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LEI N° 2.293 DE 18 DE MAIO DE 2018

"Institui o Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural no Município de

Águas da Prata"

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA,

Prefeito do Municipio de Águas da Prata (Estância Hidromineral), Estado de São Paulo,

no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 10 - Fica aprovado o Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão

Rural, com prazo indeterminado, na forma contida no Anexo I desta lei.

Art. 2° - O plano descrito no artigo anterior tem a finalidade de prevenir a

degradação ambiental, preselVar os mananciais, evitar poluição, bem como

proporcionar melhor qualidade de vida e buscar o pleno desenvolvimento rural

sustentável e suas potencialidades.

Art. 3° - As omissões da presente lei serão regulamentadas por Decreto,

nos termos do Art. 80, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal.

Art. 4° - O Município de Águas da Prata incluirá, nos Planos Plurianuais e

nas Leis de Diretrizes Orçamentárias Anuais, dotações destinadas a viabilizar a execução
desta lei.

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por

conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, e de outros

recursos captados no decorrer da execução do plano.
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Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estâ I.

mês de maio de dois mil e dezoito.
idromineral), aos dezoito dias do
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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALlZAÇÃO

Uma das principais diretrizes instituídas pelo modelo de gerenciamento

de recursos hídricos do Estado de São Paulo, estabelecido a partir da Lei

7.663/91, é a elaboração de estudos para atividades de manejo e

aproveitamento das fontes hídricas naturais.

Dentre estas atividades inclui-se o lançamento de afluentes provenientes

da drenagem dos terrenos, sabidamente uma das mais importantes fontes de

degradação dos recursos hídricos e causa de sérios problemas que afligem as

populações rurais e urbanas do Brasil.

Qualquer planejamento para o desenvolvimento de um município deve

considerar, entre outros aspectos, diretrizes previamente estabelecidas para o

real uso e ocupação do solo, fazendo com que os investimentos em melhoria

da qualidade de vida das populações que nela habitarão sejam sustentáveis ao

longo do tempo, bem como na conservação dos recursos hídricos.

De acordo com DEMARCHI et aI. (2003) as estradas, no Brasil, foram

abertas pelos colonizadores sem qualquer planejamento, pois eles se

orientaram, basicamente, pela estrutura fundiária e pelas facilidades do terreno

o que, em períodos de chuvas intensas, favoreceu o desenvolvimento de

processos erosivos extremamente prejudiciais à pista de rolamento, às áreas

marginais, à sua plataforma como um todo e às áreas de APP (Área de

Preservação Permanente) à jusante.

o uso inadequado de terra juntamente com a adoção de práticas

inadequadas de manejo e conservação de solo numa condição de ocorrência

natural de chuvas intensas, concentradas em alguns meses do ano, é
responsável por elevadas perdas e qualidade de solo e água em áreas

agricultáveis do Estado da São Paulo. Pode-se afirmar que Estradas Rurais
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são definidas como faixas de terreno com características adequadas para

permitir o deslocamento de pessoas e veículos; para que possam cumprir sua

função plenamente, mantendo-se em condições favoráveis do tráfego sob as

mais variadas condições climáticas (CASARIN, 2008).

Um dos principais problemas que afetam a trafegabilidade das estradas

não pavimentadas é a sua degradação devido a processos erosivos, afetando

também áreas marginais impactando o meio ambiente, causando prejuízos aos

mais variados setores da economia e da sociedade. No estado de São Paulo

conforme Anjos Filho (apud GRIEBDER, 2005) essas estradas são

responsáveis por aproximadamente metade das perdas de solo em virtude da

erosão.

No leito de estradas rurais de terra verifica-se concentração de volume

de água nas sarjetas onde provocam desagregação de solo e carreamento

deste para pontos mais baixos à jusante com aberturas de leiras, formando

sangrias por onde os desagregados de solo e água escoam e se depositam

nas áreas a jusante causando impacto ambiental nos recursos hídricos.

Outro fator importante a se levar em consideração é a precariedade nos

sistemas de saneamento na zona rural, onde muitas vezes os efluentes

domésticos, liquidas e sólidos, são descartados à céu aberto, o que propicia

um alto nível de degradação e mais uma vez a estrada rural não adequada se

torna um elemento de transporte para estas unidades poluidoras.

o Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural de Aguas da

Prata tem como objeto a mitigação dos problemas expostos anteriormente,

para que se promova a conservação dos recursos hidricos na área rural deste

município no interior do Estado de São Paulo, situada nas Bacias Hidrográficas

do Rio Pardo e Mogi-Guaçu, localiza-se a uma latitude 21' 56' 13" sul e a uma

longitude 46' 43' 01" oeste.

