas de chuva que caem no solo contribuem para a erosão, 

desprendendo as partículas do solo no local do impacto, transportam as partículas 

desprendidas e imprimem energia em forma de turbulência à água da superfície; 

2) Desagregação de partículas do solo: o impacto das gotas de chuva sobre a 

superfície do solo sem cobertura vegetal provoca o selamento superficial das 

primeiras camadas de solo, além de provocar o umedecimento dos agregados e 

reduzir suas forças coesivas; 

3) Transporte das partículas: o principal responsável pelo transporte é o escoamento 

superficial da água que não infiltrou no solo, uma vez que a intensidade da 

precipitação excede a taxa de infiltração. Estabelecido o escoamento, a enxurrada se 

move no sentido da declividade, ganhando velocidade à medida que o volume da 

suspensão e a declividade do terreno aumentar; 

4) Deposição das partículas: caracteriza-se como o processo final da erosão e consiste 

no armazenamento do solo erodido em rios, lagos, represas e outros corpos hídricos.  

 

Os processos erosivos, dada sua intensidade, causam poluição e assoreamento dos 

mananciais, podendo ocorrer enchentes; perda da capacidade produtiva dos solos 

agrícolas, devido ao desgaste do perfil do solo e arrastamento de insumos agrícolas; 

desmoronamento; e esgotamento dos mananciais de água, comprometendo os recursos 

naturais e a qualidade e disponibilidade da água. 
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A depender da energia cinética e da velocidade da enxurrada, tende a ocorrer 

formação de sulcos de diferentes profundidades e comprimentos na superfície do solo. Este 

desenvolvimento pode ocorrer então em diferentes etapas (RBMA, 2004; BRITO, 2012): 

 Erosão laminar: caracterizada como produto do escoamento superficial difuso da 

água da chuva sobre os solos desprotegidos. A erosão se processa removendo as 

camadas mais superficiais e expostas dos solos; 

 Erosão em sulco: aparece como uma evolução da erosão laminar, quanto pelo 

revolvimento e exposição dos horizontes B e C dos solos, pela ação do escoamento 

concentrado da água da chuva; 

 Voçorocas: classificadas de acordo com seu caráter dimensional, sendo 

consideradas as incisões acima de 0,5 metro de largura de profundidade; enquanto 

as inferiores ao valor mencionado, caracterizam as ravinas. As voçorocas formam-se 

quando a enxurrada se encontra em depressões mal protegidas e a água escorre em 

longos períodos em forma volumosa, adquirindo grande velocidade, considerada 

uma evolução da etapa anterior, quando uma ravina se aprofunda até atingir o lençol 

freático, perenizando-a. 

 

Os principais fatores condicionantes dos processos erosivos, responsáveis pela sua 

evolução, intensificando-os ou não podem ser: solo (textura, estrutura, permeabilidade, 

densidade, propriedades químicas, biológicas e mineralógicas); clima (volume, intensidade, 

duração e frequência das precipitações e variação de temperatura); topografia (escoamento 

na superfície em função do relevo, declive e comprimento de rampa); cobertura vegetal 

(fator mais importante de defesa natural do solo, funcionando como uma manta protetora); e 

ações antrópicas (desmatamento, movimento de terra, concentração de água e uso 

inadequado do solo agrícola e urbano). 

A ausência de um zoneamento que propicie um planejamento urbano adequado, 

com uso e ocupação do solo de modo racional, pode causar processos erosivos de grande 

dimensão em meio urbano, constituindo-se em um problema antrópico. O aumento da 

demanda por expansão de área aliada a essa falta de planejamento faz com que o 

crescimento da cidade ocorra de forma desordenada. 

Frente a esse crescimento em áreas ainda não integradas fisicamente ao meio 

urbano, com a implantação de loteamentos irregulares e índices de ocupação incompatíveis 

com a capacidade de suporte do meio, provoca-se um excesso de superfícies 
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impermeabilizadas, as quais reduzem a infiltração de água nos solos, maximizadas quando 

aliadas à disponibilidade hídrica e a suscetibilidade à erosão. 

Comumente, as erosões em áreas urbanas caracterizam-se nas regiões periféricas 

da cidade devida ausência ou deficiência dos sistemas de drenagem de águas pluviais; 

implantação inadequada do arruamento; ocupações de áreas impróprias; lançamento de 

galeria pluvial, lixo e entulho à meia encosta ou em cabeceiras de drenagem (MAGALHÃES, 

2001; BRITO, 2012). 

 Além disso, dentre outros danos, a erosão também causa assoreamento de cursos e 

corpos d’água, a degradação do solo que prejudica a manutenção da fertilidade, altera a 

profundidade do solo causando perdas no horizonte A. Este horizonte apresenta a maior 

parte dos nutrientes para as plantas, a maioria da matéria orgânica e a melhor estrutura 

para o desenvolvimento das raízes.  

 A erosão e o assoreamento trazem também como implicações uma maior frequência 

e intensidade de enchente e alterações ecológicas que afetam a fauna e flora. Apesar disso, 

no aspecto econômico-social os danos são verificados também na perda de terras 

agricultáveis na região inundada e na diminuição da disponibilidade de emprego na área 

rural. 

 Para obtenção dessas informações no município de Rio Claro, todas as erosões e 

assoreamentos foram levantadas a partir da análise aerofotogramétrica, considerando 

àquelas visíveis na escala de 1.5.000.  O levantamento caracterizou os sulcos profundos e 

as erosões laminares mais intensas, cuja recomposição não pode ser realizada com 

utilização de arado/grade. Para orientar toda investigação, os dados obtidos com a 

aerofotogrametria foram cruzados com os coletados nas saídas de campo expeditivas, pela 

equipe multidisciplinar da contratada. 

 Os quantitativos do levantamento são apresentados Tabela 03. A erosão laminar e 

em sulco são os processos mais frequentes, acompanhados do assoreamento dos rios, 

córregos e ribeirões. As voçorocas, processos erosivos com feições intensas, representam a 

menor prevalência no município. 
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Tabela 03. Quantitativo de processos erosivos e assoreamento no município de Rio Claro. 

Processos Erosivos Área absoluta (ha) Área relativa (%) 

Laminar e em sulco 828,11 1,66 

Assoreamento 17,66 0,04 

Voçoroca 12,15 0,02 

 

 Normalmente, a erosão laminar é a primeira expressão do processo erosivo de uma 

determinada gleba, e começa despercebida pelo proprietário, e progride silenciosa, 

avançando sob as áreas sem conservação de solo, proporcionando queda do rendimento 

das culturas e gerando em seguida erosões mais localizadas como sulcos, ravinas e 

voçorocas, que são as fases mais intensas do processo erosivo.  

 Em Rio Claro os processos erosivos do tipo laminar e em sulco ocorrem de forma 

explícita em toda área municipal, indicando uma remoção generalizada dos horizontes 

superficiais do solo. O fato aponta para uma exploração com pouca adoção de práticas 

conservacionistas e para um manejo inadequado do solo. 

 O processo erosivo, dada a sua intensidade, além de degradar o perfil do solo, é a 

causa primeira de todos os problemas que levam à baixa produtividade e ao 

empobrecimento do meio rural. Portanto, todos os problemas de produção agrícola ou de 

água para uso múltiplo têm suas causas interligadas, tendo como as principais, àquelas 

vinculadas ao uso, manejo e conservação do solo e suas consequências, no processo 

erosivo. 

 A perda dos solos agrícolas pela erosão afeta diretamente a disponibilidade hídrica, 

sendo este um dos maiores problemas da agricultura paulista, que além de comprometer os 

recursos naturais, põe em risco a produção econômica. Para CATI (2001), estes fatores 

causam problemas na qualidade e disponibilidade da água através da poluição, 

assoreamento de mananciais e reservatórios e enchentes no período das chuvas ou 

escassez no período da estiagem.  

 A Imagem 08 é um ilustrativo de erosão do tipo sulco profundo, encontrada de forma 

pontual em alguns locais do município. A representação fotográfica está localizada na 

microbacia do Alto Corumbataí e suas características evidenciam a degradação do solo e 

alertam para necessidade de intervenção. 
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Imagem 08. Ilustrativo de erosão em sulco profundo, na microbacia hidrográfica Alto 

Corumbataí. 

 

Fonte: EcosBio, 2013. 

  

 Mesmo que em menor quantidade, as voçorocas identificadas estão localizadas, 

sobretudo, em solos utilizados com a atividade da pecuária e em áreas de vegetação 

arbórea. Erosões urbanas e periurbanas também foram identificadas, com destaque, a 

voçoroca urbana do bairro Mãe Preta, que está sendo recuperada (Figura 01). 

 A remoção de horizontes superficiais, o tráfego intenso e as construções civis 

modificam o arranjo do espaço poroso do solo e o processo de infiltração das águas pluviais 

podendo aumentar, tanto o potencial erosivo dos materiais como o risco de inundações 

devido ao maior escoamento superficial, além de interferem no desenvolvimento das plantas 

(GIASSONI & DALMOLIN, 2005). 
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Figura 01. Voçoroca em recuperação na microbacia hidrográfica Mãe Preta. 

