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RESUMO 

 

O presente volume aborda as questões relacionadas ao fechamento do estudo de 

diagnóstico para recuperação da qualidade dos corpos d'água no município, sendo 

composto por aspectos potenciais e elementares que subsidiarão a gestão ambiental por 

meio da tomada de decisão fundamentada em dados atuais. 

 

Os temas apresentados e discutidos referem-se à fragilidade ambiental, dinâmica ambiental, 

priorização de microbacias hidrográficas, principais recomendações e conclusão final, 

pautada, sobretudo, nos objetivos propostos do Termo de Referência do Diagnóstico 

Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de Implementações de Projetos de Recuperação 

dos Corpos d'água. 

 

As informações contidas neste volume são circunstanciadas por mapeamento específico, 

elaborado a partir da associação da técnica aerofotogramétrica e das visitas expeditivas a 

campo. Os dados, produtos dos levantamentos serviram para compor o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) do município. 

 

O primeiro capítulo é voltado para elucidação da fragilidade ambiental, cujos parâmetros 

adotados para obtenção corresponderam aos dados de geomorfologia, geologia, classes de 

declividade, erodibilidade do solo, cobertura vegetal e distância dos recursos hídricos. 

Enquanto, o segundo capítulo trata da dinâmica ambiental e dos aspectos desencadeantes 

deste ciclo.  

 

O terceiro capítulo refere-se aos elementos de priorização para medidas de intervenção em 

microbacias hidrográficas, com ênfase no plano de prioridade para gestão dos recursos 

hídricos e nos levantamentos gerados nesta investigação, capazes de fundamentar a 

elaboração de um plano de macrodrenagem para o município. 

 

Os últimos capítulos trazem algumas recomendações para recomposição das áreas de 

preservação permanente, mata ciliar, nascente e fragmento florestal, bem como intervenção 

no processo erosivo e adequação de estrada rural. A conclusão geral finaliza o documento 

investigativo. 
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1. FRAGILIDADE AMBIENTAL 

 Os sistemas de produção agrícola provocam transformações, em maior ou menor 

grau, nos elementos que constituem a estrutura geoecológica da paisagem rural, e, qualquer 

interferência em um dos seus componentes (relevo, solos, vegetação, clima e recursos 

hídricos) que se reflete sobre os outros elementos, alterando o seu equilíbrio dinâmico. 

Quando este equilíbrio é alterado, segundo Ross (1990), estados de desequilíbrios 

temporários ou permanentes são gerados, modificando o funcionamento do sistema natural 

e, muitas vezes, desencadeando processos de degradação. 

 Os estudos relativos à fragilidade dos ambientes são de extrema importância ao 

planejamento ambiental, onde a identificação dos ambientes naturais e suas fragilidades 

proporcionam uma melhor definição das diretrizes e ações a serem implementadas no 

espaço físico-territorial, servindo de base para o zoneamento e fornecendo subsídios à 

gestão do território (SPÖRL, 2001). 

 Os trabalhos no âmbito da geografia, que abordam os estudos de fragilidade 

ambiental compõem-se, em síntese, da análise empírica dos constituintes da paisagem 

organizados em níveis de informações que são superpostos e interpretados na tentativa de 

um estudo integrado dos componentes físico-naturais e sociais de determinada área. Tal 

análise, sob a perspectiva qualitativa, visa contribuir com o planejamento ambiental e apoio 

na gestão territorial, apresentando seus resultados na forma de cartas temáticas que são 

organizadas e apresentadas por classes de fragilidade. 

 Assim, o mapeamento da fragilidade ambiental permite avaliar as potencialidades do 

meio ambiente, compatibilizando suas características naturais e suas restrições 

(KAWAKUBO et. al., 2005). Em bacias hidrográficas, assume ainda, a orientação do 

planejamento ambiental, pois direciona o tipo de uso mais adequado visando à redução dos 

impactos causados pela ocupação desordenada. 

 Conceitualmente, fragilidade pode ser considerada como a desestabilização de um 

ecossistema, dada uma perturbação, que pode ser natural ou antrópica. Goldsmith (1983) 

define como fragilidade àquela derivada de fatores intrínsecos e está, associada a 

perturbações provocadas por ações antrópicas, é a vulnerabilidade do ambiente. No Brasil, 

o conceito foi introduzido por Ross (1994) que considera a fragilidade dos ambientes 

naturais, dada a uma intervenção antrópica que depende de suas características genéticas.  

 O mapa de fragilidade ambiental de Rio Claro foi gerado a partir de análise 

multicritério tendo como parâmetros a geomorfologia, geologia, classes de declividade, 
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erodibilidade do solo, cobertura vegetal e distância dos recursos hídricos. Para torná-los 

comparáveis, eles foram alocados em uma escala contínua de vulnerabilidade, variando de 

1 a 10, onde valores inferiores representam menor vulnerabilidade. Os valores adotados 

para cada parâmetro foram de acordo com suas especificidades, conforme detalhes no 

plano de informação. 

 O critério de análise obedeceu a proposta de Ross (1994), que considera como grau 

de vulnerabilidade valores correspondentes a classificação de 1 - 2 como: muito baixa; 3 - 4 

baixa; 5 - 6 média; 7 - 8 alta e 9 - 10 muito alta. A ponderação dos parâmetros analisados é 

dada pela influência que cada um representa no processo de avaliação da vulnerabilidade, 

sendo o peso, o indicador do seu grau de contribuição no processo. 

 Particularmente, a atribuição desses pesos pode ser realizada de diversas maneiras 

como pelo consenso da equipe técnica, revisão da literatura existente por estudos da 

mesma natureza e outros. Entretanto, neste levantamento foi utilizado como referência o 

trabalho realizado por CORVALÁN e GARCIA (2011) por se tratar da mesma região do 

objeto de estudo e apresentar características metodológicas semelhantes. O plano de 

informação para obtenção do mapa de fragilidade ambiental encontra-se pormenorizado 

abaixo. 

 

 

1.1. Plano de Informação 

a) Geomorfologia 

 O valor ponderado de fragilidade às classes geomorfológicas considerou a análise 

das feições erosivas nos diferentes tipos de relevo, a partir da forma dos topos e vertentes. 

Além disso, também foram avaliados os tipos de vales, fatores morfométricos das formas de 

relevo e rede de drenagem.  

  

Tabela 01. Valores ponderados para a unidade de relevo e classes de fragilidade.  

Unidade de Relevo Grau 
Classes de 
Fragilidade 

Planícies fluviais ou flúvio-lacustres 2 Muito Baixa 

Colinas amplas e suaves 3 Baixa 

Colinas dissecadas e morros baixos 5 Média 
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b) Geologia 

 As diferenciações litológicas implicam em maior ou menor fragilidade ambiental, 

sendo uma informação básica para a definição dos valores de estabilidade. Assim, este 

estudo adotou os valores propostos por CREPANI et al., (1996) e estão descritos abaixo, 

conforme as formações geológicas encontradas no município de Rio Claro (Tabela 02). 

 

Tabela 02. Valores ponderados para as unidades geológicas e classes de fragilidade.  

Unidades Grau 
Classes de 
Fragilidade 

Formação Serra Geral 2 Muito Baixa 

Grupo Itararé 5 

Média 
Formação Pirambóia 6 

Formação Tatuí 6 

Formação Irati 6 

Formação Corumbataí 8 Alta 

Rio Claro 9 

Muito alta Depósitos Colúvio-Eluvionares 10 

Depósitos aluvionares 10 

 

 

c) Classes de declividade 

 A declividade tem relação direta com a erosão, quanto maior for o gradiente do 

declive, maior será a influência deste, nos processos erosivos e consequentemente, maior 

fragilidade. Assim, os valores ponderados ao grau de fragilidade foram associados às 

classes de declividade (Tabela 03). 

 

Tabela 03. Valores ponderados para as classes de declividade e grau de fragilidade. 

Declividade % Grau 
Classe de 

Fragilidade 

> 30 9 Muito Alta 

20 - 30 7 Alta 
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Continuação...   

Declividade % Grau 
Classe de 

Fragilidade 

12 - 20 5 Média 

5 - 12 3 Baixa 

0 - 5 1 Muito Baixa 

Fonte: Adaptado de CORVALÁN e GARCIA, 2011. 

 

 

d) Erodibilidade do solo 

 A erodibilidade foi definida de acordo com a capacidade do solo de resistir aos 

processos erosivos. Foi atribuído um valor ponderado para cada classe de solo de acordo 

com estudos anteriores (LOMBARDI NETO & BERTONI, 1975; BERTONI & LOMBARDI 

NETO, 1990). No caso de embates como a ocorrência de associações de solos, o 

predominante foi adotado como base, assim como a textura foi determinante na ponderação 

dos solos pertencentes à mesma classe (Tabela 04). 

 

Tabela 04. Valores ponderados para as classes de solos e grau de fragilidade.  

Tipos de Solos Grau 
Classe de 

Fragilidade 

Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA) 

PVA 27 Textura arenosa / média 8 

Alta 

PVA 31 Textura arenosa / média argilosa e argilosa 7 

PVA 32 Textura argilosa e média / argilosa 7 

PVA 59 Textura média / argilosa + argilosa e média / argilosa 7 

PVA 76 Textura arenosa / média + indiscriminada 8 

PVA 97 Textura arenosa / média + argilosa 8 

Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA) 

LVA 04 Textura média 5 
Média 

LVA 06 Textura média 5 
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Continuação... 

Tipos de Solos Grau 
Classe de 

Fragilidade 

Latossolos Vermelhos (LV) 

LV 04 Textura argilosa 5 

Média LV 09 Textura argilosa 5 

LV 58 Textura argilosa + média e argilosa 5 

Neossolos Litólicos (RL) 

RL 14 Textura média + textura média ou argilosa 7 

Alta RL 18 Textura média 8 

RL 25 Textura indiscriminada 8 

 

 

e) Cobertura vegetal 

 Entende-se por cobertura vegetal a defesa natural de um terreno contra a erosão, 

para tanto os valores atribuídos foram de acordo com o grau de proteção (densidade). As 

classes de cobertura vegetal que apresentaram áreas de solo exposto, peso 10 e áreas com 

vegetação nativa peso 2, as demais também foram respectivamente ponderadas seguindo o 

mesmo critério (Tabela 05).  

 

Tabela 05. Valores ponderados para a cobertura vegetal e classes de fragilidade.  

Cobertura Grau 
Classe de 

Fragilidade 

Solo exposto 10 
Muito Alta 

Mineração 9 

Cultura anual 8 

Alta Cultura perene 8 

Cana-de-açúcar 7 

Pastagem 5 Média 

Cerrado 4 
Baixa 

Reflorestamento 3 

Mata 2 Muito Baixa 
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f) Distância dos recursos hídricos 

 A distância dos recursos hídricos foi definida de acordo com a rede de drenagem da 

seguinte forma:  

 Rios de até 10 metros de largura representados por traço simples, distância 

das APPs de 30 metros; 

 Rios entre 10 a 30 metros de largura, representados por traço duplo, distância 

das APPs de 50 metros; 

 Represa, distância das APPs 50 metros; 

 Nascentes, distância de 50 metros. 

 

 Para a elaboração, foram geradas grades regulares de distância das nascentes (a 

partir de pontos) e de distância das represas, das APPs 50 metros e das APPs 30 metros (a 

partir de linhas), usando o interpolador vizinho mais próximo, com pixel de 10 metros. Em 

seguida, cada mapa foi segmentado em cinco intervalos, representando cada um as 

classes: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa vulnerabilidade ambiental, considerando 

que quanto mais próximo do corpo de água, maior será a fragilidade.  

 Os valores mínimos dos intervalos (classe muito alta) se correspondem com os 

valores de faixa mínima de mata ciliar, explicitada em lei. Já, os valores máximos dos 

intervalos (classe muito baixa) se correspondem com os valores de cota máxima, obtidos 

das grades de cada um dos mapas.  

 Por meio da função buffer, no SIG, foram definidas cinco zonas de exposição, da 

seguinte forma: o primeiro intervalo corresponde às áreas de APPs (classe muito alta), e a 

partir desse valor foram adicionados 150 metros no segundo intervalo, 100 metros no 

terceiro, 50 metros no quarto e o quinto e último intervalo, foi formado a partir deste valor até 

a cota máxima da grade, correspondente a classe muito baixa, especificações na Tabela 06. 
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Tabela 06. Valores ponderados para distância dos recursos hídricos e classe de fragilidade. 

Distância 

Classe de Fragilidade 

Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa 

Nascentes 0 - 50 50 - 200 200 - 300 300 - 350 350 - 48.583 

Represas 0 - 100 100 - 250 250 - 350 350 - 400 400 - 58.627 

APPs 50 m 0 - 50 50 - 200 200 - 300 300 - 350 350 - 69.948 

APPs 30 m 0 - 30 30 - 180 180 - 280 280 - 330 330 - 42.035 

Fonte: Adaptado de CORVALÁN e GARCIA, 2011. 