Página 16 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP:1S084-010 - SãoJosé do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364.7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com
www.hiperambiental.com.br

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


HIPER AMBIENTAL

Este é o instrumento básico para orientar a politica de desenvolvimento

e de ordenamento da expansão urbana e rural do município. Os Planos

Diretores atenderão sempre mais diretamente aos seus objetivos quanto mais

forem abertos a inovação e a criatividade, e quanto mais estimularem a

participação dos cidadãos e a produção coletiva (BRASil, 2005).

Através do diagnóstico ambiental do território do município e tendo como

aval a participação comunitária local para identificação dos problemas de

erosão da área, o Plano Diretor passa a ser uma ferramenta de planejamento

para futuras tomadas de decisões de modo a causar o menor impacto negativo

sobre o ambiente e os recursos hídricos.

2. OBJETIVO

Levantar e prevenir a erosão rural do município e preservar os recursos

hídricos. O plano abrange o levantamento e atualização da malha viária rural e

erosões de parte do municipio. Diretrizes se direcionaram a prevenir à

degradação ambiental; a preservar os mananciais; evitar poluição; proporcionar

melhor qualidade de vida e buscar o pleno desenvolvimento rural sustentável e

suas potencialidades.

2.1. Objetivos Específicos

• Identificar e propor soluções dos problemas de erosão e estradas

encontrados, definindo metodologias de controle e prioridades de ações;

• Realizar levantamento das estradas rurais, do uso atual do solo e as

pressões antrópicas;
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Propor medidas de conservação de solo, ações preventivas e corretivas

sobre as causas e os efeitos dos processos erosivos, visando proteger a

população e as atividades econômicas sediadas na área rural da cidade;

Fornecer banco de dados e base cartográfica ao municfpio com a

geração dos mapas: pedológico, declividades, diagnóstico ambiental,

malha viária rural, uso atual do solo, microbacias hidrográficas,

nascentes, prioridades, processos erosivos e mapa base da área, com

localização e hidrologia;

Elaborar estratégia de ação municipal para execução do Plano Diretor .

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNiCíPIO

3.1. Dados históricos

A descoberta da fonte de água mineral, na margem do Ribeirão da

Prata, em 1876 por Rufino Luiz de Castro Gavião, que ai fazia caçadas,

proveniente de São João da Boa Vista, é atribuída ao acaso.

o caçador percorria as terras do Alegre, quando percebeu a preferência

dos animais silvestres pela água da nascente, resolvendo prová-Ia,

surpreendeu-se com suas qualidades. O fato foi relatado e comprovado por

outras pessoas.

Com a inauguração do ramal da Estrada de Ferro Mogiana, ligando

Cascavel (hoje Aguai) a Poços de Caldas, em 1886, despertou o interesse dos

cafeicultores da região para a estação de embarque da ferrovia no vale

banhado pelo Ribeirão das Prata e o Córrego da Platina, que passaram a

construir suas residências junto à estação, nascendo então um povoado.
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Em 1916 fez-se o primeiro hotel s, por iniciativa particular de seus

moradores, foi efetuada a análise química da água das fontes, constatando-se

suas propriedades alcalinas, semelhantes às das fontes de Vichy na França,

ficando Águas da Prata conhecida com o codinome de a Vichy Brasileira.

A vocação para Estância Hidromineral consolidou-se quando químicos

do Departamento Geográfico e Geológico do Estado, pesquisando a região,

fizeram prospecção das fontes, comprovando a viabilidade da exploração

econômica de sua mineração. Criou-se em 1913, uma empresa para o fim em

questão, fazendo com que surgissem hotéis e toda infraestrutura necessária.

Em 1925, foi criado o Distrito de Paz de Águas da Prata, no Município de

São João da Boa Vista. O município da Estância Hidromineral de Águas da

Prata foi instalado em dezembro de 1935, alterando-se o Topônimo para Águas

da Prata.

3,2, Dados de população

População total: 7.584 habitantes, a maioria na área urbana, segundo

último censo demográfico do IBGE (2010), conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - População total, urbana e rural.

POPULAçÃO TOTAL, URBANA E RURAL

População População População
Tolal Urbana Rural
7.584 6.771 813

Fonte: Censo IBGE (2010).
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3.3. Área

A tabela mostra a área total, urbana e rural do município. O município

possui 142,57 km2, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Áreas do município.

ÁREA TOTAL, URBANA E RURAL

Área lolal Área urbana Área rural

142,57 km' 2,71 km' 139,86 km'

3.4. Dados de saneamento

A Tabela 3 apresenta à concessionária, coleta e tratamento de esgoto,

eficiência, cargas poluidoras domésticas e o corpo receptor do município.