 

Fonte: Google Earth, 2013. 

 

Embora a área ilustrada esteja sendo estabilizada, ainda há sinais de sulcos e 

ravinas, demonstrando que as águas pluviais continuam desestabilizando o solo, e outras 

intervenções devem ser adotadas, especialmente no sentido de aumentar a infiltração das 

águas no local e diminuir a dinâmica erosiva.  

 A área assoreada no município é de 17,66 hectares, o que corresponde a 0,04% do 

território (Imagem 09). O processo de assoreamento em uma bacia hidrográfica encontra-se 

intimamente relacionado aos processos erosivos, uma vez que a erosão fornece os 

materiais que darão origem ao assoreamento, que se não reprimido, origina um ciclo 

contínuo de impacto e degradação ambiental. 
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Imagem 09. Assoreamento, localizado na microbacia hidrográfica Alto Corumbataí. 

 

Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 Ao analisar os dados referentes à instalação dos processos erosivos por microbacia 

hidrográfica, observou-se que a MBHs Alto Ribeirão Claro e Médio Corumbataí apresentam 

o maior volume de erosão do tipo laminar e em sulco. Já, os rios mais assoreados estão 

localizados nas MBHs Sapezeiro, Alto Cabeça, Alto e Médio Corumbataí e as voçorocas são 

quantitativamente mais representativas nas MBHs Alto Ribeirão Claro, Cachoeirinha e 

Médio Corumbataí. 

 A Tabela 04 traz os dados quantitativos, em hectares, dos processos erosivos por 

MBH separando-os em: erosão (laminar e em sulco), assoreamento (considerada aqui, 

como um tipo de erosão "hídrica") e feições mais intensas, processo final da dinâmica 

erosiva, as voçorocas. 
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Tabela 04. Quantitativo de processos erosivos por microbacia hidrográfica. 

Microbacia Erosão (ha) Assoreamento (ha) Voçoroca (ha) 

Ibitinga 29,49 - - 

Baixo Rib.Claro 24,56 - - 

Cachoeirinha 2,88 - 3,91 

Alto Rib.Claro 169,96 1,63 5,39 

Assistência 100,87 1,08 
 

Baixo Corumbataí 37,89 0,28 0,08 

Campo do Cocho 5,68 0,03 
 

Médio Corumbataí 146,65 2,47 2,77 

Jacutinga 37,63 0,34 - 

Alto Corumbataí 60,88 2,51 - 

Servidão 7,74 - - 

Baixo Passa Cinco 57,11 1,31 - 

Baixo Cabeça 13,98 0,16 - 

Médio Cabeça 22,02 0,24 - 

Alto Cabeça 37,83 2,54 - 

Sapezeiro 21,89 3,04 - 

Rio Jacu 44,97 0,56 - 

 

 Neste contexto, torna-se importante destacar a influencia da coberta vegetal que 

permite que grande quantidade de água pluvial seja evaporada, reduzindo a umidade do 

solo, contribuindo para o aumento da taxa de infiltração e a redução do volume de 

escoamento superficial. Além disso, há aumento do teor de matéria orgânica, que, 

incorporada ao solo, melhora a drenagem, a estrutura do solo facilitando a penetração das 

raízes dos vegetais (SEGANFREDO et al., 1997).  

 A cobertura vegetal e o tipo de vegetação influenciam nos processos de erosão de 

duas maneiras: a) reduzindo o volume de água que chega ao solo, através da interceptação, 
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e b) alterando a distribuição do tamanho das gotas de chuva, afetando, com isso, a energia 

cinética da chuva (BARBOSA et al., 2009). 

 Uma análise interpretativa entre a incidência dos processos erosivos o tipo de 

ocupação do solo em Rio Claro, considerando os valores absolutos e relativos, mostrou que 

eles são mais prevalentes nas áreas de cultivo da cana e de pastagem, quando comparados 

as demais ocupações do município, detalhes na Tabela 05.   

 

Tabela 05. Relação entre o tipo de uso e ocupação do solo e existência de processos 

erosivos. 

Tipo de uso Erosão (ha) % Uso erodido Voçoroca (ha) % Uso voçoroca 

Cana-de-açúcar 344,35 2,70 - - 

Vegetação arbórea 3,98 0,06 2,31 0,03 

Solo exposto 2,86 0,48 - - 

Cultura anual 1,93 0,74 - - 

Reflorestamento 1,03 0,03 - - 

Uso não agrícola 19,35 0,45 - - 

Cultura perene 4,89 0,21 - - 

Rios bifilares 0,02 0,01 - - 

Lagos e tanques - - 0,01 - 

Pastagem 449,66 2,32 9,83 0,05 

Seringueira - - - - 

 

 As áreas destinadas às pastagens além de possuir erosões do tipo laminar e em 

sulco relacionam-se ainda, com as voçorocas. De forma geral, as pastagens brasileiras, em 

sistema extensivo com pastoreio acima da capacidade suporte da terra têm interferido na 

erodibilidade do solo, no tempo e no espaço. 

Os principais problemas técnicos encontrados nestas áreas são: o pastejo excessivo, 

sem considerar a capacidade de suporte da pastagem, inexistência de práticas 

conservacionistas de melhoramento como a calagem e a adubação, ausência de sistema de 
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pasto rotativo com o uso de piquetes e a seleção adequada de espécies forrageiras 

adaptadas ao tipo de manejo praticado (Imagem 10). 

 

Imagem 10. Processos erosivos em área de pastagem no município de Rio Claro. 

 

Microbacia hidrográfica Médio Corumbataí 

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 Estes fatores levam à compactação do solo e à formação de trilhos pelo pisoteio 

excessivo, que em algumas áreas evoluíram para ravinas e voçorocas. Além disso, a pouca 

cobertura do solo, em algumas áreas, está acelerando a erosão laminar. O baixo estoque de 

matéria orgânica no solo, decorrente, favorece a desagregação das partículas e 

consequente, lixiviação. 

 A ausência de manejo e de práticas conservacionistas das pastagens, normalmente, 

culmina com sua degradação. É considerada degradada uma pastagem, cuja maior parte foi 

tomada por plantas invasoras ou constitui-se de solo descoberto. Os fatores de manejo a 

serem observados em um sistema correto são: a pressão de pastejo (lotação animal), a sua 

frequência e a interação entre a pressão e a frequência de pastejo. 
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 A deficiência no uso de tecnologias que mantenham a produção no patamar 

desejado atrelada a não observância das relações do clima, solo, planta, animal e sistema 

de manejo adequado potencializam a degradação. Assim, torna-se de grande importância 

um projeto que busque a conscientização dos produtores rurais a fazer o uso do solo de 

forma sustentável, tendo a conservação e a sustentabilidade como premissa à sobrevivência 

das próximas gerações. 

 Via de regra, as pastagens, embora em intensidade um pouco menor que as 

florestas, fornecem grande proteção ao solo contra os estragos da erosão. No entanto, 

como opção adequada para ocupação dos solos, a pastagem necessita ser manejada de 

forma a minimizar o escoamento superficial da água, que é fator decisivo para agravar a 

erosão dos solos. E isto é conseguido através de uma boa cobertura vegetal e boa produção 

de raízes, por meio do melhoramento do ambiente de subsuperfície.  

 Para que as pastagens desempenhem essa função, é preciso que desde a sua 

formação, sejam adotadas medidas de conservação do solo, aplicação de corretivos e de 

adubação de plantio. Após o estabelecimento destas medidas, as adubações de 

manutenção e o manejo correto da espécie forrageira escolhida desempenharão importante 

função como medidas conservacionistas (ANDRADE, 1994). 

 Em Rio Claro, embora, seja evidente a adoção de práticas conservacionistas na 

cultura da cana, as erosões ocorrem, sobretudo, em época de plantio, quando o solo está 

exposto. Posteriormente, à implantação da cana, os processos erosivos identificados são 

provenientes do uso incorreto dos terraços e da falta de encabeçamento dos mesmos 

(Imagem 11).  
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Imagem 11. Problemas de encabeçamento de terraços em áreas de cultivado de cana. 

  

 

Microbacia hidrográfica Alto Ribeirão Claro 

Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 O preparo do solo resulta, geralmente, na diminuição do tamanho dos agregados, 

aumento temporário do espaço poroso e da atividade microbiana, além da incorporação dos 

resíduos, deixando o solo descoberto. Com o passar do tempo, ocorre a diminuição do 

conteúdo de matéria orgânica e do número de micro-organismos, resultando na redução da 

agregação promovida por eles. Isso faz com que haja maior suscetibilidade à desagregação 

e ao transporte, e assim, maior suscetibilidade à erosão.   
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 Além disso, o peso das máquinas e implementos pode imprimir a aproximação das 

partículas, decorrendo na formação de camadas compactadas, comumente chamada de pé 

de grade, localizada logo abaixo da camada fértil do solo. Em função dessas alterações 

físicas, o preparo é a prática que mais induz à erosão do solo na agricultura. Desta forma, os 

implementos de preparo do solo devem se adaptar às condições e tipos de solo, visando, 

principalmente, a preservação das características físicas e biológicas na camada de 

preparo, evitando a desagregação excessiva, aumentando a infiltração e, 

consequentemente, diminuindo as perdas de solo (MACEDO et al., 2009). 