 

 

1.2. Cálculo da Fragilidade Ambiental 

O cálculo da fragilidade ambiental foi obtido através da média ponderada dos valores 

de cada um dos atributos do Plano de Informação. Desta forma, os atributos foram 

transformados em imagem temática com o uso da ferramenta “Polygon to Raster” do 

software ArcGIS 10.2, e a cada pixel de 10 metros foi associado um valor correspondente a 

sua fragilidade. A média aritmética ponderada dos valores dos pixels gerou os pesos dos 

atributos que estão descritos na Tabela 12, de acordo com os critérios de CORVALÁN & 

GARCIA, 2011. 

 Como resultado pode-se afirmar que o método multicritério adotado possibilitou o 

conhecimento das áreas do município de Rio Claro com maior fragilidade ambiental, 

demonstrando que as áreas de baixa fragilidade predominam sobre as áreas de média. 

Graus de fragilidade nas classes muito baixa, alta e muito alta não foram encontradas 

(Gráfico 01).  
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Gráfico 01. Classes de fragilidade ambiental encontradas no município de Rio Claro. 

 

 

 

 As classes de baixa e média fragilidade mostram uma variabilidade na distribuição 

espacial. As áreas centrais do município, muito embora sofram os impactos ambientais 

oriundos da urbanização, apresentam baixa fragilidade ambiental. O processo de 

urbanização guarda certa correlação com alguns dos fatores utilizados no cálculo da 

fragilidade, como a geomorfologia e a declividade, e desta forma, o povoamento destas 

áreas, em detrimento a outras mais frágeis atenuaram os impactos encontrados.  

 As áreas consideradas como de baixa fragilidade apresentam maior predomínio de 

solos do tipo Latossolos Vermelhos, com domínio de colinas amplas e suaves, declividade 

até 12% - com pequenas áreas que oscilam até 20% e cobertura vegetal representada 

especialmente, pelo cultivo da cana-de-açúcar e áreas de plantação homogênea de 

reflorestamento.  

 Enquanto as áreas de média vulnerabilidade ambiental são compostas por 

predomínio dos solos do tipo Argissolos Vermelho-Amarelos, com domínio de colinas 

dissecadas e morros baixos, declividade de até 12% com composição de pequenas áreas 

que oscilam até 45% e cobertura vegetal fortemente representada pela a atividade da 

pecuária. 

 Em relação à ponderação dos valores para cada parâmetro analisado como: 

declividade, erodibilidade do solo, geologia, geomorfologia, cobertura vegetal e distância dos 

recursos hídricos, o maior peso encontrado foi para o fator cobertura vegetal, demonstrando 
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a importância deste, na proteção do solo. Os atributos geológico, geomorfológico, 

declividade e erodibilidade embora possuam um menor peso em relação à cobertura 

vegetal, apontam para uma maior fragilidade ambiental, quando comparados à distância dos 

recursos hídricos que parecem ter pouca influência neste processo. 

 

Tabela 07. Valores da ponderação para os parâmetros de fragilidade ambiental investigados 

no município de Rio Claro. 

Parâmetros Peso 

Classes de declividade 0,14 

Erodibilidade do solo 0,15 

Geologia 0,11 

Geomorfologia 0,14 

Cobertura vegetal 0,30 

Distância dos recursos hídricos 0,16 

  

  

 O método utilizado proporcionou uma segmentação resultante da análise das 

fragilidades dos temas envolvidos, conforme a importância de cada quesito. Neste contexto, 

o modelo é de grande aplicabilidade, especialmente como alternativa e proposta de 

zoneamento. Assim, estes dados poderão auxiliar no processo de tomada de decisão, 

servindo de subsídio para gestão territorial de forma planejada e sustentável, com objetivo 

de evitar problemas decorrentes da ocupação desordenada. 

 

 

 



 

14 

  

C
a
p

ít
u

lo
 I

I 
- 

D
in

â
m

ic
a
 A

m
b

ie
n

ta
l 



 

15 

  

1. DINÂMICA AMBIENTAL 

A dinâmica ambiental avalia a interação dos processos naturais frente à atuação do 

homem no meio. Os sistemas urbanos, mesmo que indiretamente, tendem a interferir na 

dinâmica dos espaços rurais promovendo transformações que influenciam tanto positiva, 

como negativamente (RUA, 2001). 

 Os espaços periurbanos são áreas complexas, não apenas pela interação urbano-

rural motivada por seus agentes sociais, mas principalmente por manter preservados os 

sistemas naturais que neles estão inseridos. Daí a necessidade de se pensar neste espaço 

em uma perspectiva voltada para o ordenamento territorial, levando em consideração a 

forma como as atividades desenvolvidas se instalam nestes ambientes (PEREIRA et al., 

2012). 

Assim, para o mapeamento da dinâmica ambiental no município de Rio Claro foi 

previamente estabelecido um roteiro por meio da análise das imagens de satélite, com 

ênfase nos pontos críticos. Processo erosivo, expressão da pressão antrópica, estrada rural, 

hidrografia, APP e urbanização constituíram os pontos críticos do município e sua 

ocorrência como impactos ambientais foram geoespacializados em mapas. 

 A produção cartográfica foi gerada 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. 

 Especificamente, para elaboração do Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

utilizou-se o software 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. 

Para análise dos fenômenos identificados no município utilizou-se parcialmente, os 

critérios do método de análise de influência, a saber: área de influência indireta (AII), área 

de influência direta (AID) e área diretamente afetada (ADA). Este método é amplamente 

usado em estudos de impactos ambientais e em licenciamentos ambientais. 

 Na sequência, alguns pontos críticos da dinâmica ambiental do município são 

descritos, acompanhados da definição das ADA, AID e AII e das estratégias de mitigação do 

cenário atual. O Apêndice H contém as informações cartográficas e o SIG pode ser 

consultado para maiores detalhes, bem como inserção de novos pontos pela gestão 

ambiental. 
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1.1. Descrição dos principais impactos ambientais em Rio Claro 

 Os pontos destacados nas imagens a seguir estão georreferenciados na informação 

cartográfica por meio de descritores numéricos facilitando a checagem identificada no 

material textual frente ao Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 

Imagem 01.  Impacto: deposição inadequada de resíduos sólidos. 

 

Ferrovia; MBH Médio Corumbataí (foto número: DSC 00952) 

 

Área diretamente afetada: aterramento da camada fértil do solo, impedimento a 

revegetação natural e proliferação de roedores e insetos transmissores de doenças. 

Área de influencia direta: poluição orgânica e visual. 

Área de influencia indireta: contaminação de corpos d'água por meio do carregamento de 

sedimentos e materiais. 

Mitigação: recomposição do terreno, revegetação, cercamento para impedir novos 

lançamentos e inserção de placas de socioeducativas. 
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Imagem 02. Impacto: deposição inadequada de resíduos sólidos da construção civil em 

estradas rurais. 

 

Estrada municipal RCL 060 (foto número: DSC 00923) 

 

Área diretamente afetada: aterramento da camada fértil do solo, impedimento da 

revegetação natural. 

Área de influencia direta: poluição visual, ponto de criadouro de insetos e roedores. 

Área de influencia indireta: contaminação de corpos d'água por meio do carregamento de 

sedimentos e materiais. 

Mitigação: limpeza do local, recomposição do terreno, revegetação e colocação de placas 

socioeducativas para impedir novos lançamentos. 
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Imagem 03. Impacto: deposição de resíduos em áreas de preservação permanente. 

 

Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, área próxima a RCL 020 

(foto número: DSC 00885) 

 

Área diretamente afetada: aterramento da camada fértil do solo, impedimento da 

revegetação natural. 

Área de influencia direta: poluição orgânica e visual. 

Área de influencia indireta: contaminação dos corpos d'água e lençol freático. 

Mitigação: limpeza do local e fiscalização (mesmo com a presença de placa socioeducativa, 

a medida mostrou-se ineficiente). 
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Imagem 04. Impacto: voçoroca. 

 

Bairro Mãe Preta (foto número: DSC 00902) 

 

Área diretamente afetada: remoção das camadas superficiais do solo, impedimento da 

revegetação natural e carreamento de sedimentos para curso d'água. 

Área de influencia direta: assoreamento do curso d'água, empobrecimento do solo e 

poluição visual. 

Área de influencia indireta: assoreamento, redução do volume e contaminação dos corpos 

d'água. 

Mitigação: condução do deflúvio no entorno da voçoroca e recomposição da vegetação 

arbórea. 
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Imagem 05. Impacto: saída de água pluvial de estrada rural causando erosão. 

 

Estrada municipal RCL 471 (foto número: DSC 00172) 

 

Área diretamente afetada: leito carroçável e sarjeta da estrada rural causando erosão, em 

áreas lindeiras.  

Área de influência direta: assoreamento do curso d'água e erosão.  

Área de influencia indireta: redução do volume e contaminação dos corpos d'água. 

Mitigação: condução e retirada do deflúvio em intervalos menores (bigodes). 
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Imagem 06. Impacto: solo exposto. 

 

MBH Médio Corumbataí; Estrada municipal RCL 350 (foto número: DSC 01106) 

 

Área diretamente afetada: erosão laminar e em sulco, remoção das camadas superficiais 

do solo, impedimento da revegetação natural. 

Área de influencia direta: assoreamento do curso d'água, perda de área agricultável e 

poluição visual. 

Área de influencia indireta: empobrecimento do solo, redução do volume e contaminação 

dos corpos d'água. 

Mitigação: construção de terraços em nível ou em desnível, conforme a infiltração de água, 

recomposição do terreno e revegetação. 
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Imagem 07. Impacto: cava de argila. 

 

MBH Médio Corumbataí - Estrada municipal 448 (foto número: DSC 01933) 

 

Área diretamente afetada: acúmulo de água indesejável e risco à saúde pública. 

Área de influencia direta: modificação biótica e abiótica, poluição visual e perda de área 

agricultável. 

Área de influencia indireta: alteração da drenagem natural, prejuízos ecológicos e uso 

limitado do solo. 

Mitigação: responsabilizar os exploradores para execução e implantação dos Plano de 

Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
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Imagem 08. Impacto: falta de mata ciliar e assoreamento por sedimentação. 

 

Rio Cabeça (foto número: DSC 01026) 

 

Área diretamente afetada: redução do volume d'água armazenado e erosão. 

Área de influencia direta: solapamento nas margens e alargamento do recurso hídrico. 

Área de influencia indireta: desequilíbrio ecológico. 

Mitigação: restauração e recomposição das matas ciliares, adoção de práticas edáficas e 

mecânicas no entorno. 
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Imagem 09. Impacto: trânsito livre de animais em áreas de preservação permanente. 

 

Córrego do Alumínio (foto número: DSC 01152) 

 

Área diretamente afetada: assoreamento, ponto de dessedentação, inexistência de mata 

ciliar e aumento da vegetação aquática no leito do córrego. 

Área de influencia direta: assoreamento e alargamento das margens. 

Área de influencia indireta: redução do volume hídrico. 

Mitigação: plantio de vegetação ciliar, adoção de práticas edáficas e desassoreamento do 

córrego. 
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Imagem 10. Impacto: degradação de nascente. 

 

MBH Baixo Ribeirão Claro (foto número: DSC 02549) 

 

Área diretamente afetada: poluição orgânica e visual. 

Área de influencia direta: redução do volume d'água e contaminação. 

Área de influencia indireta: problemas na captação e no volume hídrico. 

Mitigação: limpeza do local, isolamento da área e revegetação. 
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Imagem 11. Impacto: carreamento de sedimentos provocando erosão. 

 

Córrego Gordinho (foto número: DSC 01226) 

 

Área diretamente afetada: assoreamento do córrego e contaminação da água. 

Área de influencia direta: estrada rural não adequada. 

Área de influencia indireta: desequilíbrio ecológico, intervenção em APP. 

Mitigação: adequação da estrada, passagem d'água sob a estrada e medidas de proteção 

física. 

 

 Além desses aspectos, a análise da dinâmica ambiental do município apurou que em 

períodos chuvosos há uma área alagada de 7,34 hectares, cujo levantamento atual apurou 

que estas, não apresentam influência direta com as áreas erodidas à montante, mas sim 

com as características geomorfológicas e hidrodinâmicas do Rio Corumbataí, ou seja, as 

cheias ocorrem naturalmente e os problemas advêm da ocupação destas áreas. 