Tabela 3 - Indices de cobertura de água, coleta e tratamento do esgoto, cargas

poluidoras domésticas e corpo receptor.

Segundo dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

(CETESB, 2014). o municipio apresenta 93% do esgoto colelado, onde 95%

desses são tratados.
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Na zona rural a captação de água de abastecimento é feita por poço
caipira e a maioria do efluente é descartado em fossas sépticas.

3.5. Descarte de resíduos sólidos

Segundo o Inventário de Resíduos Sólidos Urbanos, de 2014, realizado

pela CETESB, o município não possui aterro sanitário, porém dispõem

adequadamente os resíduos, através de empresa terceirizada, em um aterro

sanitário particular localizado no município de São Carlos que encontra-se em

condição adequada, com licenças de implantação e operação vigentes,

conforme mostra a Tabela 4.

Tabela 4 - Enquadramento de Águas da Prata, quanto à disposição final

de resíduos urbanos.

Fonte: CETESB (2014).

3.6. Estratificação das áreas agrícolas

o Projeto de Levantamento Censitàrio de Unidades de Produção

Agricola (Projeto LUPA) define Unidade de Produção Agropecuària (UPA)

como:

a) conjunto de propriedades agrícolas contíguas e pertencente ao(s)

mesmo(s) proprietário(s);
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b) localizadas inteiramente dentro de um mesmo município, inclusive

dentro do perímetro urbano;

c) com área total igualou superior a 0,1 ha;

d) não destinada exclusivamente para lazer.

Segundo dados do LUPA (2008), as áreas agrícolas são em sua maioria

constituídas por noventa e três propriedades que estão entre 20 - 50 há

(23,43%), sendo que o maior número de propriedades estão concentradas

entre O- 10 ha.

A Tabela 5 e o Gráfico 1 mostram a estratificação nas áreas agrícolas no

município.

Tabela 5 - Estratificação das áreas agrícolas.

ESTRATIFICAÇÃO DAS ÁREAS AGRíCOLAS

EXTRATO .HA UPAS ÁREA TOTAL
N° % HA %

0.10 107 32.22 531,1 4,42
10.20 81 24.40 1.166,9 9,71

20 - 50 93 28.01 2.816,5 23,43

50-100 23 6.93 1.485,6 12,36
100-200 19 5.73 2.699,5 22,46

200-500 8 2.41 2.391,4 19,89

500 -1000 1 03 929,9 7,73

Area total 332 100 12.020,9 100

Fonte: LUPA - CATI/SAA (2007/08).
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Gráfico 1 M Estratificação de áreas agrícolas.
Fonte: Projeto LUPA (2007/2008).

3.7. Uso e ocupação do solo

A Tabela 6 e o Gráfico 2 mostram o uso e a ocupação do solo, onde as

pastagens se destacam, correspondendo a uma área de 5.919,20 hectares.
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Tabela 6 - Uso e ocupação do solo.

DESCRiÇÃO DE USO DO SOLO N°DE UPAS ÁREA (HA) %

Cultura Perene 67 1.136,6 9,45
Cultura Temporária 108 958,6 7,97

Pastagens 276 5.919,2 49,24
Reflorestamento 79 744,1 6,19
Vegetação Natural 269 2.537,2 21,11

Vegetação de Brejo e Várzea 12 42,8 0,36
Descanso 17 136,8 1,14

Área Complementar 263 545,6 4,54
Total 1091 12.020,9 100

Fonte: LUPA - CATI/SAA (2007/08).

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

• Cultura Perene

• Cultura Temporária

• Pastagens

• Reflorestamento

• Vegetação Natural

• Vegetação de Brejo e Várzea

• Descanso

• Área Complementar

Gráfico 2 - Uso e Ocupação do Solo.
Fonte: Projeto LUPA (2008).
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o Projeto LUPA define as ocupações citadas acima como:

Cultura Perene: compreende as culturas de longo ciclo vegetativo, com

colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio. Exemplo: café, laranja.

Cultura Temporária: áreas com culturas de curta ou média duração,

geralmente com ciclos vegetativos inferior a um ano. Após a colheita necessita

de um novo plantio. Exemplos: milho, soja, abacaxi, cana-de-açúcar, mamão,

mamona, mandioca, maracujá e palmito.

Pastagem: terras ocupadas com capins e similares que sejam

efetivamente utilizadas em exploração animal, incluindo aquelas destinadas a

capineiras, bem como as destinadas ao fornecimento de matéria verde para

silagem ou para elaboração de feno. Compreende tanto pastagem natural

quanto pastagem cultivada (também conhecida como artificial ou formada ou

plantada).