 Para mitigação dos processos erosivos, faz-se necessário o conhecimento da região 

de interesse para adequação da ocupação às condições de cobertura vegetal, tipo de solo, 

topografia, sistema natural de drenagem e condições naturais de estabilidade dos taludes 

naturais ou artificiais.  

 O atual mapeamento fornece subsídios à seleção de áreas prioritárias, do ponto de 

vista de conservação e recuperação do solo e o entendimento do potencial natural destes 

processos, apontando à expectativa de perda de solo sob sistemas de ocupação da terra e 

o zoneamento básico das áreas de restrição à ocupação. 

 

 

 1.3. Áreas de instalação para possíveis aterros de inertes 

 Estudos demonstram que a disposição final dos resíduos sólidos urbanos, enquanto 

última etapa do gerenciamento de resíduos requer atenção especial. O primeiro passo 

inicia-se com a seleção de locais favoráveis para implantação do aterro, principalmente do 

ponto de vista do meio físico, biótico e socioeconômico. Áreas adequadas, além de 

promoverem a proteção ambiental e à saúde pública, representam menores gastos com as 

etapas de implantação, operação e encerramento do empreendimento, proporcionando 

considerável economia em todo o processo (BROLLO, 2001; LINO et al., 2008). 

 Além desses critérios, a seleção de áreas para implantação de aterros, deve 

considerar as exigências legais e a resistência por parte da população. A escolha da área 

para destinar os resíduos sólidos passa pela fase dos estudos preliminares. Estes são 

importantes para definir o sistema a ser adotado e, auxiliar no controle e monitoramento 

posteriores, a deposição do resíduo. A caracterização do município e o diagnóstico do 

gerenciamento de resíduos sólidos utilizados se constituem como etapas fundamentais 

(PFEIFFER & CARVALHO, 2002). 
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 No âmbito ambiental, considerando, sobretudo os aspectos físicos do município de 

Rio Claro foram elencadas algumas áreas para possível instalação de aterros de inertes, 

conforme descrição no Plano de Informação (PI) a seguir. Entretanto, maiores estudos 

devem ser realizados a fim de minimizar os efeitos negativos da implantação.  

 Para seleção das áreas de possível instalação de aterro de inertes, adotou-se como 

critério a restrição à implantação associada a três temas, a saber: hidrografia (distância do 

recurso), tipos de solos e relevo, as quais se atribuíram notas proporcionais à restrição, 

estas por sua vez foram distribuídas em classes, como: muito baixa, baixa, média, alta e 

muito alta.  Maiores detalhes quanto à distribuição das notas são apresentados na Tabela 

06, do PI.  

 Cada um dos temas foi trabalhado por meio de uma imagem temática, onde cada 

pixel correspondeu a um valor equivalente de restrição. Os temas foram então combinados 

em uma nova imagem temática, em que cada pixel correspondeu à média aritmética das 

restrições dos temas individuais. 

 A seguir se extraíram as áreas com a restrição baixa e média, produzindo uma 

imagem temática que foi combinada com as áreas de mineração anteriormente levantadas, 

por meio da álgebra booleana, utilizando-se o operador "E", gerando uma nova imagem 

temática, que reproduz as áreas de mineração recomendadas para a instalação de aterro de 

inertes. 

 Os mapas que compuseram a identificação dos possíveis locais para instalação de 

aterro de inerte no município estão contidos nos seguintes Apêndices, sendo Apêndice B - 

Hidrografia; C - Solo; D - Relevo; E - Média da Classe de Vulnerabilidade e F - Locais 

Selecionados.  

 

 

Plano de Informação 

 O grau de vulnerabilidade da área para instalação de aterros de inertes seguiu os 

critérios preconizados por Corvalán e Garcia (2011) e também adotados neste estudo, para 

análise do potencial de fragilidade ambiental. Desta forma, o grau de vulnerabilidade 

corresponde a uma variável numérica que considera, valores superiores como de maior grau 

de vulnerabilidade (Tabela 06). 
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Tabela 06. Classes de vulnerabilidade e seu correspondente grau de classificação. 

Grau de vulnerabilidade Intervalos de classificação 

1 - 2 Muito baixa 

3 - 4 Baixa 

5 - 6 Média 

7 - 8 Alta 

9 - 10 Muito Alta 

Fonte: Adaptado de Corvalán e Garcia (2011). 

 

 

a) Hidrografia 

 O elemento hidrografia foi utilizado para mensurar a distância das APPs, bem como 

das nascentes e represas, a distribuição dos valores encontra-se evidenciada abaixo e as 

informações cartográficas, no Apêndice B. 

 

Tabela 07. Distância do recurso hídrico e classe de vulnerabilidade, em metros. 

Classes/Notas 
Muito alta 

(Peso 9) 

Alta 
(Peso 7) 

Média 
(Peso 5) 

Baixa 
(Peso 3) 

Muito baixa 
(Peso 1) 

Distância nascentes 0-50 50-200 200-300 300-350 350-48583 

Distância represas 0-100 100-250 250-350 350-400 400-58627 

Distância APPs 50m 0-50 50-200 200-300 300-350 350-69948 

Distância 30m APPs 0-30 30-180 180-280 280-330 330-42035 

Legenda: APPs: áreas de preservação permanente. 

 

 

b) Solos 

 Os solos foram agrupados conforme suas características pedológicas, segundo 

critérios estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação do Solo (EMBRAPA, 2006). 
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Assim, foram criadas quatro categorias de solos que obtiveram o grau e classificação de 

vulnerabilidade e estão representados na Tabela 08 e no Apêndice C. 

 

Tabela 08. Tipos de solos, grau e classificação de vulnerabilidade. 

Tipos de Solos Descrição Grau 
Classe de 

vulnerabilidade 

Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA) 

PVA 27 Textura arenosa / média 8 Alta 

PVA 31 Textura arenosa / média argilosa e argilosa 7 Alta 

PVA 32 Textura argilosa e média / argilosa 7 Alta 

PVA 59 
Textura média / argilosa + argilosa e média 

/ argilosa 
7 Alta 

PVA 76 Textura arenosa / média + indiscriminada 8 Alta 

PVA 97 Textura arenosa / média + argilosa 8 Alta 

    Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA) 

LVA 04 Textura média 5 Média 

LVA 06 Textura média 5 Média 

    Latossolos Vermelhos (LV) 

LV 04 Textura argilosa 5 Média 

LV 09 Textura argilosa 5 Média 

LV 58 Textura argilosa + média e argilosa 5 Média 

    Neossolos Litólicos (RL) 

RL 14 Textura média + textura média ou argilosa 7 Alta 

RL 18 Textura média 8 Alta 

RL 25 Textura indiscriminada 8 alta 
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c) Relevo 

 Relevos muito movimentados, associados a terrenos mais inclinados, favorecem a 

erosão e assim, podem carrear materiais aos recursos hídricos. A Tabela 09 classifica as 

áreas, considerando o relevo, o tipo de solo, o grau e a classe de vulnerabilidade 

(representação cartográfica no Apêndice D). 

 

Tabela 09. Relevo, tipo de solos, grau e classificação de vulnerabilidade. 

Relevo Tipo de solo Legenda/solos Grau 
Classe de 

vulnerabilidade 

Ondulado e plano LV58 Latossolos 5 Média 

Suave ondulado LV4 Latossolos 5 Média 

Ondulado LV9 Latossolos 5 Média 

Suave ondulado LVA4 Latossolos 5 Média 

Suave ondulado e plano LVA6 Latossolos 5 Média 

Suave ondulado LV4 Latossolos 5 Média 

Ondulado PVA59 Argissolos 7 Alta 

Ondulado PVA31 Argissolos 7 Alta 

Ondulado PVA31 Argissolos 7 Alta 

Ondulado PVA32 Argissolos 7 Alta 

Montanhoso RL14 Neossolos 7 Alta 

Suave ondulado PVA97 Argissolos 8 Alta 

Ondulado PVA27 Argissolos 8 Alta 

Ondulado PVA27 Argissolos 8 Alta 

Ondulado PVA76 Argissolos 8 Alta 

Forte ondulado e 

ondulado 
RL18 Neossolos 8 Alta 

Ondulado RL25 Neossolos 8 Alta 
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Resultado 

 As áreas selecionadas correspondem àquelas, cuja sobreposição dos dados de 

hidrografia, solo e relevo apresentaram-se como de baixa ou média vulnerabilidade 

(Apêndice E). Assim, as áreas indicadas para possível instalação de aterros de inertes 

somam 165,11 ha, localizadas em áreas de mineração e distribuídas ao sul do município, 

todas abaixo da estrada municipal Rio Claro a Ipeúna (RCL-050), conforme Apêndice F. 
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Rio Claro (acho que podíamos já atribuir um nome a este SIG para referenciá-lo). 
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1. VEGETAÇÃO 

Instituída pelo Código Florestal, Lei n⁰ 4.771 de 1965 e alterações posteriores como 

o Novo Código Florestal – Lei n⁰ 12.651/2012, as Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

são definidas como espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e 

vulneráveis, que podem ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por 

vegetação nativa. Tais áreas foram designadas com a finalidade de mitigar os impactos 

causados pela ação natural que ocorre no meio ambiente, bem como pela pressão 

antrópica. 