 Outrossim, também foram mapeadas as áreas contaminadas, segundo apontamento 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2012). Estas equivalem a 6,66 
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hectares do território municipal e apresentam como meio impactado o solo superficial, 

subsolo e a água subterrânea (Detalhes no SIG "Dinâmica Ambiental"). 

 

 

1.2. Pressão antrópica 

Caracterizadas por toda e qualquer interferência do homem no meio, as atividades 

antrópicas podem ser diretas ou indiretas, variando o grau de intensidade conforme a função 

que um determinado ambiente assume, decorrente da apropriação de seus recursos 

naturais, priorizando o fator socioeconômico em detrimento do ambiente transformado em 

um espaço que demanda a sua exploração econômica. 

O processo de crescimento urbano, uso inadequado do solo, utilização desenfreada 

dos recursos naturais, deposição de resíduos sólidos em locais inadequados, disposição de 

efluentes não tratados em corpos d’água são apenas algumas das pressões antrópicas que 

geram a degradação da natureza.  

A Tabela 01 elenca as principais consequências ambientais da pressão antrópica 

que ocorrem com determinada frequência e intensidade, sendo possível planejar e gerenciar 

a minimização destas ações. 

 

Tabela 01. Principais consequências ambientais da pressão antrópica oriunda do uso e 

ocupação do solo. 

Uso e Ocupação Intervenção Consequência 

Urbana 

Loteamento 
Remoção da cobertura vegetal; 
terraplanagem: cortes e aterros. 

Assoreamento; 
inundações e enchentes. 

Área industrial 
Remoção da cobertura vegetal; 
terraplanagem: cortes e aterros. 

Assoreamento; 
contaminação do ar, solo 
e água. 

Sistema viário 
Desmatamentos; terraplanagem; 
cortes e aterros; sistemas de 
drenagem. 

Assoreamento. 
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Continuação... 

Uso e Ocupação Intervenção Consequência 

Urbana 

Infraestrutura 
urbana 

Escavações; sistemas de 
drenagem; corte e aterros. 

Assoreamento; 
inundações e 
enchentes. 

Erosão 
Remoção do solo; valas; 
sistemas de drenagem. 

Desvalorização 
econômica; inundações 
e assoreamento. 

Rural 

Atividades 
agrícolas 

Grandes desmatamentos; 
técnicas agrícolas inadequadas. 

Assoreamento; poluição 
dos mananciais; 
desertificação. 

Chácaras de 
lazer 

Desmatamentos; cortes e 
aterros; terraplanagem. 

Assoreamento. 

Erosão 
Remoção de solo; falta de 
práticas conservacionistas. 

Desvalorização; 
empobrecimento do 
solo; assoreamento. 

Mineração Mineração 
Desmatamentos; escavações 
instáveis; desmontes de rochas; 
modificação da paisagem. 

Assoreamento; poluição 
dos mananciais; 
contaminação do solo, 
ar e água. 

 

 

O município em estudo enquadra-se em uma das mais importantes regiões de 

mineração do Estado de São Paulo (Imagem 12), sendo o Brasil um dos maiores produtores 

mundiais de recursos minerais. Contudo, a exploração econômica do bem não renovável, 

base da sociedade industrial moderna, é altamente prejudicial ao meio ambiente, 

provocando alterações consideráveis, as quais devem ser reconhecidas para que possam 

ser mantidas sob controle. 
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Imagem 12. Áreas de mineração de argila em Rio Claro. 

  

  

Fonte: EcosBio, 2014. 

 

Em tempos remotos, a extração ocorria sem nenhum planejamento, o que acarretava 

o desperdício dos recursos, a falta de aproveitamento integral do jazimento e uma enorme 

gama de impactos ambientais. A atividade de extração mineral engloba as atividades de 

pesquisa, lavra e beneficiamento de minerais, caracterizando-se pela existência de um 

plano de aproveitamento econômico de um corpo mineral conhecido (MMA, 2001).  

Logo, os diversos impactos ambientais podem ser englobados em cinco categorias 

(CPRM, 2002): poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, subsidência do terreno, 

incêndios causados pelo carvão e disposição de seus resíduos, e na Tabela a seguir 

apresentam-se os impactos causados no solo e águas dessas atividades. 
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Tabela 02. Impactos ambientais da produção mineral no solo e água. 

 
Atividades Problemas Efeitos 

SOLO/ 

SUBSOLO 

Pesquisa mineral 
Trincheiras, sondagens, vias de 
acesso, picadas, equipamento 
abandonado. 

Erosões, voçorocas, 
prejuízo à vegetação, 
alteração da drenagem 
natural. 

Lavra 

Cavas e pedreiras, subsidência. 
Desmatamento desnecessário do 
capeamento. Contaminação da 
água da mina. Estradas e vias de 
acesso. Pilhas de estéril. Impacto 
de vilas mal projetadas. 

Possibilidades limitadas 
de uso sequencial do solo. 
Afeta a estética da 
paisagem. 

Beneficiamento e 
estocagem 

Barragens e bacias de rejeitos, 
contaminação devido a vazamento 
e transbordamento. Depósitos de 
rejeitos. 

Terras inúteis criadas 
pelas áreas de rejeitos 
finos. Contaminação por 
lixiviação e enxurradas em 
depósitos de finos e de 
rejeitos. 

Transporte 

Estradas largas para veículos 
pesados. Poeira. Desmatamento 
desnecessário. Transbordamento 
em descarrilamentos e acidentes 
rodoviários. 

Abre áreas virgens a uma 
possível degradação. 
Tráfego pesado pode 
destruir rodovias. 

ÁGUA 

Pesquisa mineral 
Sólidos em suspensão (erosão). 
Salmoura de sondagem passando 
para aqüíferos. 

Contaminação de cursos 
d’água subterrânea. 

Lavra 

Sólidos em suspensão de água da 
mina, metais pesados, pH de 
minas metálicos. Alteração do 
lençol freático, degradação da 
qualidade da água. 

Prejudicial à vida 
aquática. 

Beneficiamento e 
estocagem 

Sólidos em suspensão, metais 
pesados, pH, toxidez de descarga 
direta e transbordamento de 
sistemas de finos. Grande 
consumo de água. 

Prejudicial à vida 
aquática. Produz 
desequilíbrio ecológico. 

Transporte 

Transporte fluvial, lacustre e 
marítimo: coloração devido a 
sólidos em suspensão em 
terminais de embarque. 
Transbordamento em 
descarrilamentos e acidentes 
rodoviários. Problemas possíveis 
com minerodutos. 

Possível prejuízo à vida 
aquática. 

Fonte: CPRM, 2002 (adaptado de Souza, 2001; Brooks, 1976; Machado, 1989). 
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A mineração traz como consequência a degradação do solo e subsolo em áreas 

urbanas e periurbanas, sendo comum a existência de enormes áreas degradadas, 

resultante das atividades de extração de argila, areia, saibro e brita (IBAMA, 2006 apud 

SILVA, 2007). 

De acordo com Tavares et. al., (2008), o conceito de degradação tem sido associado 

aos efeitos ambientais considerados negativos, ocorrendo principalmente por intervenção 

humana. O conceito ainda varia de acordo com a atividade em que esses efeitos são 

gerados e em função do campo em que são identificados e avaliados.  

A recuperação de áreas degradadas tem a finalidade de serem destinadas a diversos 

usos possíveis. O IPT (1993) sugere que se adote, conforme a possibilidade e a finalidade 

de recuperação, os seguintes procedimentos: 

 Restauração: reprodução das condições exatas do local, voltando a ser como era 

antes de ser alterada pela intervenção; 

 Recuperação: trata-se de devolver ao local o equilíbrio dos processos ambientais 

atuantes anteriormente, trazendo as condições ambientais próximas às condições 

anteriores à intervenção; 

 Reabilitação: o local alterado deverá ser destinado à outra forma de uso do solo, de 

acordo com projeto prévio e em condições compatíveis com a ocupação 

circunvizinha, reaproveitando a área para outras finalidades. 

 

Ademais, outro ponto importante na ação antrópica é o depósito inadequado de 

resíduos sólidos, especialmente a beira das estradas rurais. Conforme acervo fotográfico a 

seguir, essas ações precisam ser contidas por meio não somente de ações punitivas que se 

constituem como paliativos, mas associadas a um programa de educação ambiental 

pautado na co-responsabilidade de cada cidadão gerador. 
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Imagem 13. Deposição inadequada de resíduos sólidos na zona rural, no município de Rio 

Claro. 

  

  

Fonte: EcosBio, 2014. 

  

 LIMA (2002) defende que gerenciar os resíduos de forma integrada é articular um 

conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento dentro da 

administração municipal. Essas ações devem ser fortalecidas por critérios sanitários, 

ambientais e econômicos, acompanhando todo o processo, desde a geração, transporte à 

destinação final, aplicando técnicas e tecnologias que estejam condizentes com a realidade 

do local. 

Além disso, o desenvolvimento tecnológico e econômico das sociedades humanas 

que contribui com o avanço da exploração dos recursos naturais precisa ser mais bem 

estudado. O planejamento físico territorial carece considerar, não apenas as potencialidades 

dos recursos naturais, mas principalmente, a fragilidade das áreas com intervenções 

antrópicas (DONHA et al., 2006).  
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1. PRIORIZAÇÃO DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS 

 A seleção de áreas prioritárias foi efetuada baseada na atribuição de pesos para os 

critérios ambientais, analisados neste levantamento. Assim, considerou-se a presença dos 

seguintes fatores: erosão acentuada e voçoroca, existência de estradas prioritárias, análise 

de águas superficiais (nos pontos estabelecidos nos relatórios anuais da CETESB) e 

nascentes em estado de degradação ambiental. 

 A elaboração da cartografia contou com o cruzamento de todas as informações, 

feitos por meio de ferramentas de análise espacial, para auxiliar nas delimitações das áreas, 

utilizou-se a ordem visual (tonalidade de cores) para a representação temática, conforme 

denominação abaixo. 

 

Tabela 01. Faixas de classificação natural e representação temática em cores. 

Faixas Categorias 

0.00 - 1.25 muito baixa 

1.26 - 1.50 baixa 

1.51 - 2.10 média 

2.11 - 2.75 alta 

2.76 - 3.35 muito alta 

 

 Essas faixas de classificação além de serem utilizadas nos registros cartográficos, 

contido nos Apêndices também contribuem para o melhor entendimento das informações 

tabelares. 

 

 

1.1. Plano de Informação  

a) Nota de cada atributo 

 A nota dos atributos investigados como: erosão, estrada, água superficial e nascente 

variou de acordo com sua importância e influencia no contexto ambiental para recuperação 

dos corpos d'água do município. Cada atributo é composto de variáveis específicas e para 

tanto, determinou-se aqui, pesos para representá-las, conforme descrição a seguir. 
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 No processo geral de análise a nota atribuída para as estradas prioritárias foi de 1 

ponto; para os processos erosivos, 2 pontos; para águas superficiais, 3 pontos e para 

nascentes degradadas, 2. A determinação dos intervalos de classes considerou o modo de 

classificação manual, natural Breaks (Jenks), em que valores superiores indicam maior 

prioridade de intervenção.  

 

b) Peso de cada variável de um atributo 

Estrada rural 

 O item estrada rural considerou, sobretudo o nível de prioridade da estrada quanto à 

sua utilização. As estradas rurais principais, àquelas que oferecem acessibilidade às 

propriedades pelas vias secundárias e pelas vicinais foram designadas de estradas 

prioritárias. O peso para obtenção do índice de prioridade das MBHs variou de 1 a 5, sendo 

os maiores valores arrogados as estradas prioritárias. 

 

Processo erosivo 

 Nos processos erosivos foram agrupadas as cavas de argilas e posteriormente, 

somados. O procedimento teve como objetivo obter um índice de prioridade para 

intervenção frente à área de cada microbacia hidrográfica. Utilizaram-se valores ponderados 

para cada variável, sendo que a nota final correspondeu ao índice. Valores superiores 

indicam maiores prioridades de intervenção. 

 

Água superficial   

 Os valores mais elevados foram atribuídos as MBHs com captação de água para 

abastecimento da população. O Rio Corumbataí e o Ribeirão Claro, juntos correspondem a 

100% da captação municipal, cujos pontos de captação são monitorados anualmente pela 

CETESB. A distribuição dos pesos ocorreu: 1 para as MBHs que não tinham captação e 

nota 5 (máxima) para àquelas, com pontos de captação (ETA I e ETA II). 

 

Nascente  

 A quantidade de nascentes do município foi dividida conforme seu estado de 

conservação em: preservada, perturbada e degradada, sendo agrupadas em classes. 
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Maiores valores corresponderam à maior quantidade de nascentes degradadas por 

microbacia.  