Reflorestamento: terras ocupadas com o cultivo de essências florestais
exóticas ou nativas.

Vegetação Natural: terras ocupadas com vegetação natural, incluindo

mata nativa, capoeira, cerrado, cerradão, campos e similares. A mata natural

refere-se a toda área de vegetação ainda preservada pelo ser humano, bem

como àquelas em adiantado grau de regeneração. A capoeira refere-se à fase

inicial de regeneração de uma mata natural. Cerrado/cerradão referem-se a

esse tipo próprio de vegetação e suas variações, como campo limpo e campo

sujo.

Áreas em Descanso: terras normalmente agricultáveis, mas que, por

algum motivo, não estão sendo cultivadas no momento. A área utilizada com

culturas anuais e que está sem uso na entressafra não deve ser considerada
como pousio.
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Vegetação de Brejo e Várzea: terras ocupadas com brejo, várzea ou

outra forma de terra inundada ou encharcada, sem utilização agropecuária.

Área Complementar: demais terras da UPA, como as ocupadas com

benfeitorias (casa, curral, estábulo), represa, lagoa, estrada, carreador, cerca, e

também áreas inaproveitáveis para atividades agropecuárias.

Os Gráficos 3 e 4 mostram a evolução do crescimento anual na

produção da cultura do café de 2004 a 2013 e do milho no periodo de 2004 a

2013, que correspondem aos maiores cultivos do município.

PRODUÇÃO AGRíCOLA MUNICIPAL DE CAFÉ NO
PERíODO DE 2004 - 2013

1800

~ 1600S 1400
~ 1200
~ 1000o 800
'(} 600

"o '00
~ 200~

o ---------- ----------------
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANO

Gráfico 3 - Produção agrícola municipal de café.
Fonte: IBGE - Produção Agrlcola Municipal (2004 - 2013).
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PRODUÇÃO AGRíCOLA MUNICIPAL DE MILHO NO

PERíODO DE 2004 - 2013
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G"ifico 4 - Produção agricola municipal de milho.
Fonte: IBGE - Produção Agricola Municipal (2004 - 2013).

Conclui-se que o café teve sua maior produção entre os anos de 2011 e

2013 com 1.612 toneladas. Já o milho teve a sua maior produção no ano de

2013, com 6.240 toneladas. Conclui-se também, que o PIB do municipio é

influenciado principalmente pelas atividades agrícolas.

3.8. Geologia

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 1989), destaca que o

município de Águas da Prata localiza-se no grupo Alfenas-Guaxupé,

pertencendo ao Complexo Pinhal, Grupo Tubarão, conforme mostra a Figura 1.
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Fonte: Relatório O - CBH -PARDO.

o Complexo Alfenas-Guaxupé, segundo o Relatório Zero, é

caracterizado pela presença de grande quantidade de rochas de natureza

anfibolítica a granulítica mais ou menos migmatizadas e faliadas, e

compreende as associações Granulítico-Charnockitica e Granitóide-

Ortognáissica (IPT 1993).

Estas duas associações estão representadas na área da UGRHI-4, cada

uma delas com dois conjuntos distintos de rochas.

Os dois conjuntos de rochas da Associação Granulítico-Charnockitica

são os granulitos bandados (parcialmente migmatizados e fortemente

deformados) e os hiperstênio gnaisses charnockitóides, localmente

migmatizados. Os granulitos bandados, parcialmente migmatizados,

deformados, com termos ácidos a intermediários, ocorrem no extremo sudeste
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da UGRHI, próximo ao limite com Minas Gerais, e incluem piroxênio gnaisses e

gnaisses graníticos bandados a homogêneos.

Já os hiperstênio gnaisses charnockitóides, que incluem intercalações

de hiperstênio sienitos e noritos, ocorrem a leste de Macaca e a nordeste de

Vargem Grande do Sul, com menores ocorrências na região de São José do

Rio Pardo.

A Associação Granitóide-Ortognáissica compreende hornblenda

(clinopiroxênio) granitóides e ortognaisses ocelares sieníticos a graníticos, além

de granito-gnaisses alasquílicos ou granulitos félsicos.

Os hornblenda (clinopiroxênia) granitóides têm grande distribuição na

área da UGRHI, sobretudo na região que se estende de Vargem Grande do Sul

para norte, ladeando a borda da Bacia do Paraná até a região a leste de

Macaca. Também ocorre de forma representativa nos arredores de São José

do Rio Pardo. Neles estão incluídos núcleos de charnockitos, com as quais têm

passagem gradual, assim como para os migmatitos. Correspondem, em termos

de composição, a sienogranitos, monzogranitos, quartzo sienitos e álcali

sienitos (IPT 1992). Os ortognaisses sieniticos, que ocorrem na forma de

pequenas manchas ao sul de Caconde, representam uma fácies de ocorrência

local, com os quais mantém passagem transicional, quando não tectônica (IPT
1993).