A manutenção das APPs vai além de obedecer apenas a Lei, mas considerar as 

diversas funções que exercem no meio ambiente, as quais: proteção dos corpos d’água, 

evitando a poluição e o assoreamento de rios; proteção do solo, de modo a evitar o uso e 

ocupação em locais indevidos; manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico; 

facilitar o fluxo gênico para os elementos da fauna e flora por meio de corredores 

ecológicos; e atenuar os desequilíbrios climáticos, assegurando o bem-estar da população 

humana. 

De acordo com o Novo Código Florestal, Art. 4⁰ considera-se Área de Preservação 

Permanente, em zonas rurais ou urbanas: 

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros. 

 

Quanto às áreas ao entorno de lagos e lagoas naturais, no geral devem possuir uma 

largura mínima de 30 metros na zona urbana e de 100 metros em zonas rurais, salvo 

exceção. Em relação aos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramentos ou 

represamento de cursos d’água naturais, define-se a faixa na área de entorno por meio de 

licença ambiental do empreendimento. 

Segundo o Art. 6⁰ algumas áreas cobertas com florestas ou outras formas de 

vegetação ainda podem ser consideradas de preservação permanente, quando declaradas 

de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo e tenham uma ou mais finalidades, 

as quais: 
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I – conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos 
de terra e de rocha; 
II – proteger as restingas ou veredas; 
III – proteger várzeas; 
IV – abrigar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 
V – proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 
VI – formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII – assegurar condições de bem-estar público; 
VIII – auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
militares; 
IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 

 

A importância da existência de formações florestais ao longo de corpos d’água 

ocorre do benefício que traz a vegetação ao ecossistema, envolvendo sua conservação e 

recuperação como estratégias para a preservação dos recursos hídricos e da 

biodiversidade, de modo a exercer função protetora sobre os recursos bióticos e abióticos 

presentes no meio (ALMEIDA, 2009). 

Pertencente ao bioma Cerrado e Mata Atlântica, o município de Rio Claro possui 

4.682ha de Floresta Estacional Semidecidual e 332ha de formação arbórea/arbustiva em 

região de várzea, resultando em um total de 5.014ha de vegetação natural remanescente 

(IF, 2009). Existindo legislação específica para o Bioma Mata Atlântica, a Lei n⁰ 11.428, de 

22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa de tal 

Bioma e dá outras providências. 

De acordo com Art. 6⁰ dessa Lei, a proteção e utilização do referido bioma tem por 

objetivo geral o desenvolvimento sustentável, e como objetivos específicos, a salvaguarda 

da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do 

regime hídrico e da estabilidade social. 

Contudo, grande parte dos remanescentes florestais encontra-se atualmente na 

forma de fragmentos florestais, resultado das perturbações antrópicas dos ecossistemas. A 

fragmentação afeta de forma diferenciada a dinâmica no meio, introduzindo uma série de 

impactos ambientais, tendo como efeitos adversos a área, distância, borda e habitat matriz, 

como apresentados (VIANA & PINHEIRO, 1998): 

 Efeitos de área: trazem as mudanças ecológicas, reduzindo a riqueza e densidade 

de espécies, sendo os efeitos negativos na fauna e flora mais abruptos nos 

fragmentos de menor tamanho. 
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 Efeitos da distância: a distância de um fragmento a outro ou da floresta contínua, 

afeta o deslocamento dos animais e de propágulos vegetais. Quanto maior a 

distância, pior o efeito. 

 Efeitos de borda: definidos como os limites do fragmento, formam uma transição 

abrupta entre a floresta e a paisagem adjacente alterada, sendo os principais efeitos 

negativos: aumento da taxa de mortalidade de árvores; mudanças bruscas de 

luminosidade, temperatura, umidade e ventos; extinção de espécies de insetos, 

pássaros e outros animais; e aumento da suscetibilidade da floresta à invasão de 

espécies exóticas e não florestais. 

 Efeitos do habitat matriz: o termo matriz faz referência ao mosaico de habitats 

modificados pelo homem, como pastagens, culturas, plantações ou florestas em 

regeneração que circundam os fragmentos da floresta. A matriz tem grande 

influência sobre a conectividade dos fragmentos, sobre o grau em que a população 

de um fragmento esta ligada genética e demograficamente a outras populações. 

 

A degradação traz como resultado uma interação negativa entre diversos fatores, 

sendo necessária intervenção para a minimização de seus processos no meio, as quais 

podem ser constatadas adiante. 

O mapeamento da vegetação do município de Rio Claro foi dividido em dois temas, a 

saber: remanescentes florestais e áreas de preservação permanente englobando nestas, as 

áreas de matas ciliares e a delimitação de nascentes. 

 Como procedimento metodológico, os mapas foram gerados com auxílio dos 

softwares de geoprocessamento QGIS 2.2.0, Plugin Open Layers e do ArcMAP 10.2.1 - 

ferramenta Spatial Analyst. O Datum empregado foi o SIRGAS 2000 com a projeção UTM, 

tendo como meridiano central 45, fuso 23. 

 A elaboração dos SIGs foi composta por meio do programa QGIS 2.2.0, com 

produção de arquivos em shapes que contou ainda, com as informações advindas de 

receptores remotos - GPS de navegação Garmin modelo Montana possibilitando a inserção 

de imagens georreferenciadas. 
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 1.1. Remanescentes florestais  

Os remanescentes florestais ou então, fragmentos florestais são qualquer área 

vegetada, interrompida por um elemento natural como rios, lagos e outros, podendo ainda 

ser antrópico, como estradas ou culturas agrícolas capaz de alterar a dinâmica do meio 

(VIANA, 1990).   

A vulnerabilidade destes está pautada nas mudanças físicas e biogeográficas, em 

grande ou pequena escala, sendo o grau de vulnerabilidade função do tamanho, da forma, 

do posicionamento e da conectividade. A relação entre tamanho do hábitat e a sua 

vulnerabilidade é inversamente proporcional, sendo preponderante na dinâmica 

populacional e efeitos de borda. 

 Além disso, vale destacar a importância dos fragmentos de pequena área como 

trampolins ecológicos que servem de ligação entre os fragmentos de grandes áreas, 

biodiversidade, entre outros, melhorando o nível de heterogeneidade da matriz e servindo 

como abrigo de espécies endêmicas. Do mesmo modo, os fragmentos com grandes 

extensões são vitais para manutenção da biodiversidade e de processos ecológicos de 

maiores proporções. 

 Assim, os fragmentos foram separados em três categorias, segundo a faixa de área 

de sua composição, a saber: a) àqueles com área de 0,01 a 21,73 hectares; b) com área de 

21,74 a 121,85 hectares; c) com área de 121,86 a 308,17 hectares. A divisão dos 

fragmentos foi realizada a partir do método de Quebras Naturais "Jenks", com auxílio do 

software QGIS 2.2.0. As informações cartográficas encontram-se contidas no Apêndice G. 

 O resultado encontrado mostrou que o município apresenta 1.970 unidades de 

fragmentos (Tabela 01), sendo alguns formados por florestas latifoliadas, ou seja, floresta 

estacional semidecidual e floresta estacional decidual. Estes remanescentes compostos por 

vegetação original, embora restritos a determinadas áreas, conservam grande diversidade 

biológica e paisagística, fornecendo recursos para a fauna e proteção para o solo e 

mananciais. Todos os fragmentos de mata nativa existentes estão georreferenciados no SIG 

do município. 
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Tabela 01.  Unidades de remanescentes florestais e faixa de área identificados no município 

de Rio Claro. 

Faixa de área (ha) Unidades 

0,01 a 21,73 1910 

21,74 a 121,85 57 

121,86 a 308,17 3 

 

 O levantamento em Rio Claro foi realizado por meio da análise aerofotogramétrica, 

posteriormente foram selecionados, de forma aleatória, 10 remanescentes para inspeção in 

loco, visando a analise da composição e estágio da vegetação, bem como o estado de 

conservação atual.  