 

c) Resultados 

 A Tabela 02 configura o resultado na análise representado pelo peso de cada 

variável descrita acima, cuja soma concebida pela nota final denota o nível de prioridade de 

cada microbacia hidrográfica. O Apêndice I contém as informações cartográficas detalhadas. 

 

Tabela 02. Resultado do índice de prioridade das microbacias hidrográficas de Rio Claro. 
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Ibitinga 1 0,125 2 0,25 1 0,375 1 0,25 1,25 muito baixa 

Baixo Rib. Claro 1 0,125 2 0,25 5 0,375 1 0,25 2,75 alta 

Cachoeirinha 1 0,125 1 0,25 1 0,375 5 0,25 2,00 média 

Alto Rib. Claro 3,8 0,125 3 0,25 1 0,375 2 0,25 2,10 média 

Assistência 1 0,125 4 0,25 1 0,375 4 0,25 2,50 alta 

Baixo Corumbataí 1,4 0,125 4 0,25 1 0,375 2 0,25 2,05 média 

Campo do Cocho 1 0,125 1 0,25 1 0,375 3 0,25 1,50 baixa 

Médio Corumbataí 4,6 0,125 4 0,25 1 0,375 3 0,25 2,70 alta 

Jacutinga 4 0,125 2 0,25 1 0,375 4 0,25 2,38 alta 

Alto Corumbataí 1,8 0,125 2 0,25 5 0,375 3 0,25 3,35 muito alta 

Servidão 1 0,125 1 0,25 1 0,375 1 0,25 1,00 muito baixa 

Baixo Passa Cinco 1,8 0,125 5 0,25 1 0,375 1 0,25 2,10 média 

Baixo Cabeça 1,4 0,125 2 0,25 1 0,375 4 0,25 2,05 média 

Médio Cabeça 1,6 0,125 3 0,25 1 0,375 2 0,25 1,83 média 

Alto Cabeça 2,8 0,125 3 0,25 1 0,375 4 0,25 2,48 alta 

Sapezeiro 2,8 0,125 2 0,25 1 0,375 5 0,25 2,48 alta 

Rio Jacu 1 0,125 5 0,25 1 0,375 1 0,25 2,00 média 
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 Os dados apontaram que a microbacia Alto Corumbataí deve ser a prioritária nas 

ações de intervenção da gestão ambiental. Outras MBHs, como a do Baixo Ribeirão Claro, 

Assistência, Médio Corumbataí, Jacutinga, Alto Cabeça e Sapezeiro também devem estar 

associadas às medidas de recuperação, pois encontram-se com alta prioridade.   

 De posse dos dados relativos aos processos erosivos, foi conduzida uma análise 

para verificar a correlação entre estes e os tipos de solo do município, agrupados em 

classes. Cabe relembrar que o critério de agrupamento das classes foi o da capacidade de 

infiltração de água no perfil, bem como a resistência à erosão das camadas superficiais, 

pela presença de horizontes com menor teor de argila. 

 A Tabela abaixo traz o quantitativo dos processos erosivos juntamente com as 

cavas de argila por microbacia e a soma dos valores em hectares. A nota final equivale ao 

nível de prioridade, obtida pelo peso ponderado dos valores, sendo que os superiores 

indicam maior prioridade.  

  

Tabela 03. Processos erosivos e índice de prioridade em cada microbacia hidrográfica no 

município de Rio Claro. 

Microbacia Erosão (ha) 
Cava argila 

(ha) 

Voçoroca 

(ha) 
Soma (ha) Nota Final 

Ibitinga 29,49 0 0 29,49 2 

Baixo Ribeirão Claro 24,56 0,68 0 25,24 2 

Cachoeirinha 2,88 0 3,91 6,79 1 

Alto Ribeirão Claro 169,96 0 5,39 175,35 3 

Assistência 100,87 0 0 100,87 4 

Baixo Corumbataí 37,89 0,02 0,08 37,99 4 

Campo do Cocho 5,68 0 0 5,68 1 

Médio Corumbataí 146,65 4,73 2,77 154,15 4 

Jacutinga 37,63 8,36 0 45,99 2 

Alto Corumbataí 60,88 0 0 60,88 2 

Servidão 7,74 0 0 7,74 1 

Baixo Passa Cinco 57,11 0 0 57,11 5 
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Continuação... 
     

Microbacia Erosão (ha) 
Cava argila 

(ha) 

Voçoroca 

(ha) 
Soma (ha) Nota Final 

Baixo Cabeça 13,98 0,94 0 14,92 2 

Médio Cabeça 22,02 0,27 0 22,29 3 

Alto Cabeça 37,83 0 0 37,83 3 

Sapezeiro 21,89 0 0 21,89 2 

Rio Jacu 44,97 0 0 44,97 5 

 

 

 Sendo assim, considerando apenas o tipo de solo e a prevalência dos processos 

erosivos, as microbacias do Baixo Passa Cinco e do Rio Jacu devem ser as prioritárias nas 

ações de recuperação dos processos erosivos do tipo laminar, em sulco e voçorocas. As 

cavas de argila também devem ser estabilizadas. 

 Outras análises também foram realizadas como: a) tipos de solos e incidência de 

processos erosivos; b) tipos de solos e estrada rural encaixada. Este fato deu-se pela 

característica pedológica e pela ocorrência de erosão em determinados tipos de solos, bem 

como pela relação entre solos e as estradas encaixadas, conforme demonstram as 

experiências evidenciadas na literatura atual. 

 

 

1.2. Tipos de solos e incidência de processos erosivos 

 Os tipos de solos existente no município de Rio Claro foram agrupados em quatro 

categorias, a saber: 

 Grupo 1: Argissolos com transição abrupta de horizontes e horizonte A 

arenoso;  

 Grupo 2: Argissolos marcados pela presença ou não de caráter abrupto, bem 

como pelo horizonte superficial com textura média, com maior agregação de 

partículas; 

 Grupo 3: Argissolos e Neossolos com características intermediárias;  

 Grupo 4: Latossolos.  
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 A correlação entre os processos erosivos com as classes de solo, revelou que os 

solos do grupo 1, cuja característica contribui para o deflúvio e a erosão, apresentaram as 

maiores áreas erodidas, e assim consecutivamente, aos solos do grupo 2 e 3. Como 

esperado, os solos do grupo 4, mais resistentes, tiveram os menores valores em área 

erodida (Tabela 04). 

 

Tabela 04. Tipos de solos e prevalência de processos erosivos. 

Tipo de solos 
Erosão em 

m
2
 

Voçoroca em 
m

2
 

Área do tipo 
solo em ha 

Grupo 
% de área 
erodida 

PVA59 1.016,90 0 2.327 
 
1 
 

2,8 PVA27 1.993,30 53.900,00 8.087 

PVA76 69.700,00 0 587 

 
PVA31 1.978,30 0 11.559 

2 1,8 
PVA32 1.520,40 0 7.360 

 
PVA97 246.900,00 0 1.724 

3 0,9 
RL14 42.500,00 0 1.014 

RL25 13.900,00 0 768 

RL18 0 0 29 

 
LV58 194.900,00 0 771 

4 
 

0,8 
 

LV4 800.000,00 39.100,00 11.824,00 

LVA6 343.500,00 28.500,00 2.791 

LV9 0,00 0,00 812 

LVA4 0,00 0,00 217 

Legenda: PVA: Argissolos Vermelho-Amarelos; RL: Neossolos Litólicos; LV: 
Latossolos Vermelhos; LVA: Latossolos Vermelhos-Amarelos. 

 

  

 Tecnicamente, o grupo 1 apresenta a situação mais desfavorável aos processos 

erosivos; o grupo 2 são mais resistentes a erosão, quando comparados ao grupo 1; o grupo 

3 melhor condição, quando comparado ao grupo 1 e 2; o grupo 4, por suas características 

físicas, tais como a  densidade do solo e a distribuição do tamanho dos poros promovem 

uma maior infiltração de água no perfil, e possuem uma forte agregação de partículas, quer 
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pela característica intrínseca destes, quer pela maior presença de argila nos horizontes 

superficiais. Comparativamente, o Gráfico 01 ilustra a situação discutida. 

 

Gráfico 01. Comparação entre os processos erosivos e os diferentes tipos de solos que 

compõem o município de Rio Claro. 

 

 

 

 

1.3. Tipo de solos e estrada rural encaixada 

 As estradas encaixadas, às do Tipo C foram agrupadas em classes com notas de 1 a 

5, sendo a nota 5 a mais desfavorável em termos de potencial erosivo. O tipo de solos 

destas estradas correspondeu ao grupo 1 e 2, dos Argissolos, conforme metodologia 

anteriormente explicitada. Assim, as estradas situadas em solos do grupo 1 receberam peso 

0,6; as estradas localizadas em solos do grupo 2, peso de 0,4. A nota final correspondeu à 

média aritmética dos valores. 

 A Tabela 05 traz os quantitativos, os dados são revelados considerando a existência 

das estradas encaixadas, em metros, em cada microbacia, com as respectivas notas e 

pesos. A nota final que indica o nível de prioridade para adequação é dada segundo a faixa 

de classificação natural e representação temática em cores. 

 

 

Classes de solos 
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Tabela 05. Estradas do Tipo C em Argissolos do Grupo 1 e Grupo 2. 

Microbacia 
Área 
(ha) 

Extensão 
(m) 

grupo 1 

Nota Peso 

Extensão 
(m) 

grupo 2 

Nota Peso 
Nota 
Final 

Ibitinga 2.583 0 1 0.6 0 1 0.4 1 

Baixo Ribeirão Claro 3.043 0 1 0.6 0 1 0.4 1 

Cachoeirinha 1.944 0 1 0.6 0 1 0.4 1 

Alto Ribeirão Claro 9.788 1.062 3 0.6 5.690 5 0.4 3.8 

Assistência 3.598 0 1 0.6 0 1 0.4 1 

Baixo Corumbataí 1.317 0 1 0.6 480 2 0.4 1.4 

Campo do Cocho 1.616 0 1 0.6 161 1 0.4 1 

Médio Corumbataí 5.796 2.091 5 0.6 3.674 4 0.4 4.6 

Jacutinga 3.881 1.371 4 0.6 2.903 4 0.4 4 

Alto Corumbataí 6.250 0 1 0.6 2.098 3 0.4 1.8 

Servidão 1.831 0 1 0.6 0 1 0.4 1 

Baixo Passa Cinco 1.069 0 1 0.6 1.392 3 0.4 1.8 

Baixo Cabeça 1.200 0 1 0.6 444 2 0.4 1.4 

Médio Cabeça 1.102 248 2 0.6 0 1 0.4 1.6 

Alto Cabeça 1.742 1.557 4 0.6 0 1 0.4 2.8 

Sapezeiro 2.279 1.706 4 0.6 0 1 0.4 2.8 

Rio Jacu 987 0 1 0.6 0 1 0.4 1 

 

 

 De acordo com os critérios propostos na análise entre o tipo de estrada e o tipo de 

solos, as MBHs Médio Corumbataí, Jacutinga e Alto Ribeirão Claro apresentam prioridade 

da adequação de estradas rurais. Elas por estarem encaixadas, aumentam a concentração 

do deflúvio, potencializando assim, o carreamento de sedimentos das estradas para os 

corpos d'água. 
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2. PLANO DE PRIORIDADES 

 As diretrizes conjugadas aqui foram fundamentadas no levantamento ambiental do 

município de Rio Claro, estabelecendo como critério a implementação de projetos de 

recuperação da qualidade dos corpos d'água. Sendo assim, as MBHs Alto Corumbataí, 

Baixo Ribeirão Claro, Assistência, Médio Corumbataí, Jacutinga, Alto Cabeça e Sapezeiro 

devem ser contempladas primariamente. Ações conjugadas a estas, também devem 

priorizar as MHBs Baixo Passa Cinco, Jacu e Alto Ribeirão Claro. 

 A organização das medidas e ações observou uma temporalidade máxima de 12 

anos, sendo considerada como meta urgente, àquelas realizáveis em até 3 meses; imediata, 

com término em 12 meses; curto prazo, dois anos; médio prazo, de cinco a oito anos e as 

de longo prazo, nos próximos 12 anos. O Quadro 01 elenca cada medida, ação, meta e 

potencial órgão financiador. 

 

Quadro 01. Descrição do Plano de Prioridades para implementação de projetos de 

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

Medida Ação 
Meta 

(Prazo) 

Órgão 

financiador 

Oficinas e Audiência 

pública 

Divulgar os dados e fomentar a participação 

social dos diferentes segmentos da sociedade 

na busca de atores parceiros na organização 

das iniciativas e tomadas de decisão, bem 

como elaboração de compromissos e 

acompanhamento da implementação. 