Os granito-gnaisses alasquíticos ou granulitos félsicos ocorrem

sobretudo na região de São José do Rio Pardo, associados à presença de

ortognaisses alasquíticos ou granulitos e rochas charnockíticas a sul da

Represa de Caconde. Correspondem a monzogranitos, sienitos e alcali

granitos.

Idades de 660 a 650 Ma (milhões de anos) para granulitos de caráter

charnockitico, enderbitico e mangeritico, das regiões de São José do Rio Pardo
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e Arceburgo (a nordeste de Mococa, em Minas Gerais), foram obtidas por

OLIVEIRA et aI. (1986). As razões iniciais indicam ser possível uma origem

crustal prolongada para estas rochas. Uma evolução complexa para a área,

com anatexia e formação de migmatitos, teria causado a recristalização dos

piroxênios.

o Complexo Pinhal, engloba vários tipos de granitóides e de

migmatitos.

São três os conjuntos de rochas deste Complexo que ocorrem na área

da UGRHI: migmatitos de estruturas diversas; hornblenda-biotita granitos a

granodioritos porfiríticos; e biotita- (hornblenda) granitóides inequigranulares

foliados.

o primeiro conjunto é, dentre as rochas do embasamento cristalino da

UGRHI, o que apresenta maior distribuição em área, ocorrendo a sudoeste e

noroeste de São José do Rio Pardo, a nordeste de Tapiratiba, na região de

Caconde (a leste e norte), além de significativas porções de área na região de

Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama. Constitui-se de migmatitos

de estruturas diversas, granitóides indiferenciados e gnaisses. E resultam do

retrabalhamento de rochas mais antigas, durante o Neo-Proterozóico. Os

migmatitos apresentam melanossoma gnáissico a anfibolítico, que predominam

sobre o leucossoma granitóide, e mostram generalizada foliação milonitica e

bandamento tectônico. Também ocorrem migmatitos diatexíticos (de estrutura

homogênea), fortemente deformados, que sofreram fusão parcial, e podem

passar transicionalmente para granitóides de anatexia ou ainda aos migmatitos

metatexíticos. Incluem milonitos, gnaisses e blastomilonitos.

Como produtos extremos da migmatização brasiliana surgiram

granitóides de anatexia, que são representados pelos dois outros conjuntos de

rochas do Complexo Pinhal. Os hornblenda-biotita granitos a granodioritos a

granodioritos poriiríticos são caracterizados pela abundância e tamanho dos
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cristais róseos centimétricos de microclínio, e ocorrem em sua maior parte a

sudeste e oeste de São Sebastião da Grama (além de algumas manchas a

norte). Podem incluir hornblenda granitóides com composição sienogranítica a

monzogranitica e granitoides inequigranulares de granulação média a grossa,

foliados.

Os biotita-(hornblenda) granitóides inequigranulares, foliados, são de

granulação grossa a fina, de coloração cinza claro a rósea e apresentam

porções porfiróides. Ocorrem em diversos corpos na porção leste da UGRHI.

como entre Mococa e São José do Rio Pardo; a norte de Itobi; e a norte-

nordeste de Divinolândia.

o Grupo Tubarão é representado, na área da Bacia do Rio Pardo, pelas

formações Aquidauana e Tatuí, que são descritas na sequência.

Na Formação Aquidauana, os sedimentos ocorrem numa faixa Norte.

Sul na porção centro-leste da UGRHI, estendendo-se desde Vargem Grande

do Sul até a região a norte-noroeste de Macaca.

Repousam diretamente sobre o embasamento cristalino, e o contato

superior com a Formação Tatui, sobrejacente, é discordante. Segundo o IPT

(1981b), a espessura máxima exposta da Formação Aquidauana é de cerca de

300 metros, na região de Mococa, ou seja, na área da UGRHI-4.

Litologicamente podem ser reconhecidos dois conjuntos faciológicos

distintos: um inferior e outro superior.

No conjunto inferior há predominância de sedimentos essencialmente

arenosos, de cor vermelho-tijolo predominante, e siltitos. Os arenitos são de

granulação bastante variada e exibem estratificação planar de pequeno a

médio porte. Os diamictitos presentes contêm seixos e matacões em pequena

proporção, de composição variável, com a quantidade de seixos diminuindo em

direção à seção superior do conjunto faciológico.
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No conjunto superior as tonalidades avermelhadas da sequência inferior

praticamente desaparecem, passando a dominar elásticos grossos, arenitos,

conglomerados, diamictitos, com subordinação de siftitos, ritmitos e folhelhos.