Segundo a análise investigativa realizada a campo, os remanescentes são 

compostos por vegetação de mata nativa e alguns, por espécies exóticas como eucalipto 

(Imagem 01). Destes, a vegetação encontra-se em desenvolvimento secundário, com 

estágio de regeneração de médio a avançado e estão em sua maioria, delimitados pela 

cultura da cana e pela pastagem, por carreadores. 

 

Imagem 01. Ilustrativo de alguns remanescentes florestais analisados no município. 

  

MBH Baixo Corumbataí  

Estrada municipal RCL 040 

 UTM 232.941,80 E / 7.511.446,13 S 

MBH Campo do Cocho 

Próximo à estrada municipal 471 

 UTM 231.847,85 E / 7.510.482,03 S 
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MBH Alto Ribeirão Claro 

Próximo à estrada municipal RCL 435 

UTM 241.338,64 E / 7.525.289,27 S 

MBH Ibitinga 

Próximo a divisa leste do município 

UTM 245.114,12 E / 7.521.092,60 S 

  

MBH Sapezeiro 

Estrada municipal RCL 350 

UTM 223.538,73 E / 7.527.103,39 S 

MBH Médio Corumbataí 

Próximo à estrada municipal RCL 354 

UTM 226.854,16 E / 7.524.798,74 S 

Legenda: MBH - microbacia hidrográfica; RCL - Rio Claro; UTM - Universal Transversa de Mercator - Sistema de 

localização terrestre baseado em coordenadas. Fonte: EcosBio, 2014. 

 

Com relação aos remanescentes localizados em áreas urbanas e suburbanas, a 

investigação a campo identificou que eles apresentam fortes sinais de pressão antrópica 

oriunda, sobretudo, da deposição inadequada de resíduos sólidos em sua borda (Imagem 

02). Campanhas socioambientais devem ser enfatizadas no âmbito da educação formal e 

não-formal a fim de conter estes eventos, que mesmo visualizado neste, de forma isolada 

representam sérios impactos ambientais. 
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Imagem 02. Remanescente florestal localizado na microbacia Baixo Ribeirão Claro, bairro 

São Miguel.  

  

UTM 238.370,74 E / 7.521.691,80 S 

Legenda: UTM - Universal Transversa de Mercator - Sistema de localização terrestre baseado em coordenadas. 
Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 Atualmente, as maiores causas antrópicas de fragmentação identificadas no cenário 

brasileiro apontam para: supressão da floresta por meio de queimadas; substituição da 

cobertura florestal nativa por reflorestamento com espécies exóticas; expansão das 

atividades agropecuárias que substituem os remanescentes por pastagens e áreas de 

cultivo; práticas agrícolas cada vez mais mecanizadas; padrão da estrutura fundiária 

existente que dificulta a proteção das florestas e propicia a ações que geram perturbações 

nas áreas dos remanescentes florestais; crescimento urbano desordenado; pressão de 

turismo; caça e a captura de animais silvestres e as obras de saneamento ambiental que 

alteram cursos de rios, rebaixando o lençol freático e o equilíbrio hídrico, modificando a 

paisagem e criando fragmentos no meio aquático. 

 Entretanto, um importante fenômeno foi evidenciado no município, muitos 

remanescentes estão conectados entre si, funcionando como corredores ecológicos. De 

acordo o Sistema de Unidades de Conservação (2000), este é um importante aspectos, pois 

os corredores possibilitam a ligação entre as unidades de conservação, o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. 
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1.2. Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

 O registro cartográfico das APPs foi elaborado a partir do mapa de hidrografia 

atualizado. As APPs foram delimitadas em ambiente virtual, considerando as exigências 

legais, estabelecidas na Lei no 12.651/2012.  

 Lagos:  menores de 1 hectare não possuem APP; maiores de 1 hectare e menores 

de 20 hectares na área rural - delimitação de 50 metros; maiores de 1 hectare e 

menores de 20 hectares na área urbana - delimitação de 30 metros e maiores de 20 

hectares (o município tem um) - delimitação de 100 metros; 

 Rios bifilares: maiores de 10 metros de largura - delimitação de 50 metros de APP; 

 Rios bifilares: menores de 10 metros de largura - delimitação de 30 metros de APP; 

 Rios unifilares: no município de Rio Claro todos são menores de 10 metros de 

largura - delimitação de 30 metros de APP; 

 Nascentes: delimitação de 50 metros. 

 

 Essa análise demonstrou que a hidrografia unifilar corresponde a 816 km de 

extensão, a hidrografia bifilar um total de 207 hectares e os lagos e tanques somam 257 

hectares. As informações detalhadas da rede hidrográfica estão contidas no Volume II, do 

presente diagnóstico. Quanto ao mapeamento do uso e ocupação das APPs, conforme 

legislação, pode ser consultado no Apêndice H, do atual volume. 

 De posse dos dados hidrográficos, a APP foi analisada por meio da técnica 

aerofotogramétrica buscando a identificação de sua ocupação. Assim, determinou-se a 

vetorização poligonal das vertentes com a seguinte nomeação: erosão, assoreamento, cava 

de argila, voçoroca, solo exposto, uso não agrícola, reflorestamento, vegetação arbórea e 

explorações econômicas. Dentre as últimas destacaram-se a ocupação pelo plantio da 

cana-de-açúcar, cultura anual, perene, pastagem e seringueira. 

 Os dados contidos no SIG das APPs para o município de Rio Claro contemplou as 

constatações, fruto das inspeções in loco, pela equipe multidisciplinar da contratada. As 

APPs foram investigadas no sentido de apurar o estado geral de conservação, delimitação, 

trânsito livre de animais com consequente, pontos de dessedentação e defecação.  

 Desta forma, identificou-se que as APPs estão analogamente espalhadas pela 

extensão da rede hidrográfica do município de Rio Claro e somam 6.525,36 hectares. Muitas 
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destas áreas estão preservadas e delimitadas, conforme determina a legislação (Imagem 

03). 

 

Imagem 03. Ilustrativo de algumas áreas de preservação permanentes em estado de 

preservação no município de Rio Claro. 

  

MBH Médio Corumbataí 

UTM 232.513.19 S / 7.520.053.82 S 

MBH Baixo Ribeirão Claro  

UTM 233.832.47 E / 7.511.769.76 S 

Legenda: MBH - microbacia hidrográfica; FEENA - Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade; UTM - 
Universal Transversa de Mercator - Sistema de localização terrestre baseado em coordenadas. Fonte: EcosBio, 
2014. 

  

 Nesta constante, verificou-se que algumas áreas estão em estado de degradação 

ambiental representada, sobretudo, pela ausência de mata ciliar, pela instalação de 

processos avançados de assoreamento (erosão) e alguns pontos, sem delimitação e com 

livre trânsito de animais (Imagem 04). 
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Imagem 04. Áreas de preservação permanente em estado de degradação. 

  

MBH Alto Corumbataí 

UTM 233.107.40 E / 7.536.185.03 S 

MBH Jacu 

UTM 244.821.59 E / 7.536.445.46 S 

  

MBH Alto Corumbataí - Córrego Alumínio 

UTM 232.609.17 E / 7.534.212.26 S 

MBH Jacutinga 

UTM 231.320.37 E / 7.526.864.39 S 

Legenda: MBH - microbacia hidrográfica; UTM - Universal Transversa de Mercator - Sistema de localização 
terrestre baseado em coordenadas. Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 Economicamente, percebe-se que em muitos casos a atividade da pastagem, o 

cultivo da cana-de-açúcar, cultura perene e anual e a seringueira estão invadindo as APPs, 

preconizadas em Lei (NOVO CÓDIGO FLORESTAL, 2012). A Tabela 02 referencia todos os 

tipos de uso e ocupação das APPs e o respectivo mapeamento, encontra-se no Apêndice I.  
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Tabela 02. Uso e ocupação das áreas de preservação permanente em Rio Claro. 

Tipo de ocupação Área absoluta (ha) Área relativa (%) 

Área Urbana 78,74 1,21 

Vegetação arbórea 3.153,20 48,32 

Reflorestamento 203,70 3,12 

Seringueira 0,03 0,0005 

Pastagem 2.582,87 39,58 

Cana-de-açúcar 220,07 3,37 

Cultura perene 27,27 0,42 

Cultura anual 5,08 0,08 

Área erodida 20,17 0,31 

Solo exposto 12,15 0,19 

Uso não agrícola 222,08 3,40 

TOTAL 6.525,36 100,0 

 

 

 Das APPs antropizadas, constatou-se que elas estão ocupadas especialmente de 

forma socioeconômica, as quais se localizam nas áreas que margeiam a zona urbana. A 

Imagem 05 aponta algumas dessas áreas situadas na MBH Cachoeirinha, Médio 

Corumbataí e Baixo Ribeirão Claro. 

 Em relação às áreas com característica fisionômica de mata nativa, ocupam quase a 

metade nas APPs e estão distribuídas de forma análoga nas margens do recurso hídrico. 

Áreas de reflorestamento com espécies exóticas representam 3,12% das APPs, cujo maior 

núcleo de reflorestamento está comprimido na FEENA. 
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Imagem 05. Ocupação socioeconômica das áreas de preservação permanente. 