Urgente 
Prefeitura 

Municipal 

Lei Municipal 

Minuta de Projeto de Lei, ampla discussão em 

todas as esferas da comunidade, de forma a 

contemplar as expectativas da sociedade 

envolvida para inserção do conteúdo na forma 

da Lei (Municipal). 

Imediato 
Prefeitura 

Municipal 

Plano Diretor 

Inserir as medidas necessárias à preservação 

e proteção ambiental como diretrizes do Plano 

Diretor do Município de Rio Claro. 

Imediato 

Prefeitura 

Municipal 

MC 
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Continuação... 

Medida Ação 
Meta 

(Prazo) 

Órgão 

financiador 

Educação ambiental 

Medidas socioeducativas no âmbito formal e 

não-formal visando informar a população 

sobre os efeitos negativos da pressão 

antrópica, especialmente do descarte 

inadequado de resíduos sólidos. 

Imediato 

Contínuo 

Até longo 

prazo 

Prefeitura 

Municipal 

FEHIDRO 

MMA 

SMA 

Elaboração de 

Projetos Executivos 

específicos 

1) Intervenção nos processos erosivos; 

2) Recuperação e/ou recomposição das APPs; 

3) Adequação de estradas rurais. 

Curto 

Prefeitura 

Municipal 

MMA 

SMA 

SAA 

FEHIDRO 

Execução do Plano 

Municipal de 

Saneamento Básico 

Execução das obras recomendadas pelo 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

juntamente com o Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos visando a recuperação 

do recurso hídrico. 

Curto a 

médio 

Prefeitura 

Municipal 

MMA 

MC 

SMA 

SAA 

SEOBRAS 

FEHIDRO 

Implantação e 

execução dos 

Projetos Executivos 

específicos 

Implantação e execução das obras 

necessárias a recuperação do solo por meio 

da intervenção mecânica dos processos 

erosivos; recomposição das APPs e medidas 

de adequação das estradas rurais do tipo A, B, 

C e D. 

Médio a 

longo 

MMA 

SMA 

SAA 

MC 

FEHIDRO 

Legenda: MMA: Ministério do Meio Ambiente; SMA: Secretaria de Meio Ambiente; SAA: Secretaria da Agricultura 
e Meio Ambiente; MC: Ministério das Cidades; SEOBRAS: Secretaria de Estado de Obras; FEHIDRO: Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos. 

 

 

 No momento atual, os Planos de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos estão em fase de elaboração no município. Considerando, todos os 
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aspectos necessários a implantação dos mesmos, alerta-se para necessidade de controle 

de efluentes in natura nos corpos d'água e para deposição inadequada de resíduos sólidos. 

 Particularmente, em relação ao Projeto Executivo, segundo o Art. 6º da Lei Federal, 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Parágrafo X, compreende-se por um conjunto de 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT devendo ser 

precedido de Projeto Básico. 

 De acordo com o Governo do Estado de São Paulo (2006), para a elaboração de 

projetos que visem recuperar áreas com ocorrência de processos erosivos recomenda-se 

que seja dividido em três etapas: estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo, as 

quais devem ser desenvolvidas de acordo com as normas brasileiras aplicáveis na atual 

situação e com os critérios técnicos de engenharia.  

 

Estudo preliminar  

 Deverão ser realizadas atividades de estudo do diagnóstico, baseando-se em dados 

de cadastros regionais e locais, observações de campo e experiência profissional, para que 

sejam levantadas as possíveis soluções para cada situação. Documentos como aerofotos, 

aerofotogramétricas, mapas geológicos e outros devem compor o Projeto (dados levantados 

no presente diagnóstico). Basicamente, o estudo consiste em um memorial descritivo com a 

apresentação das possíveis soluções, sendo selecionada a que couber dentro de uma 

análise de viabilidade técnica-econômica. 

 

Projeto básico  

 Considerar os aspectos topográficos, as investigações geológicas e geotécnicas, 

projetos de terraplanagem com grau elevado de detalhamento objetivando a escolha da 

melhor solução técnica. Os elementos que definem os diversos componentes da obra, como 

memorial de cálculo com os pré-dimensionamentos estruturais, desenhos de implantação, 

de corte longitudinal e transversal, cronograma de obras, planilhas de quantidade e 

orçamento devem ser explicitados.  

 Os desenhos de implantação devem ser apresentados com todas as dimensões da 

obra indicada, com conteúdo mínimo: planta e perfil de locação da obra, com a indicação 

das cotas referidas ao sistema topográfico adotado; vista longitudinal, contendo indicação do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
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perfil de sondagem, comprimento total, número e comprimento dos módulos e cortes 

indicando a solução estrutural; seção transversal, com as cotas de interesse, geometria da 

obra, drenos, elementos de fundação, canaletas e todas as demais informações do terreno. 

Além disso, devem ser elaboradas planilhas de quantidades e orçamentos de serviços e 

materiais previstos para execução da obra e cronograma estimativo para execução da obra.  

 

Projeto executivo  

 Esta etapa consiste basicamente no detalhamento do projeto básico condizentes aos 

dados atualizados de campo, topografia, investigações geológicas e geotécnicas de campo 

e laboratório complementares, ou seja, todos os estudos anteriores com detalhamentos 

mais aprofundados e precisos.  

 O relatório do estudo geológico-geotécnico deve ser apresentado com o 

detalhamento da solução escolhida, com a descrição dos serviços executados, resultados 

das sondagens e ensaios complementares, análise dos resultados e as soluções 

geotécnicas recomendadas a adotadas. O memorial de cálculo nesta etapa deve conter: 

apresentação e descrição do tipo de obra; cálculos de dimensionamento por fórmulas ou 

tabelas aplicadas, condições e valores admitidos; fontes bibliográficas relativas a qualquer 

processo de cálculo de estabilidade ou dimensionamento adotado; hipóteses admitidas; 

significado dos termos das fórmulas empregadas, elementos ou símbolos utilizados; 

sequência dos cálculos numéricos na aplicação das fórmulas; croquis elucidativos; os 

cálculos quando processados por computadores devem estar justificados; esquema 

estrutural; verificações e dimensionamentos com a inserção das folhas de resultados do 

processamento realizado; e quadros-resumo.  

 Também devem ser elaboradas planilhas de quantidades e orçamentos de serviços e 

materiais previstos para a execução da obra, bem como planilha com memorial de 

quantificação, elaborada de forma fácil para posterior verificação. Recomenda-se que as 

quantidades sejam indicadas por tipo de intervenção, atividade de serviços previstos, 

segmentado com informações de comprimento, largura, altura, área, volume, etc. 

 Já referente à adequação das estradas rurais deve realizada mediante projeto 

técnico de adequação elaborado e executado por profissional ou equipe técnica com 

experiência e que estejam legalmente amparados pela Lei Federal no 5.194, de 24 de 

dezembro de 1966. Conforme determina a Lei Federal no 6.496 de 7 de dezembro de 1977, 

o profissional deve fazer o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 
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 A elaboração do projeto técnico deve observar a necessidade do licenciamento 

ambiental, emitido pelo órgão competente. A divisão da estrada em trechos, conforme 

apresentada neste diagnóstico dará condições necessárias a elaboração do projeto técnico 

executivo, facilitando o processo de pleito.  

 As obras mais comuns a serem projetadas e utilizadas na adequação das estradas 

rurais são: a realocação de trechos críticos; a quebra de barranco ou “bota dentro”; a 

correção do greide; o encabeçamento das lombadas nos terraços (gradiente); a construção 

de caixas de retenção; os terraços de escoamento (bigodes); o revestimento primário; obras 

complementares (bueiros, pontes, etc.) e a instalação ou implementação da sinalização de 

segurança.  

 As práticas, maquinários e equipamentos mais adequados às diversas fases da obra 

são: cálculo do volume de corte e aterro, terraços laterais de escoamento ou de retenção, 

lombadas, aterro de valetas e cascalho; cálculo das distâncias e alturas de corte dos 

barrancos e transporte de material; cálculo da demanda de horas/máquinas e da mão-de-

obra para as diversas operações; sistematização do leito (elevação e abaulamento); 

construção de lombadas; construção dos terraços laterais ou bigodes; corte e transporte de 

cascalho e lançamento, distribuição e compactação do cascalho.  

 Cabe salientar que alguns aspectos devem ser previstos durante a elaboração do 

projeto. Dependendo da estrada ou trecho, faz-se necessário projetar ou prever uma série 

de obras complementares, sem as quais a qualidade e a durabilidade da estrada estará 

comprometida. Essas obras, na maioria dos casos são representadas pelo 

dimensionamento ou redimensionamento de pontes e bueiros; dimensionamento de canais, 

canaletas, dissipadores de energia, galerias e outras obras de arte; realocação de cercas, 

linhas de energia ou telefone (definir responsabilidades) e dimensionamento dos terraços e 

das co-responsabilidades. Outra opção a essa municipalidade é a elaboração do Plano 

Municipal Viário de Adequação e Conservação de Estradas Rurais. Ele deve 

obrigatoriamente, conter:  

 Diagnóstico da situação atual da estrada;  

 Elaboração de Lei ou Código Municipal do Plano Municipal Viário de 

Adequação e Conservação de Estradas Rurais, tratando-se de 

responsabilidades, faixas de domínio e tipo;  

 Definição dos trechos prioritários pela sua importância;  
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 Metas de curto, médio e longo prazo - acompanhada de cronograma físico-

financeiro;  

 Definição de fonte para recursos financeiros;  

 Capacitação técnica dos profissionais;  

 Plano de treinamento dos operadores de maquinários;  

 Plano de conscientização dos usuários sobre a conservação e manutenção 

do sistema.  

  

 Para recuperação das APPs e nascentes, o Projeto Executivo deve considerar a 

preservação da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora 

não somente do ponto de partida estratégico. Ele deve visar à proteção do solo, a geração 

de trabalho, a manutenção e ampliação da beleza cênica de uma paisagem, e assegurar o 

bem-estar das populações humanas.  

 A elaboração do projeto deve ser feita por profissional responsável, conforme as 

especificações legais contidas no Novo Código Florestal (BRASIL, 2012). O responsável 

técnico precisará descrever detalhadamente todas as atividades realizadas para a 

recuperação das APPs, assim como um cronograma prevendo os meses de execução. 

Todas as espécies utilizadas na recuperação deverão ser nativas de ocorrência regional.  

 No caso de financiamento junto ao FEHIDRO, o projeto deverá ser submetido à 

análise por parte do agente técnico, devendo estar tecnicamente adequado e de acordo com 

as especificações do Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento (MPO) do 

FEHIDRO, sendo imprescindível a leitura completa do Manual por parte do responsável pela 

execução do projeto, uma vez que o seu descumprimento implica na não liberação do 

financiamento. A premissa desse tipo de projeto é recuperar as APPs de nascentes, mesmo 

que intermitentes, localizadas em área rural ou urbana com características rurais, de 

propriedades privadas ou públicas, cujos objetivos permeiam a recuperação da vegetação e 

das funções ecológicas das APPs de nascentes pré-cadastradas adotando minimamente as 

seguintes etapas:  

 Envolvimento de atores locais visando o comprometimento com os trabalhos;  

 Eliminação dos fatores degradadores;  

 Implantação da técnica de recuperação, exposta em detalhes a partir do 

diagnóstico e do uso da chave de tomada de decisão;  
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 Realização de tratos culturais das áreas durante todas as fases;  

 Monitoramento das áreas em recuperação, conforme a técnica de 

recuperação escolhida.  

  

 O projeto precisa conter a descrição quantitativa e planejada de cada meta 

estabelecida, assim como os procedimentos metodológicos guiados por documentos 

comprobatórios como: 

 Cadastramento dos proprietários rurais e das propriedades participantes do 

projeto; 

 Cartas de anuência dos proprietários; 

 Certidão de matrícula do imóvel.  

 

 Outros elementos como cadastro e diagnóstico das APPs, definição da técnica de 

recuperação das APPs e nascentes, identificação das áreas selecionadas acompanhadas 

de acervo fotográfico, descrição e cronograma das atividades, responsável pela execução 

do projeto, monitoramento e avaliação, contrapartida, cronograma físico-financeiro e planilha 

orçamentária também devem fazer parte do Projeto Executivo. 

 Desta forma, cabe a gestão municipal criar meios e condições pertinentes a 

elaboração destes Projetos Executivos com a finalidade de buscar creditícios financeiros 

junto aos programas federais e estaduais para adequada intervenção visando a recuperação 

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

 Atualmente são várias as fontes de fomento e financiamento voltadas à temática do 

meio ambiente tanto no âmbito internacional, nacional e estadual. Ministério do Meio 

Ambiente, Agência Nacional de Águas, Banco do Brasil, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO), Programa de Microbacias, Programa Melhor Caminho e Projeto Integra SP são 

algumas exemplos de fontes de fomento e financiamento onde estes Projetos podem ser 

pleiteados. 
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3. SUBSÍDUOS GERADOS PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE 

MACRODRENAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RIO CLARO 

Um Plano Municipal de Macrodrenagem é um instrumento de procedimento 

ambientalmente sustentável, onde o conceito de minimização de impactos prepondera, 

ressaltando os benefícios sociais e econômicos visando à melhoria da qualidade de vida, 

evitando, sobretudo, as inundações, enchentes e assoreamentos promovendo a valorização 

das condições socioambientais do município. 