Os arenitos, quando não maciços, normalmente mostram estratificação plano-

paralela ou cruzada, acanalada ou tangencial.

Na Formação Tatuí, as rochas ocorrem, na área da UGRHI, apenas a

nordeste de Mococa e a sul de Cássia dos Coqueiros.

~ composta por dois conjuntos faciológicos chamados de membros

(embora não carlografados distintamente) por CAVALCANTI el aI. (1979). O

membro inferior é formado de siltitos arenosos de coloração marrom-

avermelhada a arroxeada, localmente com manchas esverdeadas, em parte

calcíferos e dominantemente maciços. Subordinada mente possui arenitos de

granulação muito fina, por vezes média, avermelhados.

o membro superior apresenta na base arenitos de granulação média,

biotíticos, exibindo, às vezes, laminação ondulada, estratificação cruzada, além

de eventuais camadas bioturbadas. Sobre os arenitos acima descritos ocorrem

siltitos arenosos, de cor esverdeada a amarelada, localmente com finas

camadas e concreções de sílex.

De idade permiana, dispõe-se sobre a Formação Aquidauana em

contato discordante erosivo, e é recoberta pela Formação Corumbataí, também

em discordância.

3.9. Aspectos climáticos
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Possui um clima do tipo, tropical de altitude, com chuvas no verão e

seca no inverno, com a temperatura média do mês mais quente superior a

28°C. O mês mais seco tem precipitação inferior a 28mm.

Segundo a classificação internacional de Wilhelm Kappen este clima se

caracteriza como Cwa (CEPAGRI, 2008).

A Tabela 7 demonstra a temperatura do ar e a precipitação média do

município.

Tabela 7 - Classificação climática de Wilhelm Koeppen.

Águas da Prata

Let1tt;.de: 21g 3'::: v..r.Qltl)de: HIJ ::"" :'lt1t\1j~: e40 rr.eu'c>~

~:e~~if1te~~:Cl1~~tit5 de ~c>eçpen: C~a

"IÊS
THtPERATURA DO AR (C) CHUVA (mm)

minima media maxima média média
lAN 17.3 26.2 22.8 262.5
FEV 17.5 28.2 22.9 225.4
MAR 16.8 28.0 22.4 195.9
AeR 14.3 26.6 20.'1 89.4
"IAI 11.6 24.8 18.2 71.8
lUN 10.2 23.8 17.0 39.5
JUl 9.7 24.0 16.9 27.4
AGO 11.0 26.2 18.6 31.4
SET 13.1 27.5 20.3 63.4
OUT 1<1.9 27.7 21.3 148.8
NOV 15.6 27.8 21.7 164.6
DEZ 16.8 27.6 22.2 263.3

Ano 14.1 26.7 20.4 1583.4
Min 9.7 23.8 16.9 27.'1
MllX 17.5 28.2 22.9 263.3

Fonte: CEPAGRI (1988 - 2008).

De acordo com o banco de dados do Departamento de Águas e Energia

Elétrica (DAEE, 2008), o municipio possui quatro prefixos de levantamento
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pluviométrico. Possui maior concentração de chuva nos meses de verão e

menor concentração nos meses de inverno, conforme mostra o Gráfico 5.
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Gráfico 5 - Pluviograma do acumulado médio mensal do município.
Fonte: DAEE (2000)c

3.10. Relevo
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Segundo o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. escala

1:1.000.000 (IPT 1981c) o municipio encontra-se no sistema de relevo de

"Serras Alongadas - 251" que abrangem parte da sub-bacia do Alto Pardo e

estão associadas a unidades geológicas do embasamento cristalino.

Apresentam topos angulosos, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, por

vezes abruptas, drenagem de alta densidade, padrão paralelo pinulado e vales

fechados.

Ainda segundo OLIVEIRA. et ai, 1999, o municipio encontra-se em sua

maioria sobre relevos montanhosos, forte ondulados e ondulados.

LOCAL DE ESTUDO
SISTEMAS OE REl£VO

--
-,,-
I--~.....,.,.. <.lO •••••.••••••• "'" ...- ..".~.-

l3:JIf'•• "" Il>'ot:o 10>'_. .1_ ....._
t"'- ",",. """1•••••1

•••
Figura 2 - Relevo da UGRHI 04.

Fonte: Relatório O - CBH -PARDO.