  

Mãe Preta; MBH Cachoeirinha 

UTM 238.112,42 E / 7.524.337,20 S 

  

MBH Médio Corumbataí 

UTM 232.322,47 E / 7.517.331,58 S 

MBH Baixo Ribeirão Claro 

UTM 238.025,96 E / 7.522.281,48 S 

Legenda: MBH - microbacia hidrográfica; UTM - Universal Transversa de Mercator - Sistema de localização 
terrestre baseado em coordenadas. Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 Sinais de dessedentação e defecação de animais foram encontrados nas áreas 

destinadas às pastagens (Imagem 06). Legalmente, nestas áreas as APPs devem ser 

delimitadas, sendo o isolamento realizado por cercas (infraestrutura física), deixando apenas 

um caminho determinado para que o gado faça o devido consumo de água. 
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Imagem 06. Pontos de dessedentação e defecção de animais em áreas de preservação 

permanente. 

 

Afluente do Rio Corumbataí; MBH Alto Corumbataí 

UTM 233.494,94 E / 7.533.786,34 S 

Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 Quando agrupado, o tipo de uso e ocupação das APPs por categorias tem cinco 

aspectos de observação, como:  

 Impacto ambiental: correspondente as áreas erodidas com assoreamento, 

cava de argila, voçoroca e solo exposto;  

 Ocupação econômica: invasão das APPs pela pastagem, cana, cultura anual, 

perene e plantio de seringueira; 

  Vegetação: áreas ocupadas por vegetação arbórea e reflorestamento;  

 Áreas antropizadas: representam as áreas ocupadas pela urbanização; 

 Uso não agrícola. 
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 Analisando percentualmente as áreas agrupadas, os valores apontaram que o 

impacto ambiental nas APPs representa o menor problema e a invasão das áreas pela 

exploração econômica deve ser o aspecto a ser contemplado nas medidas de gestão 

(Gráfico 01).  

 

Gráfico 01. Relação entre o percentual de ocupação das áreas de preservação permanente 

e tipo de uso. 

 

 

 Dentre os impactos ambientais, os processos erosivos são significativamente os 

mais expressivos, seguidos do assoreamento e da instalação das cavas de argila. Políticas 

públicas devem ser implementadas na recuperação dessas áreas e os degradadores 

precisam ser responsabilizados, cabendo ao poder público comunicar o órgão responsável 

para cumprimento da legislação, sempre que necessário. 
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1. SISTEMA VIÁRIO RURAL 

 Pode-se afirmar que estradas rurais são definidas como faixas de terreno com 

características adequadas para permitir o deslocamento de pessoas e veículos, de modo 

que possam cumprir sua função plenamente, mantendo-se em condições favoráveis do 

tráfego sob as mais variadas condições climáticas (CASARIN, 2008). 

 Entretanto, a grande maioria das estradas situadas nas zonas rurais foi aberta de 

forma inadequada pelos colonizadores. Estes se orientaram basicamente pela estrutura 

fundiária e pelas facilidades do terreno, favorecendo no período de chuvas intensas o 

desenvolvimento de processos erosivos extremamente prejudiciais à pista de rolamento, às 

áreas marginais e a sua plataforma como um todo (DEMARCHI, 2003). 

 Estima-se que no Estado de São Paulo, as perdas anuais de solo superam mais de 

200 milhões de toneladas, sendo que 50% destas são causadas pelas estradas vicinais de 

terra, e cerca de 70% deste solo, chega aos mananciais pelo sistema viário rural, em forma 

de sedimentos transportados pelas águas pluviais, causando assoreamento e poluição, 

aumentando a degradação do meio ambiente e reduzindo drasticamente a qualidade e 

quantidade de água. 

 A erosão no leito da estrada ainda é mais lesiva aos mananciais uma vez que a 

maior porção do sedimento produzido na superfície da estrada é de tamanho inferior a 2mm, 

o que permite que o mesmo seja transportado a grandes distâncias e acumulado nos 

reservatórios onde ocorre o processo de sedimentação (CASARIN, 2008). 

 Estudo realizado por ZOCCAL (2007) apontou que a estrada rural é responsável por 

mais da metade das incidências erosivas em áreas de pastagens e lavouras próximas. A 

falta de estudos sobre formas e identificação de erosão em estradas rurais e a 

complexidade e ineficiência das ferramentas disponíveis para quantificação e qualificação 

da erosão para situações brasileiras agravam o quadro de degradação (ANTONANGELO & 

FENNER, 2005). 

Além dos problemas decorrentes da erosão, outros advêm da ausência de um 

sistema de drenagem; da deterioração do leito carroçável, dada pelo excesso de tráfego e 

os provocados pelos procedimentos equivocados de manutenção. Dentre os últimos, 

destaca-se o uso constante da patrol que “raspa” o leito carroçável, a falta de uso de 

compactador, que acentua os problemas da estrada ocasionando descida do material com 

as primeiras chuvas. Além da falta de treinamento dos operadores de maquinários que 

acabam obstruindo as saídas de água construídas anteriormente.  
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Segundo a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI, 2003) a falta de um 

planejamento estratégico associado ao despreparo dos encarregados de serviço e 

operadores de maquinários para manutenção das estradas rurais onera sobremaneira, os 

municípios elevando consideravelmente, os custos dos reparos.  

As estradas permitem condições de acesso para as populações das regiões onde 

são construídas, sendo de importância para agropecuária e para economias municipais. Por 

meio dela, flui toda a produção agrícola, sendo um meio de comunicação entre a zona rural 

e a sede do município. Seus benefícios vão além do transporte barato para os mercados 

agrícolas, uma vez que, dão acesso às facilidades de educação, saúde e maior variedade 

de bens de consumo. 

 Em Rio Claro, a atualização do registro cartográfico do sistema viário foi realizada a 

partir das informações obtidas junto à Prefeitura Municipal, especificamente SEPLADEMA e 

Secretaria da Agricultura, associadas ao levantamento realizado pela equipe de campo da 

contratada. Todas as estradas foram vistoriadas com uso de GPS de navegação equipado 

com câmera fotográfica a fim de georreferenciar e analisar o estado de cada trecho. As 

informações foram então sistematizadas e processadas com o uso do software QGIS 2.20, 

que orientou a produção dos mapas e a composição do SIG. 

 Desta forma, foram levantadas 47 estradas rurais, com um total de 222.457 metros. 

A identificação foi realizada por nomes e siglas (conforme orientação junto à SEPLADEMA e 

a Secretaria da Agricultura). Todas as estradas visitadas estão geolocalizadas nos pontos 

apresentados no SIG "Sistema Viário", assim como as principais pontes e marcos de 

identificação das estradas. 

 Os dados coletados referem-se aos aspectos de manutenção da estrada rural 

visando à obtenção de subsídios para proposição de intervenção na melhora da 

trafegabilidade e no controle da erosão. Além disso, a investigação forneceu elementos para 

correlacionar com outros dados e ainda, impactos (pressão antrópica) foram mensurados e 

contribuíram com o entendimento da dinâmica ambiental no município. 

 Especialmente quanto à adequação das estradas rurais para manutenção da 

trafegabilidade, ela pode ocorrer de duas formas: com utilização de tecnologia convencional 

e alternativa. As adequações devem levar em consideração as características iniciais da 

plataforma.  

 Na tecnologia convencional enquadram-se as estradas rurais situadas em regiões 

planas ou levemente onduladas, onde: a) os solos apresentam bons índices de 
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permeabilidade; b) as áreas marginais são utilizadas com culturais anuais ou pastagens; c) 

são utilizadas práticas de conservação do solo nas propriedades de entorno; d) trechos 

longos e encaixados. Nessas condições, as estradas poderão ser adequadas com técnicas 

baseadas na movimentação de volumes de terraplanagem. Em locais com maiores 

declividades e/ou solos com baixos índices de permeabilidade, esta técnica deve ser muito 

criteriosa.  

 As estradas que comportam essa tecnologia apresentam-se, em geral, 

extremamente encaixadas com suas plataformas ocupando áreas muito abrangentes. A 

elevação do greide, implementada por essa técnica, permite aos produtores rurais a 

incorporação de faixas de terreno produtivo, anteriormente ocupadas por estradas de forma 

a promover padrões aceitáveis do ponto de vista técnico e ambiental. 

 Já a adequação por tecnologia alternativa envolve estradas rurais que: a) 

apresentam solos com b-textural de baixo índice de permeabilidade; b) topografia do terreno 

acidentada; c) presença de cercas permanentes e de construções; d) traçados que se 

desenvolvem em meia-encosta; e) afloramentos com frequência de rochas ou outros 

impedimentos. 

 Nessas condições, os trabalhos de quebra de barrancos não são possíveis de serem 

realizados, e as intervenções para adequação não podem ser tão drásticas, quanto àquelas 

adotadas na tecnologia convencional, havendo necessidade da adoção de outras medidas 

alternativas de adequação. 