Assim, o diagnóstico da situação atual frente aos diferentes atributos (Figura 01) 

pode oferecer subsídios para tomada de decisão baseada em medidas estruturais e não-

estruturais dentro de uma abordagem interdisciplinar, onde as soluções integradas ao meio 

ambiente e as economicamente viáveis sejam priorizadas. 

 

Figura 01. Elementos de investigação para o desenvolvimento de um Plano Municipal de 

Macrodrenagem. 
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A bacia hidrográfica no topo da figura denota a sua importância como unidade de 

planejamento.  No município, as microbacias identificadas como de alta prioridade devem 

ser adotadas como parâmetro na tomada de decisão, também no Plano de Macrodrenagem 

além é claro, da zona urbana. 

Desta forma, os principais subsídios gerados neste levantamento referem-se: 

 Ao mapeamento hidrográfico e da rede de drenagem, elementos básicos 

para elaboração de um Plano de Macrodrenagem. Contudo, deve-se 

atentar para necessidade de estudos hidrológicos a fim de complementar 

os dados;   

 

 Aos levantamentos geomorfométrico e pedológico que amparam o 

conhecimento da drenagem e da velocidade de densidade, cujos fatores 

geomorfométricos estão diretamente envolvidos, mostrando também, a 

importância dos cálculos hidrológicos, especialmente das descargas de 

cheias para complementar as informações obtidas; 

 

 A identificação do uso atual e da ocupação das terras que compõem o 

plexo municipal, pois contribuem para o entendimento da dinâmica do 

escoamento superficial das águas, bem como de sua infiltração na 

cobertura vegetal existente; 

 

 A identificação dos pontos críticos, verificados principalmente pelos 

elementos do solo como processos erosivos, assoreamentos e cava de 

argila que suportam a análise do funcionamento da dinâmica ambiental 

do município, assim como a influência direta das estradas rurais neste 

contexto; 

 

 Ao mapeamento do sistema viário como instrumento para coleta de 

dados passíveis de trechos a serem recuperados, quer pela adequação 

das mesmas, quer pela adoção de práticas conservacionistas no meio 

rural que podem diminuir as descargas na pista de rolamento evitando o 

alagamento e dificuldade de tráfego nas épocas chuvosas; 
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 A identificação de pontes e travessias com estrutura comprometida que 

demandam de cálculos hidrológicos específicos na aquisição de recursos 

para reparos; 

 

 A necessidade da adoção das medidas conservacionistas para 

recuperação das áreas destinadas à pastagem e do mau 

dimensionamento das curvas de nível e terraços das áreas com cultivo 

da cana-de-açúcar. Tais medidas, em muitos casos, precisam ser 

acompanhadas de intervenção mecânica para que, posteriormente, 

somente a ação de práticas conservacionistas seja capaz de minimizar 

os problemas; 

 

 Os dados levantados na área periurbana remetem à construção de obras 

de dissipação de energia, pois as águas pluviais da zona urbana chegam 

à zona rural com força suficiente para provocar significativos processos 

erosivos; 

 

 A identificação da dinâmica ambiental, cuja informação cartográfica 

revela as áreas que sofrem constantes alagamentos, bem como áreas 

antropizadas, sobretudo pela ação humana que pode estar obstruindo a 

passagem natural das águas superficiais; 

 

 A importância de o sistema rural ser tratado em consonância com o meio 

urbano na obtenção de soluções adequadas aos dois segmentos, 

considerados como únicos, dentro de um mesmo padrão de 

uniformidade. 

 

Nesta perspectiva, estes produtos são extremamente relevantes, e consultas ao SIG 

de cada atributo facilitarão o entendimento, bem como o relacionamento dos diversos 

aspectos que compõem o meio.  Considerá-los como fatores que fundamentam os estudos 

básicos poderão alavancar as medidas de implantação e execução do Plano de 

Macrodrenagem do município de Rio Claro. 
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1. RECOMENDAÇÕES  

De acordo com os resultados encontrados neste diagnóstico, as recomendações 

para gestão do espaço ambiental em Rio Claro, pautadas no desenvolvimento de sistemas 

de implementações de projetos de recuperação da qualidade dos corpos d'água encontram-

se baseadas em: 

 Recomposição das APPs;  

 Estratégias para contenção e diminuição dos assoreamentos; 

 Medidas de proteção das nascentes, conforme legislação; 

 Controle de efluentes em corpos d'água; 

 Intervenção mecânica e vegetativa para recuperação das áreas com instalação 

de voçorocamentos; 

 Adoção de práticas conservacionistas no meio rural; 

 Recuperação das áreas de pastagens com instalação de processos erosivos; 

 Adequação de estradas rurais; 

 Treinamento dos operadores de maquinários para manutenção das estradas 

rurais; 

 Remoção de resíduos sólidos em áreas de preservação ambiental, aumento da 

fiscalização e enquadramento das ações antrópicas no Código de Conduta; 

 Educação ambiental em ambientes formais e não formais. 

 

 Pontualmente, o controle de efluentes em corpos d'água é a recomendação 

prioritária para qualidade do recurso. A proteção dos recursos hídricos envolve o 

monitoramento e a avaliação de sua qualidade ao longo dos rios, estabelecendo metas e 

controlando as descargas de poluentes, de forma que um nível aceitável de qualidade da 

água seja mantido. 

 Em relação ao solo, as medidas estratégicas deverão ser aplicadas de forma a evitar 

o desgaste e o empobrecimento nas suas diversas fases e formas, por meio de práticas que 

aumentem a infiltração de água no seu perfil, que intensifiquem a cobertura vegetal, seja ela 

viva ou morta, e que reduzam o escoamento superficial.  Estas ações, além de controlar a 
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erosão e o empobrecimento do solo, promoverão o aumento da quantidade e a melhoria da 

qualidade das águas, além da preservação da vida silvestre e do meio ambiente. 

 Do ponto de vista global, para o sucesso das medidas estratégicas, faz-se 

necessário que a gestão ambiental seja baseada nas seguintes ações: 

 Promoção do aumento da cobertura vegetal do solo, visando reduzir a 

desagregação do solo pela redução da energia de impacto das gotas de chuva na 

superfície; 

 Melhoria da infiltração de água no perfil do solo, visando à diminuição do 

deflúvio superficial, aumentando a capacidade de armazenamento, proporcionando 

aumento na produtividade vegetal e redução dos riscos durante veranicos; 

 Controle do escoamento superficial da água, promovendo a redução do 

desgaste do solo pelo processo erosivo, com consequente redução da poluição dos 

mananciais por sedimentos ou insumos agrícolas e regularização do regime hídrico 

da bacia hidrográfica. 

 

 Contudo, para se controlar o escoamento superficial nem sempre são suficientes as 

técnicas de aumento da cobertura vegetal e da infiltração, principalmente quando ocorrem 

chuvas de grande intensidade, havendo necessidade de procedimentos para reduzir a 

velocidade e capacidade de transporte através de barreiras mecânicas e às vezes até obras 

de engenharia, como terraços, canais escoadouros, bacias de captação de águas pluviais, e 

barragens, dentre outras. 

 As soluções destes problemas são de interesse direto ou indireto, ora do produtor 

rural, ora da comunidade. Esse fato conduz à necessidade de se elaborar um planejamento 

em nível de bacias hidrográficas, nos moldes de um condomínio urbano, com uma visão 

ampla e abrangente, onde estejam contemplados também, os interesses da comunidade. 

 Em uma visão pontual, Rio Claro pode ser considerado como um importante produtor 

de água que precisa adotar medidas protecionistas para conservar sua rede hídrica. 

Recuperação das APPs, nascentes perturbadas e degradadas, intervenção nos processos 

erosivos e adequação das estradas rurais são aspectos primordiais que devem estar 

atrelados as medidas estratégicas globais visando um meio ambiente sustentável. 

 O fluxograma abaixo é um representativo das medidas pontuais que devem ser 

adotadas na qualidade do recurso hídrico. Espera-se que ele possa servir de orientativo em 
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campanhas sobre a temática e divulgação socioeducacional visando à elucidação do 

problema e a busca de parceiras nas diversas esferas: federal, estadual e municipal. 

Produtores rurais, munícipes, instituições, órgãos governamentais e outros devem estar 

imbuídos da temática como atores sociais fundamentais nos esforços para atingirem 

soluções dos problemas comuns. 

 

Fluxograma 01. Medidas para recuperação do recurso hídrico, no município de Rio Claro. 

 

 

 

 Outrossim, as tecnologias implantadas nas unidades de produção deverão estar de 

acordo com o planejamento global da microbacia hidrográfica. Enquanto, no nível da 

propriedade agrícola, deverão ser discutidas com os produtores as técnicas disponíveis e, 

em função das condições socioeconômicas, definir um conjunto de técnicas a serem 

implantadas e/ou implementadas.  
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 Lembrando que, as técnicas a serem adotadas para cada produtor deverão compor, 

no conjunto, o planejamento conservacionista da microbacia hidrográfica. As primeiras 

técnicas a serem introduzidas deverão ser as de baixo custo e que proporcionem um retorno 

econômico em curto prazo. À medida que os produtores começarem a auferir resultados 

econômicos, aumentarão os índices de adoção e a confiança no projeto, que deverá 

promover a capitalização desses agricultores, possibilitando a adoção de técnicas mais 

onerosas ou de retorno a médio e longo prazo. 

  

 

1.1. Recuperação de APP, mata ciliar, fragmento de vegetação e nascente 

 De acordo com a resolução CONAMA no 429/2011, a recuperação das áreas de 

preservação permanente, consideradas de interesse social pelo Código Florestal atual, deve 

priorizar a manutenção das espécies nativas, de acordo com a metodologia estabelecida e 

demais normas aplicáveis, e dispensa autorização do órgão ambiental. As medidas de 

recuperação precisam observar alguns pré-requisitos como:  

 Proteção das espécies nativas mediante isolamento ou cercamento da área a ser 

recuperada;  

 Adoção de medidas de controle e erradicação de espécies vegetais exóticas 

invasoras;  

 Adoção de medidas de prevenção, combate e controle do fogo;  

 Adoção de medidas de controle da erosão, quando necessário;  

 Prevenção e controle do acesso de animais domésticos ou exóticos;  

 Adoção de medidas para conservação e atração de animais nativos dispersores 

de sementes. 

 

 A recuperação de APPs poderá ser feita pelo método de condução da regeneração 

natural de espécies nativas do bioma onde estão inseridas, pelo plantio dessas espécies, ou 

pelas duas práticas conjugadas. 
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Restauração da vegetação 

A recuperação das matas ciliares deve ser realizada por espécies vegetais diversas 

para o restabelecimento do ecossistema e da reconstrução de forma gradual da floresta. 

Para a ação de restauração é necessário verificar inicialmente a situação ambiental a ser 

restaurada, para então priorizar uma ou mais ações com a finalidade de se atingir o 

objetivo.  O diagnóstico da situação ambiental das microbacias passa a ser informação 

primordial para a tomada de decisão, sendo que as áreas consideradas como degradadas 

deverão ser prioritariamente destinadas à regeneração natural ou recuperação. 

A seguir apresentam-se alguns métodos de restauração, modelos propostos pela 

Manual de Restauração Florestal (NBL, 2013). Contudo, estes modelos devem ser 

selecionados após uma criteriosa investigação do cenário atual levando em consideração as 

potencialidades e fragilidades do local, como: 

 

Isolamento 

Anteriormente a qualquer processo de restauração, é necessário identificar os 

fatores de degradação para então isolá-los. A partir do isolamento, a vegetação nativa tem 

melhores condições de desenvolvimento e aumento da capacidade de restauração. Os 

fatores causais da degradação são inúmeros, como o pisoteio de animais, trânsito de carros, 

desmatamentos, incêndios entre outros. O isolamento por meio de cercas ou implantação de 

aceiros são as formas mais tradicionais e recomendáveis. 

 Segundo o novo Código Florestal (BRASIL, 2012) o isolamento das APPs devem ser 

de acordo com o tamanho do recurso hídrico. No caso das nascentes, o isolamento deve ser 

de 50 metros. Ele deve ser baseado no fechamento das áreas em torno do olho d’água, de 

modo a evitar a entrada de animais, e consequentemente o pisoteio e a compactação do 

solo, devendo ser executada juntamente a manutenção do asseio. 