3.11. Bacia hidrográfica
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o Ministério da Agricultura (1987) definiu a microbacia hidrográfica como
"uma área fisiográfica drenada por um curso de água ou por um sistema de

cursos de água conectados e que convergem, direta ou indiretamente, para um

leito ou para um espelho d'água, constituindo uma unidade ideal para o

planejamento integrado do manejo dos recursos naturais no meio ambiente por

ela definido". Segundo Kobiyama (2008) bacias e microbacias apresentam

características iguais, sendo que a única diferença entre elas é o tamanho.

Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área da superfície

terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída

comum, num determinado ponto de um canal fluvial. O limite de uma bacia

hidrográfica é conhecido como divisor de drenagem ou divisor de águas. A

bacia de drenagem pode desenvolver-se em diferentes tamanhos, que variam

desde a bacia do Amazonas, com milhões de km2, até bacias com poucos

metros quadrados que drenam para a cabeça de um pequeno canal erosivo ou,

simplesmente, para o eixo de um fundo de vale não canalizado (depende

essencialmente da escala de análise). Bacias de diferentes tamanhos

articulam-se a partir de divisores de drenagens principais e drenam em direção

a um canal, tronco ou coletor principal, constituindo um sistema de drenagem

hierarquicamente organizado (COELHO NETO, 1994 apud SILVA, 2004).

Segundo o Plano de Bacias Hidrográficas do Rio Pardo (PBH-PARDO,

2008), o municipio de Águas da Prata pertence a Unidade Hidrográfica de

Gerenciamento de Recursos Hidricos do Rio Pardo (UGRHI-04) e do Rio Mogi-

Guaçu (UGRHI-09), com área total de 142.57 km', e 24.78 km' na bacia do

Pardo onde o estudo está sendo realizado.

A Figura 3 mostra a localização de parte da área do município, dentro da

UGRHI04.
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MUNICiplOS COM ÁREA NA UGRHI
MUNIClplOS COM SEDE
EM OUTRA UGRHI
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Figura 3 - Localização de Águas da Prata dentro da UGHRi 04 - Fonte: PBH -
PARDO (2007).

3.12. Dados socioeconômicos
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3.12.1. Densidade demográfica

Número de habitantes residentes de uma unidade geográfica em

determinado momento, em relação a área dessa mesma unidade. O município

apresentou taxa de 54,01 Hab.lKm2, conforme Gráfico 6.

200 -------------- _

-:::~-
50 -:=:- :::==:========
o
'\<!?J#J ••••')'iP> '\')<#> \')'0') '\')')~ '\')<:f.> \')')'0 ~ÇJ'" 1J.)ç} ~ÇJ1 'J5:J,,'\:l ')!:J'~

- Ál;Juas da Prata - Região de Govern... - Estado

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE. Fundação Seada

Gráfico 6 - Densidade demográfica.
Fonte: Fundação SEADE (2015).

3.12.2. Taxa de natalidade (por mil habitantes)

Representa a relação entre os nascidos vivos de uma determinada

unidade geográfica, ocorridos e registrados num certo período de tempo e a

populaçao estimada para o meio do periodo, multiplicados por 1000. O

município apresentou uma taxa de 10,98 MiI/Hab., conforme Gráfico 7.
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Fonte: Fund<lção Seade

Gráfico 7 - Taxa de natalidade,
Fonte: Fundação SEADE (2013),

3.12.3. Renda per capita (em salários mínimos)

Águas da Prata tem uma renda per capita de 726,28, em reais correntes,

conforme Gráfico 8.

1000

750

500

250 ~----------------------

o
2000 2010

- Águas da Praia - Região de Govern.. - Estado

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís~ca -IBGE, Censo Demográfico.

Gráfico 8 - Renda per capita,
Fonte: Fundação SEADE (2010),
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3.12.4. Participação no PIB do Estado

É o percentual com que a agregação geográfica participa no PIS

(Produto Interno Bruto) do Eslado. PIB é o lotai dos bens e serviços produzidos

pelas unidades produtivas, ou seja, a soma dos valores adicionados acrescida

dos impostos. A participação de Águas da Prata é de 0.008470%. conforme

Gráfico 9.

0,75 -~ __ """'"-;;:;:

0,50

0,25
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0,00
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- Âguas da Prata - Região de Governo de São João d ..

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. Fundação Seade.

Gráfico 9 - Participação do PIS no município.
Fonte: Fundação SEADE (2012).
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4. DISCUSSÕES

4.1. Erosão

A erosão consiste no processo de desprendimento e araste das

partículas do solo, ocasionado pela ação da água e do vento, constituindo a

principal causa da degradação das terras agrícolas. Grandes áreas cultivadas

podem se tornar improdutivas, ou economicamente inviáveis, se a erosão não

for mantida em niveis toleráveis (HIGITT. 1991 apud PRUSKI, 2006).