 Dentre as medidas de adequação destas estradas são comuns: o enquadramento da 

plataforma aos gabaritos de seção transversal; a manutenção do greide de acordo com as 

condições planialtimétricas; pequenas recolocações de traçado (se for o caso); execução de 

pequenos cortes e/ou aterros; revestimento da pista de rolamento; utilização de dispositivos 

de contenção, condução e/ou redução da velocidade das águas superficiais; obras de arte 

corrente e reconformação de taludes (se for o caso). 

 A seleção da estratégia de adequação para intervenção em estradas rurais deve ser 

adotada considerando, especialmente, sua correlação com as características apresentadas 

pelos mais variados tipos de estradas. Segundo as orientações do Manual 77 de Adequação 

de Estrada Rural, editado pela CATI (2003), as estradas rurais podem ser classificadas 

como: 

 Estrada TIPO - A. Estradas ou trechos, cuja topografia apresenta condições 

harmônicas às áreas marginais; exigem a conformação da plataforma de forma a 



 

52 

  

conferir-lhe um abaulamento de 4% de declividade transversal, com implantação de 

dispositivos de drenagem para a condução adequada das águas superficiais, os 

quais podem constituir-se de segmentos de terraços (bigodes) e/ou caixas de 

retenção onde as condições de solo lhe são favoráveis. 

 Estrada TIPO - B. Estradas ou trechos que a plataforma apresenta-se "encaixada", 

com taludes de corte variando entre 0,5m e 3m de altura, em que as condições 

edáficas são favoráveis, ou seja, apresentam boa infiltração e textura média argilosa, 

topografia pouco acidentada e áreas marginais utilizadas com culturas anuais e 

pastagens.  

 Estrada TIPO - C. Nessa categoria, há uma subdivisão em TIPO C1 e TIPO C2. 

TIPO C1. Estradas/trechos extremamente "encaixados", apresentando taludes 

de corte, onde a altura supera 3m, em regiões de topografia 

ondulada/fortemente ondulada, solos arenosos e baixa infiltração de água; 

TIPO C2. Estradas/trechos em que os taludes apresentam-se instáveis (sujeitos 

a desmoronamentos). Há, portanto, necessidade de reconformação dos taludes 

de corte via escalonamento com aproveitamento do material na elevação parcial 

do leito da pista de rolamento; 

 Estrada TIPO - D. Estrada ou trecho, cujo traçado desenvolve-se basicamente em 

meia encosta, exigindo pequenas modificações quanto à largura da plataforma, 

alterações localizadas no seu traçado (abertura de curvas acentuadas), como 

também algumas correções de pequeno porte no perfil longitudinal.  

  

 Além do elemento de classificação, as estradas rurais foram divididas quanto ao 

nível de prioridade que considerou, sobretudo, a acessibilidade às propriedades rurais. O 

nível de prioridade foi estabelecido de acordo com o número de propriedades que a estrada 

atende. Para àquelas classificadas como terciárias utilizou-se o método de quebras naturais, 

ou também conhecido como "Jenks", utilizando-se o software de geoprocessamento ArcGIS 

10.2. 
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Tabela 01. Nível de prioridade das estradas rurais do município de Rio Claro. 

Prioridade Categoria Característica 

Alta Principal Acessibilidade às propriedades, às vias secundárias e as vicinais 

Alta Secundária Acessibilidade às propriedades, às vias terciárias e as vicinais 

Média Terciária Acessibilidade de 34 a 80 propriedades 

 

 

A identificação, a classificação e o quantitativo das estradas que necessitam de 

reparos estão representados na Tabela 02. Vale ressaltar que o sistema viário é dinâmico e 

sofre variações constantes para atender a demanda rural, cabendo à gestão pública, de 

posse dessas informações básicas, atualizar o presente material, sempre que necessário. 

 

Tabela 02. Identificação, classificação e quantificação das estradas rurais do município de 

Rio Claro. 

Identificação Sigla Propriedades Prioridade Tipo Extensão (m) 

Antiga Estrada a Araras RCL-020 04 Principal B 7.330 

Da FEENA RCL-030 00 Secundária B 5.823 

Velha de Rio Claro RCL-040 03 Secundária B 4.540 

Velha de Rio Claro RCL-040 03 Secundária A 4.157 

Rio Claro à  Ipeúna RCL-050 22 Principal B 3.661 

Rio Claro à  Ipeúna RCL-050 22 Principal B 503 

Rio Claro à  Ipeúna RCL-050 22 Principal A 2.507 

Rio Claro à  Ipeúna RCL-050 22 Principal C 444 

Jacutinga RCL-060 28 Principal B 7.525 

Do Farol RCL-070 04 Terciária C 2.044 

Do Farol RCL-070 04 Terciária B 2.130 

Do Farol RCL-070 04 Terciária A 849 

Santa Maria RCL-136 08 Terciária C 2.987 
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Continuação... 
     

Identificação Sigla Propriedades Prioridade Tipo Extensão (m) 

Santa Maria RCL-136 08 Terciária B 1.034 

Santa Maria RCL-136 08 Terciária B 271 

Antonelo RCL-138 09 Terciária B 3.446 

Do Sobrado RCL-151 00 Terciária B 557 

Do Sobrado RCL-151 46 Principal A 6.409 

Do Sobrado RCL-151 46 Principal B 1.632 

Do Sobrado RCL-151 46 Principal A 1.869 

Do Sobrado RCL-151 46 Principal B 4.149 

Do Sitinho RCL-161 00 Terciária C 1.197 

Do Sitinho RCL-161 00 Terciária B 1.578 

Do Sitinho RCL-161 03 Terciária B 1.205 

Do Sitinho RCL-161 00 Terciária A 1.591 

Do Sitinho RCL-161 00 Terciária B 366 

Do Sitinho RCL-161 00 Terciária C 1.358 

Do Sitinho RCL-161 00 Terciária B 1.193 

Do Quilombo RCL-168 07 Terciária A 1.269 

Do Quilombo RCL-168 07 Terciária A 750 

Do Quilombo RCL-168 07 Terciária B 526 

Do Quilombo RCL-168 07 Terciária C 269 

Mata Negra RCL-314 17 Secundária B 9.466 

Ajapi - Leme RCL-327 11 Secundária C 4.847 

Ajapi - Leme RCL-327 11 Secundária B 613 

Ajapi - Leme RCL-327 11 Secundária B 1.000 

Angélica RCL-335 10 Terciária B 2.028 

Angélica RCL-335 10 Terciária D 1.949 
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Continuação... 
     

Identificação Sigla Propriedades Prioridade Tipo Extensão (m) 

Antiga Rua 6 RCL-338 33 Terciária B 4.302 

Antiga Rua 6 RCL-338 33 Terciária C 3.155 

Antiga Rua 6 RCL-338 33 Terciária B 1.029 

Para Corumbataí RCL-348 04 Terciária B 2.057 

Rio Claro a  Itapé RCL-350 80 Secundária B 5.824 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária C 2.463 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária C 762 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária B 1.443 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária C 285 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária B 144 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária C 507 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária B 2.105 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária C 134 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária B 1.359 

Rio Claro a Itapé RCL-350 80 Secundária C 588 

Rio Claro a Camacuã RCL-354 28 Terciária B 3.205 

Rio Claro a Camacuã RCL-354 28 Terciária B 5.116 

Rio Claro a Camacuã RCL-354 28 Terciária C 545 

Rio Claro a Camacuã RCL-354 28 Terciária A 1.215 

Rio Claro a Camacuã RCL-354 28 Terciária B 219 

Sem nome RCL-408 00 Terciária B 6.891 

Sem nome RCL-410 01 Terciária B 1.597 

Sem nome RCL-412 03 Terciária B 6.332 

Eritréia RCL-418 02 Terciária C 1.890 

Eritréia RCL-418 02 Terciária B 557 
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Continuação... 
     

Identificação Sigla Propriedades Prioridade Tipo Extensão (m) 

Eritréia RCL-418 02 Terciária B 398 

Da Boa Vista RCL-420 26 Terciária B 7.160 

Da Boa Vista RCL-420 10 Terciária B 73 

Da Serra RCL-422 01 Terciária B 2.010 

Da Graúna RCL-423 04 Terciária C 4.346 

Da Graúna RCL-423 04 Terciária B 2.452 

Andreato RCL-425 09 Terciária B 2.907 

Do Bairro dos Lopes RCL-435 04 Terciária B 6.835 

Para Batovi RCL-448 02 Terciária C 1.411 

Para Batovi RCL-448 02 Terciária B 842 

Para Batovi RCL-448 02 Terciária B 647 

Da Fazenda Velha RCL-471 15 Terciária D 898 

Da Fazenda Velha RCL-471 15 Terciária B 2.371 

Da Fazenda Velha RCL-471 15 Terciária A 1.558 

Da Fazenda Velha RCL-471 15 Terciária B 918 

Da Fazenda Velha RCL-471 15 Terciária B 563 

Tripoli RCL-473 02 Terciária B 1.662 

Tripoli RCL-473 02 Terciária C 1.179 

Poço Fundo RCL-485 09 Secundária B 5.023 

Poço Fundo RCL-485 09 Secundária B 3.017 

Poço Fundo RCL-485 09 Secundária A 1.032 

Estrada Cerri RCL-X01 01 Terciária B 2.015 

De Ligação RCL-X02 31 Terciária B 1.816 

Estrada Bairro Fazendinha RCL-X03 01 Terciária B 1.923 

Estrada Bairro Fazendinha RCL-X03 01 Terciária C 846 
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Continuação... 
     