O isolamento das APPs e nascentes devem manter os animais afastados, ao 

máximo, pois mesmo que não tenham livre acesso à água, seus dejetos contaminam o 

terreno e, nos períodos de alta pluviosidade, acabam por contaminar o recurso hídrico. A 

contaminação provoca aumento da matéria orgânica que leva a proliferação de organismos 

patogênicos que infestam os animais e também o homem. 

O enriquecimento da vegetação funciona como uma barreira viva na contenção de 

águas e corredores ecológicos, sendo que quando possível, recomenda-se priorizar as 
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espécies nativas da região. Para a recomposição e/ou recuperação existem várias técnicas 

que podem ser utilizadas de acordo com as particularidades da área. 

  

Condução da regeneração natural 

A regeneração natural consiste em qualquer espécie vegetal nativa que ocorra e se 

desenvolva naturalmente nas áreas em que se pretende restaurar. Algumas espécies são 

ainda indesejadas, pois inibem o mecanismo de crescimento de espécies nativas que no 

caso são relevantes. 

Assim, conduzir a regeneração natural também implica na aplicação de métodos 

mecânicos ou químicos que auxiliem na eliminação ou controle dessas espécies não 

desejadas, permitindo e estimulando o desenvolvimento das espécies mais relevantes para 

a restauração dessa área. 

 

Recuperação do solo 

Áreas com solo compactado devem inicialmente romper as camadas de impedimento 

do solo e posteriormente realizar o plantio de espécies de adubação verde. Inicialmente a 

recuperação do solo deve ser realizada com uso de espécies de adubação verde. Após 

essa cobertura inicial realizará o plantio de espécies arbóreas com diversidade necessária 

para a restauração. 

Em áreas que apresentam processos erosivos avançados, onde não é possível a 

recuperação do solo, deve-se criar uma faixa de proteção com largura mínima de 30 metros 

a partir da borda da voçoroca. Além disso, deve-se realizar análise química do solo, sendo 

as deficiências nutricionais identificadas e corrigidas por meio de adubação.  

 

Plantio de adensamento 

Essa técnica é recomendada em locais que alternam boa presença de regeneração 

natural com locais falhos e baixa densidade de vegetação arbustivo-arbóreo, com o intuito 

de controlar a expansão de espécies invasoras e nativas em desequilíbrio. 

 O procedimento envolve o plantio de mudas de espécies iniciais da sucessão nos 

espaços não ocupados pela regeneração natural, ou seja, onde se constata a ocorrência de 
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espécies nativas que não conseguem recobrir o solo, sendo os espaçamentos normalmente 

recomendados de 3m x 3x ou 2m x 3m. 

 

Quadro 01. Características dos diversos grupos sucessionais das espécies arbóreas. 

Grupos Sucessionais 

Pioneiras Secundárias iniciais Secundárias tardias 

Crescem a pleno sol 
Crescem a pleno sol ou na 

sombra 
Crescem na sombra 

Crescem rápido (5m em 2 
anos) 

Crescem mais ou menos rápido 
(3,5m em 2 anos) 

Crescem lentamente (2,5 em 2 
anos) 

Vida curta (5 a 15 anos) Vida média (25 a 35 anos) Vida longa (80 a 150 anos) 

Sementes permanecem no 
solo por muito tempo (anos 

ou décadas) 

Sementes permanecem pouco 
tempo no solo 

Sementes permanecem muito 
pouco tempo no solo 

Sementes não germinam na 
sombra 

Sementes germinam na sombra 
ou na luz 

Sementes germinam na sombra 

Fonte: Attanasio, 2008. 

 

 

Plantio de enriquecimento 

Consiste na introdução de espécies dos estágios finais de sucessão na área de 

restauração, sendo recomendada quando constatado a baixa diversidade de espécies 

vegetais na área. O método baseia-se na introdução de mudas, sementes ou na introdução 

de indivíduos, produzidos a partir de sementes coletadas em outras regiões. 

Esse procedimento aproveita a regeneração natural local, onde o espaçamento 

então deverá ser mais amplo. Na Figura a seguir, apresenta-se um modelo de adensamento 

e enriquecimento de espécies em uma área com presença de regeneração natural. 
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Figura 01. Representação esquemática do plantio de adensamento com espécies pioneiras 

e secundárias iniciais com posterior plantio de enriquecimento com espécies tardias. 

 

Fonte: NBL, 2013. 

 

 

Plantio total 

O potencial de autorregeneração natural da área a ser restaurada é um elemento de 

decisão para a melhor estratégia; quando considerados de baixa resiliência, o plantio total 

de mudas é o mais indicado. Para tanto, realizam-se combinações das espécies em 

módulos ou grupos de plantio, visando implantar espécies dos estágios finais de sucessão, 

juntamente com as espécies de estágios iniciais, resultando na composição de unidades 

sucessionais com gradual substituição de espécies diferentes no tempo. Recomenda-se o 

plantio em linhas alternadas para que ocorra a combinação de espécies de diferentes 

grupos ecológicos. 
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Recomposição da vegetação nativa: recomposição florestal  

 A recomposição florestal, em especial, pode ocorrer por meio da implantação de 

técnicas específicas nos diferentes usos do solo como: agricultura, áreas de pastagem e 

locais recentemente desmatados, conforme discriminação no Quadro 02. 

 

Quadro 02. Técnicas recomendadas para restauração florestal nos diferentes usos do solo. 

Uso do solo 
Potencial de 

regeneração natural 
Técnica de recuperação 

Agricultura Baixo 

- Controle de erosões 

- Controle de gramíneas invasoras 

- Plantio de mudas de espécies de rápido crescimento 
e tolerantes ao sol 

- Semeadura direta de espécies de rápido crescimento 
e tolerantes ao sol 

Pastagens 
antigas 

Médio 

- Supressão do fogo 

- Controle de erosão 

- Descompactação do solo 

- Controle de gramíneas invasoras 

- Plantio de espécies de rápido crescimento e 
tolerantes ao sol 

- Semeadura direta de espécies de rápido crescimento 
e tolerantes ao sol 

Áreas 
desmatadas 

recentemente 
Alto 

- Supressão do fogo 

- Controle de erosões 

- Controle de gramíneas invasoras 

- Manejo de cipós 

- Regeneração natural 

- Condução da regeneração natural 

Fonte: Adaptado de Cury, 2011. 

 

 

1.2. Intervenção em processos erosivos 

 A intervenção deve considerar as características de cada processo erosivo. Em se 

tratando de processos erosivos lineares (ravinas e voçorocas) em áreas de solos arenosos a 

Circular Técnica 22, da Embrapa (FILIZOLA et. al., 2011) esclarece sobre o controle que 

deve ser realizada seguindo, basicamente, três parâmetros: 
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1. Cercar a área em torno da voçoroca para impedir o acesso ao gado e o 

trânsito do maquinário agrícola porque o gado forma trilhas que serão o caminho 

preferencial da água e os veículos, que por lá circularem, estarão colaborando 

com a compactação do solo e com a diminuição da infiltração da água no solo. 

 

2. Drenar a água subterrânea que aflora no fundo e nas laterais da voçoroca 

(piping). O sucesso do controle deste tipo de erosão é a coleta e a condução 

dessa água até o curso d’água mais próximo, que pode ser feito com dreno de 

pedra (dreno cego), de feixes de bambu ou de material geotêxtil: 

 Dreno cego: composto de uma valeta revestida com material 

fiItrante e de um seguimento de tubo perfurado, colocado na saída do 

dreno. Sobre o material filtrante é instalado o material impermeável, 

normalmente constituído por argila ou plástico (selo); 

 Dreno de bambu: executado com bambus amarrados em 

feixes, assentados em vala e envolvidos com manta geotêxtil. O 

fechamento da vala é feito com material impermeável; 

 Dreno com material sintético geotêxtil: trata-se do revestimento 

de uma vala com manta geotêxtil e de preenchimento com material 

filtrante de enchimento. Após o envolvimento total do material filtrante 

com a manta de geotêxtil procede-se o fechamento da vala com 

material impermeável que funciona como selo. Este tipo de dreno é 

mais caro, mas é o mais adequado para locais mais problemáticos 

por ter melhor desempenho. 

 

3. Controlar o escoamento superficial concentrado em toda a bacia de captação 

para evitar o desenvolvimento de novos processos erosivos lineares, que podem 

evoluir de sulcos, para ravinas e voçorocas. O controle é feito de duas formas, 

mecânica e vegetativa. A contenção mecânica é conseguida por meio de um 

sistema de terraços que propicie a redução da velocidade e a divergência da 

água pluvial, diminuindo o aporte de águas pluviais para a cabeceira da 

voçoroca, disciplinando e conduzindo o escoamento até um leito estável de 

drenagem natural. Os terraços são constituídos de um canal e um camalhão ou 

dique levantado com terra removida do canal. O terraceamento corresponde ao 
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conjunto de terraços de uma determinada vertente, nos quais seus 

espaçamentos e características são determinados por algumas variáveis como 

declividade da vertente onde serão instalados, tipo de solo e pluviosidade. 

  

 Atualmente, as estratégias de controle de erosão propostas para a recuperação de 

áreas com presença de ravinas e voçorocas constituem normalmente de práticas mecânicas 

e vegetativas de baixo custo (DIAS et. al., 2000; ANDRADE et al., 2005). As práticas 

mecânicas referem-se as operações mecanizadas e/ou manuais para transporte de material, 

movimentação de terra, alocação e/ou remoção de rejeitos e construção de pequenas obras 

de contenção e dispositivos de drenagem superficial. Estas possuem como objetivo 

estabelecer condições mínimas para amparar as práticas vegetativas.  

 Já as práticas vegetativas, também conhecidas como de revegetação, constituem-se 

no plantio de espécies adaptadas aos ambientes em questão, o que também é normalmente 

complementado com práticas edáficas, isto é, a incorporação de cobertura morta para a 

proteção superficial do solo e formação de serrapilheira. Neste contexto, vale destacar a 

importância da adoção das práticas conservacionistas associadas às práticas vegetativas 

para a mitigação das feições erosivas levando em consideração os seguintes aspectos 

(GUIMARÃES et. al., 2012):  

 Estabilização dos fatores envolvidos no processo de formação da voçoroca;  

 Desvio da enxurrada à montante da voçoroca e a preservação da cobertura 

vegetal natural no seu interior;  

 Adoção de práticas vegetativas, edáficas e mecânicas no interior da 

voçoroca, cujas funções são a redução do impacto da gota da chuva, 

manutenção da fertilidade do solo, redução da força da enxurrada, aumento da 

infiltração, retenção de sedimentos, entre outras;  

 Paliçada é uma medida eficiente e de baixo custo utilizada, principalmente 

para obstrução da enxurrada e retenção de sedimentos tanto nas encostas 

quanto no interior da voçoroca, porém deve ser utilizada associada às práticas 

vegetativas;  

 Sensibilização da comunidade do entorno que deve ser realizada através de 

práticas de educação ambiental, de modo que esta reconheça a importância e a 

necessidade de se preservar a vegetação do interior e na borda das voçorocas, 

assim como não descartar lixo e entulho em seu interior.  
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1.2.1. Processos erosivos e adoção de práticas conservacionistas 

 As práticas conservacionistas são técnicas utilizadas para aumentar a resistência do 

solo ou diminuir as forças do processo erosivo. A erosão em áreas de cultivo pode ser 

minimizada e/ou controlada com a adoção de condutas, que têm por concepção 

fundamental garantir a máxima infiltração e o menor escoamento superficial das águas da 

chuva.  

 As técnicas de conservação do solo são agrupadas em práticas conservacionistas 

vegetativas, práticas edáficas e mecânicas. Alguns teóricos defendem que elas precisam ser 

administradas de forma equitária. Assim sendo, as práticas vegetativas representariam 70% 

das medidas, as práticas edáficas 20% e, as práticas mecânicas 10%. 

  

Práticas de caráter vegetativo  

 Neste caráter, a cobertura vegetal é o critério básico para a contenção dos processos 

erosivos. A densidade da cobertura é o princípio fundamental de toda proteção que se 

oferece ao solo para a preservação de sua integridade contra os efeitos danosos da erosão, 

que será menor quanto mais densa for a vegetação que recobre e protege o solo. Exemplo 

de algumas técnicas vegetativas: plantas em cobertura; cultura em faixa; cordões de 

vegetação permanente; ceifa do mato; cobertura morta; quebra-vento; reflorestamento; 

faixas de bordadura e pastagens.  