Identificação Sigla Propriedades Prioridade Tipo Extensão (m) 

Da Figueira RCL-X04 07 Terciária C 2.027 

Da Figueira RCL-X04 07 Terciária B 1.101 

Da Figueira RCL-X04 07 Terciária B 1.261 

Matão RCL-X05 16 Terciária B 1.046 

Fazenda Boa Vista RCL-X06 09 Terciária A 3.489 

Fazenda Boa Vista RCL-X06 09 Terciária B 1.122 

Bom Sucesso a  Batovi RCL-X07 00 Terciária B 1.734 

José Botacim RCL-X08 00 Terciária B 933 

Estrada da Faz. Serra 

d'Água 
RCL-X10 06 Terciária A 2.024 

Estrada da Faz. Serra 

d'Água 
RCL-X10 06 Terciária B 1.217 

Andreato RCL-X11 09 Terciária B 1.102 

Sem nome RCL-X12 07 Terciária B 2.703 

*O "X" na sigla significa que a estrada não possui sigla oficial, sendo atribuído um número em sequência 
apenas para efeito de identificação. 

  

 Após a organização de todos estes dados gerou-se o mapa do sistema viário, com 

auxílio dos softwares de geoprocessamento QGIS 2.2.0, Plugin Open Layers e do ArcMAP 

10.2.1 - ferramenta Spatial Analyst. O Datum empregado foi o SIRGAS 2000 com a projeção 

UTM, tendo como meridiano central 45, fuso 23. O mapeamento viário está contido no 

Apêndice J, do atual documento. 

 A elaboração do SIG foi obtida por meio do programa QGIS 2.2.0, com produção de 

arquivos em shapes que contou ainda, com as informações advindas de receptores remotos 

- GPS de navegação Garmin modelo Montana, possibilitando a inserção de imagens 

georreferenciadas.  

 Em Linhas gerais, observou-se que muitas estradas do município de Rio Claro são 

revestidas com resíduo da construção civil ou cerâmico, algumas estão em boas condições 
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de trafegabilidade; enquanto outras, o resíduo utilizado não desempenha o papel de 

revestimento primário, não suportando a demanda do tráfego (Imagem 01). 

 

Imagem 01. Revestimento primário com resíduo da construção civil. 

 

Estrada municipal RCL - 060 

Fonte: EcosBio, 2014.  

 

Em decorrência da ausência de sistemas de drenagem bem como a falta de 

conformação adequada na pista de rolamento, foram encontrados vários processos erosivos 

(Imagem 02), tanto na pista de rolamento como nas laterais, e que além do prejuízo 

ambiental, acarretam problemas na trafegabilidade, sobretudo no período as chuvas 

(Imagem 03). 
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Imagem 02. Sistema de drenagem causando erosão. 

 

Estrada municipal RCL - 350 

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 

Imagem 03. Estradas rurais com problemas na trafegabilidade, em épocas chuvosas. 

  

Estrada municipal RCL - 350 
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Estrada municipal RCL - X04 Estrada municipal RCL - 060 

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

Com relação aos tipos de estradas rurais do município, a maioria é do Tipo B, 

seguidas das estradas do tipo C, A e D, respectivamente. A imagem 04 traz o ilustrativo 

destes tipos de estradas rurais.  

 

Imagem 04. Tipos de estradas rurais no município de Rio Claro, segundo classificação do 

Manual 77 de Adequação de Estrada Rural. 

Tipo A Tipo B 

  

Estrada municipal RCL 354   Estrada municipal RCL 354 
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Tipo C Tipo D 

  

Estrada municipal RCL 448 Estrada municipal RCL 335 

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

As estradas demandam de intervenção para adequação, devendo esta, ser 

circunstanciada por um conjunto de práticas que visam à recuperação, a manutenção e a 

conservação dos leitos naturais, levando-se em consideração a sua integração com as 

áreas agrícolas (BAESSO & GONÇALVES, 2001). Os detalhes para adequada intervenção 

encontram-se descritos no Volume IV, do presente diagnóstico. 

O objetivo maior da adequação é evitar a erosão do solo e a degradação do meio 

ambiente, além da criação de condições que possam garantir o tráfego normal de veículos e 

o escoamento da produção agrícola durante todo o ano, proporcionando uma substancial 

economia dos recursos gastos com a manutenção. 

O quantitativo de cada trecho que demanda de recuperação está contido na Tabela 

02. Segundo valores praticados pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo 

(CODASP), o investimento para adequação de estradas do Tipo A é de R$ 70.000,00; Tipo 

B, R$ 90.000,00; Tipo C, R$ 120.000,00 e Tipo D, R$ 130.000,00 por quilômetro. 

 A Tabela 03 apresenta o quantitativo monetário necessário para adequação das 

estradas rurais do município de acordo sua classificação. Essas adequações podem ser 

realizadas por meio de técnicas convencionais e/ou alternativas variando, conforme as 

condições do terreno. Contudo, toda e qualquer adequação deve ocorrer, somente mediante 

projeto executivo, elaborado por profissional responsável. 
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Tabela 03. Estimativa financeira para adequação das estradas rurais de Rio Claro. 

Descrição Km Investimento (R$) 

Tipo A 23,21 1.624.700,00 

Tipo B 142,60 12.834.000,00 

Tipo C 31,26 3.751.200,00 

Tipo D 2,85 370.500,00 

TOTAL 199,92 18.580.400,00 

 

 Fatores como uso intensivo de caminhões canavieiros acabam por deformar a 

plataforma, assim como, a constante manutenção, muitas vezes, sem o devido estudo e 

planejamento, piora a situação. A usina sucroalcooleira precisa ser co-responsabilizada 

pelos danos e, os operadores de maquinários devem ser mais bem instruídos.  

 A execução de melhoramentos que objetivem a adequação de estradas rurais, 

implementada sob diretrizes que vislumbrem de forma eficaz o controle da erosão, 

utilizando-se de técnicas construtivas simples e realizadas de forma integrada que possam 

compatibilizar as particularidades regionais e os recursos financeiros disponíveis, reduzirá 

drasticamente as necessidades de intervenção no futuro (DEMARCHI, 2003). 

 Paralelamente a essa análise, o levantamento de campo das estradas rurais também 

contemplou o perfil das pontes ou travessias do município. Notou-se assim, que muitas 

estão com suas estruturas comprometidas demandando de reparos e adequação, conforme 

ilustrativo abaixo. 
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Imagem 05. Ilustrativo de algumas pontes no município de Rio Claro com estrutura 

comprometida. 

  

Estrada municipal RCL - 136 Estrada municipal RCL - X06 

  

Estrada municipal RCL - 040 Estrada municipal RCL - 161 

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

 Outro aspecto identificado no levantamento de campo foi a deposição inadequada de 

resíduos sólidos a beira das estradas rurais, especialmente nas estradas que margeiam a 

zona urbana (Imagem 06). 
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Imagem 06. Deposição inadequada de resíduos sólidos as margens das estradas rurais no 

município de Rio Claro. 

  

Estrada municipal RCL - 060 Estrada municipal RCL - X10 

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

Assim, os principais problemas identificados no sistema viário rural do município 

foram:  

   A maioria das estradas municipais não possui sistema de drenagem. As estradas 

encaixadas e com grandes extensões e declividades estão ocasionando erosões 

nas laterais da pista de rolamento, contribuindo para o assoreamento de rios e 

córregos; 

 Algumas pontes encontram-se mal dimensionadas e com sua estrutura 

comprometida; 

 A manutenção é feita sem critérios técnicos, o que agrava os problemas já 

encontrados, como no caso do entupimento das saídas de água existentes pela 

passagem da motoniveladora; 

 A grande maioria do revestimento primário, quando se encontra presente é 

composto de resíduos de cerâmica e de construção civil; 

 A falta de conformação adequada da pista de rolamento, bem como a ausência 

de sistema de drenagem acarreta uma série de defeitos que dificultam o tráfego, 

como os atoleiros, areiões, acúmulos de água e erosões; 
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 As estradas rurais principais possuem tráfego constante de caminhões pesados, 

o que contribui para a sua rápida deterioração; 

 A deposição de resíduo sólido na faixa de domínio ocasiona degradação 

ambiental, com possível formação de lixões. 
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