 Cabe ressaltar a importância de algumas observações, como:  

 Em áreas íngremes ou em solos muito rasos e pedregosos ou em terras de 

baixa capacidade de produção, o reflorestamento ou a implantação de culturas 

perenes fornecem cobertura permanente ao solo;  

 Em regiões de topografia acidentada, as florestas devem ser formadas no 

topo dos morros a fim de reduzir as enxurradas que se formam nas cabeceiras, 

atenuando os problemas de controle de erosão nos terrenos situados abaixo, 

proporcionando, pela maior infiltração, uma regularização das fontes de água;  

 Em processos erosivos do tipo voçoroca, o reflorestamento das cabeceiras e 

dos barrancos é bastante vantajoso.  

 

 O plantio em faixas de exploração contínua ou em rotação, intercalado com culturas 

anuais ou semiperenes, deve objetivar a interceptação da velocidade das enxurradas e dos 
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ventos, e ainda, facilitar a infiltração das águas e permitir a contenção do solo parcialmente 

erodido.  

 Essa medida reduz e/ou evita que a terra seja transportada com as enxurradas, ou 

seja, as práticas agrícolas devem ser realizadas no sentido de criar obstáculos ao percurso 

livre das águas pluviais. Outra medida fundamental para o controle da erosão hídrica nos 

solos agrícolas é o plantio seguindo a orientação da linha de nível do terreno.  

  

Práticas de caráter edáfico  

 São práticas conservacionistas que mantêm ou melhoram as condições de fertilidade 

do solo e, indiretamente, controlam a erosão. Destacam-se: calagem; adubação química; 

adubação orgânica e adubação verde.  

 

Práticas de caráter mecânico  

 São práticas artificialmente desenvolvidas nas áreas de cultivo pela execução de 

estruturas em canais e aterros, com a finalidade de controlar o escoamento superficial das 

águas e facilitar sua infiltração, como: construção de terraços ou terraceamento; curva de 

nível; canais em desnível; plantio direto e cultivo mínimo.  

 Essas práticas têm como objetivo parcelar o comprimento da rampa, reduzir a 

velocidade da enxurrada, dividir o volume superficial e promover maior infiltração da água no 

solo. 

 

 

1.3. Adequação de estradas rurais 

 Em linhas gerais, a adequação das estradas deve ocorrer conforme sua classificação 

por trecho, as quais se diferenciam quanto às tecnologias a serem adotadas. O Manual 77 

de Adequação de Estradas Rurais (DEMARCHI, 2003), propõe a metodologia descrita a 

seguir (Quadro 03). 

 

 

 



 

66 

  

Quadro 03. Tecnologia de adequação de estradas rurais, conforme classificação por trecho. 

Trecho Tecnologia de adequação 

Tipo A 

Tecnologia alternativa 

- Manutenção do greide da pista de rolamento nas mesmas condições planialtimétricas 

encontradas; 

- Execução de pequenos alargamentos em pontos localizados da plataforma. 

Tipo B 

Tecnologia convencional 

- Elevação radical do leito da pista de rolamento através da quebra de taludes de forma 

a permitir a recepção adequada das águas superficiais que contribuem à plataforma, 

antes lavoura/estrada para estrada/lavoura, conduzindo-as a sistemas de terraço ou 

outros dispositivos apropriados. 

Tipo C1 

Tecnologia alternativa 

- Manutenção do greide da pista de rolamento, nas mesmas condições planialtimétricas 

encontradas; 

- Taludes estáveis e/ou vegetados. 

Tipo C2 

Tecnologia convencional 

- Intervenção moderada, através de elevação parcial do leito da pista de rolamento, em 

que as condições de drenagem da plataforma estejam seriamente prejudicadas. 

Adicionalmente, nesses casos, prevê-se também a reconformação dos taludes de corte 

via escalonamento, onde os mesmos apresentem problemas de instabilidade. 

Tipo D 

Tecnologia alternativa 

- Manutenção do greide da pista de rolamento nas mesmas condições planialtimétricas 

encontradas; 

- Execução de pequenos alargamentos em pontos localizados da plataforma. 

Fonte: Adaptado de DEMARCHI, 2013. 

 

Com relação à instalação dos processos erosivos nas estradas o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT, 1988), recomenda algumas medidas que evitam 

consideravelmente, possíveis problemas de erosão na plataforma da estrada, como: 

 Abaulamento transversal e canaletas laterais: o abaulamento tem como objetivo 

drenar as águas para as canaletas laterais, de forma a não ocorrer o 

empoçamento ou fluxo da água ao longo da pista de rolamento; 

 Sangras: após a drenagem da água para as canaletas laterais, esta é conduzida 

para um sistema de drenagem natural ou para terrenos vizinhos por meio de 
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sangras. Quando conduzidos através de sangras, utilizam-se curvas de nível 

para evitar erosões. O espaçamento inicial médio entre as sangras deve ser de 

20m para trechos inclinados e de 40m para trechos mais planos. Contudo, estes 

espaçamentos dependem e variam principalmente devido à fatores como a 

declividade do leito da estrada, o tipo de material de revestimento da canaleta 

lateral ou do tipo de solo, e do volume de água da canaleta; 

 Dissipadores de energia: quando não há a possibilidade de execução das 

sangras, faz-se necessário diminuir a velocidade e se dissipar a energia da água 

até a sangra ou bueiro mais próximo, podendo ser feito com pequenas 

barragens de estacas e pedra, escadas ou caixas de dissipação; 

 Caixas de infiltração ou acumulação: em locais de solos arenosos pode-se retirar 

a água da estrada lançando-as em caixas de infiltração ou acumulação, que 

podem ser construídas em superfície natural, em plataformas encaixadas, ou 

encravadas nos barrancos laterais da estrada; 

 Bueiros: possuem o intuito de transpor a água de um lado para outro da estrada, 

dando passagem livre a drenagens naturais permanentes (córregos) ou 

temporárias (enxurradas); 

 Proteção vegetal: para proteção dos pontos vulneráveis e combate à erosão é 

essencial a plantação máxima possível de touceiros bambu, grama, capim, etc. 

 

Figura 02. Representação esquemática do plantio de grama para proteção vegetal. 

 

Fonte: CATI. 
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 Contudo, para cada tipo de trecho da estrada rural há um conjunto de especificações 

técnicas à devida recuperação. Essas normativas podem ser facilmente encontradas no 

Manual 77 de Adequação de Estrada Rural (2003) e no Manual Técnico para Conservação e 

Recuperação: Estradas Vicinais de Terra (1988). 

A adequação das estradas rurais é realizada mediante Projeto técnico de adequação 

elaborado e executado por profissional ou a equipe técnica que tenha conhecimento, 

experiência e esteja amparado legalmente pela Lei Federal no 5.194/66, assim como, o 

recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, conforme Lei Federal no 

6.496 de 7 de dezembro de 1977.  Além disso, quando à elaboração do projeto técnico deve 

ser observada a necessidade do licenciamento ambiental, emitido pelo órgão competente.  

Embora, todas as adequações em estradas demandam de projeto técnico serão 

descritas a seguir, as obras mais comuns em adequação de estradas rurais, conforme 

instruções do Manual 77, editado pela CATI e do Manual Técnico para Conservação e 

Recuperação de Estradas Vicinais de Terra do IPT: 

 Realocação de trechos: consiste em mudar ou transferir de lugar um trecho ou toda a 

estrada. Devido ao custo elevado e geralmente causar polêmicas ou atritos entre 

vizinhos, esse procedimento é recomendado quando a estrada apresentar os 

seguintes problemas: descida (ladeira) longa, afloramento de rochas, atoleiros, curva 

muito acentuada e aclive ou declive muito forte. Assim, o trecho ou o leito antigo 

deve ser incorporado às áreas produtivas ou preservadas, buscando o menor 

impacto ambiental; 

 Quebra de barranco: quando o leito da estrada de terra deve ficar o mais próximo 

possível da superfície natural do terreno. Isso se faz pelo desbarrancamento (bota 

dentro), aproveitando a terra para fazer o enchimento das valas e a elevação do leito 

(greide), bem como a suavização dos taludes (barrancos); 

 Suavização de talude: prática recomendada para deixar os barrancos com inclinação, 

que permitam os trabalhos de motomecanização, escoamento ou desvios das 

enxurradas para os terraços existentes ou a serem construídos. Quanto menor for o 

declive dos taludes, melhor será a ligação dos terraços com as lombadas (quebra 

molas). Após a quebra do barranco (bota dentro) deve-se elevar o leito da estrada 

deixando-o mais próximo possível do nível do terreno, para facilitar o escoamento das 

águas pluviais; 
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 Construção de lombadas: as lombadas são barreiras mecânicas perpendiculares ao 

sentido longitudinal da estrada para seccionar ou diminuir o comprimento da rampa e 

interceptar o escorrimento das águas pluviais do leito, conduzindo-as de forma 

controlada para os terraços de absorção ou às caixas de retenção ou infiltração. O 

espaçamento entre as lombadas deve ser, sempre que possível, o mesmo utilizado 

no terraceamento das áreas agrícolas contíguas (lindeiras), e encabeçado aos 

terraços. A altura da lombada varia de acordo com o tráfego e a declividade da 

pendente. Em estradas de tráfego mais intenso as lombadas devem ser mais baixas 

possível, a fim de evitar acidentes e danos aos veículos; 

 Terraços de escoamento (bigodes): os terraços laterais para o escoamento ou 

infiltração das águas oriundas do leito da estrada devem ter início nas bordas da 

lombada, com ligeira declividade inicial (1% a 2%) para auxiliar o escoamento da 

água, evitando-se o assoreamento do canal e o fluxo da água do terraço para a 

estrada. O canal do terraço deve ficar 20 cm a 40 cm abaixo da cota da lombada 

para facilitar o escoamento das enxurradas; 

 Revestimento primário do leito da estrada rural: consiste na distribuição do cascalho 

sobre o leito sistematizado da estrada com a finalidade de melhorar a aderência e 

tração dos veículos quando o piso estiver molhado. Deve-se efetuar o 

encascalhamento quando a declividade da estrada for maior que 6%, e também das 

lombadas para evitar o seu rebaixamento, ocasionado pelo tráfego de veículos. Essa 

prática deve ser realizada com o solo úmido, revolvido superficialmente para que 

ocorra o “cunhamento” entre o cascalho e a pista de rolamento. Se o solo estiver 

compactado, deve-se efetuar uma gradagem antes de distribuir o cascalho. A 

espessura da camada de cascalho deve ser calculada em função da intensidade do 

tráfego, Distância de Transporte de Material (DTM) e da sua abundância no local. 

Essa espessura varia de 10 cm a 20 cm depois de compactado. 
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1. CONCLUSÃO GERAL DO ESTUDO DIAGNÓSTICO 

 De acordo com os objetivos do diagnóstico ambiental de recuperação da qualidade 

dos corpos d'água do município de Rio Claro, conclui-se que as APPs e suas devidas matas 

ciliares devem ser recompostas; em alguns casos, a vegetação arbórea não atende a 

legislação; porém há vegetação ciliar e os processos de assoreamento dos rios, córregos e 

ribeirões encontram-se avançados. 

 Em relação à qualidade d'água, o uso e a ocupação do solo apresentaram influência 

direta nos componentes físico-químicos das águas investigadas, segundo análise histórica 

dos pontos de monitoramento da CETESB e amostragem atual. Maiores estudos são 

necessários para pontuar essa influência, particularmente quanto aos índices acima da 

normalidade. 

 Dada a quantidade de nascentes no município, numericamente expressivo, remete a 

uma região produtora de água, onde metade dos afloramentos precisa de remediação, 

conforme legislação vigente. Somente com a adoção de estratégias protecionistas, o 

município de fato poderá ser considerado um "produtor de águas". 

 Os remanescentes florestais de mata nativa estão geograficamente localizados em 

áreas de maior declividade, fato que explica a quantidade de nascentes preservadas. 

Contudo, medidas de conservação devem ser adotadas, especialmente em relação ao 

devido isolamento, no sentido de evitar o efeito de borda. 

 O plano de prioridades para a gestão ambiental do município, no que diz respeito ao 

gerenciamento dos recursos hídricos deve priorizar as MBHs do Alto Corumbataí, Baixo 

Ribeirão Claro, Assistência, Médio Corumbataí, Jacutinga, Alto Cabeça, Sapezeiro, Baixo 

Passa Cinco, Jacu e Alto Ribeirão Claro. 

 Considerando a representatividade dos dados investigados na geração de subsídios 

para elaboração de um plano de macrodrenagem para o município de Rio Claro, eles 

constituem-se de elementos básicos fundamentais que devem ser implementados por outros 

estudos específicos. 

 

Rio Claro, 04 de agosto de 2014. 

 

Engo. Agro. Samir Mussa 

CREA/SP 0600752462 

Responsável/Equipe Técnica 
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