Segundo PRUSKI (1961), além das partioulas de solo em suspensão, o

escoamento superficial transporta nutrientes químicos, matéria orgânica,

sementes e defensivos agrícolas que, além de causarem prejuízos diretos à
produção agropecuária, provocam a poluição das nascentes. Assim, as perdas

por erosão tendem a elevar os custos de produção, aumentando a necessidade

do uso de corretivos e fertilizantes e reduzindo o rendimento operacional das

maquinas agrícolas.

Atualmente a erosão é um dos principais processos de degradação e

perda da qualidade ambiental em áreas rurais, sendo que boa parte da

deterioração do ambiente ocorre pela ação do homem. A erosão causa

redução na qualidade e quantidade de água nos leitos dos rios, decorrentes do

assoreamento e da poluição dos cursos d'águas.

A Figura 4 ilustra a suscetibilidade a erosão, assim como o nível de risco

da bacia do Rio Pardo, onde o municipio está na Unidade de alta

suscetibilidade a erosão, com áreas muito susceptíveis ao desenvolvimento de

processos erosivos.
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Figura 4 - Suscetibilidade a erosão na bacia do Rio Pardo.
Fonte: Relatório de Situação - PARDO (2012).

4.2. Estrada rural

A malha viária rural de qualquer país é de importância vital para sua

economia e as condições de sua infraestrutura são primordiais. Suas

deficiências geram aumento no tempo de viagem, custos com transporte,

dificuldades de escoamento, de acesso aos mercados e aos serviços

essenciais, bem como a perda de produtos agrícolas. Como consequência,

haverá um desestímulo ás atividades produtivas, isolamento econômico e

social dos agricultores, e ainda incentivo ao processo intenso de êxodo rural

(DEMARCHI, 2003).
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Segundo o IPT (1988), menos de 10% dos cerca de 200.000 Km que

compõem a rede de estradas de rodagem do Estado de São Paulo

correspondem a estradas pavimentadas, isto é, mais de 180.000 Km desta

rede referem-se à nossa malha de estradas estaduais e municipais de terra.

Como afirma ZOCCAL (2007), o Estado de São Paulo tem cerca de 250

mil Km em estradas, das quais, aproximadamente 220 mil Km não são

pavimentadas, ou seja, são estradas vicinais furais de terra. Estas estradas

contribuem com 50% do solo carreado aos mananciais e 70% das erosões
existentes.

Em geral, a maioria das estradas situadas nas zonas rurais foram

abertas de forma inadequada pelos colonizadores e em períodos de chuvas

intensas, favorecendo o desenvolvimento de processos erosivos extremamente

prejudiciais à pista de rolamento, às áreas marginais e à sua plataforma como

um todo (DEMARCHI, 2003). As estradas foram construidas sem levar em

consideração o relevo e principalmente sem as preocupações

conservacionistas por parte dos municípios em realizar as manutenções, em

razão de não disporem dos equipamentos mais indicados e adequados aos

serviços necessários á sua conservação (ZOCCAL, 2007).

Com os projetos que contemplem ações visando à conservação dos

recursos naturais, entre outras, a manutenção e adequação das estradas rurais

são atividades complementares à conservação do solo que contribuem

favoravelmente á preservação do meio ambiente (DEMARCHI, 2003).

É preciso que haja manutenção permanente das estradas rurais, visando

a preservação e conservação dos recursos hídricos.

o sistema viário do município é composto de rodovias estaduais e

estradas municipais. Os trechos Estaduais, de 22,60 Km, são compostos pelas
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rodovias SP - 215 e SP - 342. Já as estradas municipais não pavimentadas,

apresentam extensão total de 69,24 Km.

Ao se implementarem projetos de adequação que objetivem realizar

melhorias em estradas rurais, deve-se levar em consideração os parâmetros

técnicos, socioeconômicos, e as suas implicações com aspectos ambientais,

prevendo sua integração com práticas de manejo e uso dos solos das áreas

marginais. Assim os projetos devem sempre considerar:

As estradas rurais devem ser dimensionadas e configuradas de tal forma

que atendam, a longo prazo, às demandas de tráfego e possibilitem o acesso

às áreas cultivadas nas diversas estações do ano, sob as mais adversas

condições climáticas;

As estradas rurais são partes do meio rural e para serem integradas à

paisagem devem ser observados requisitos de preservação ambiental, bem

como de proteção e condução adequada das águas;

Entre outras funções tem a social, que promove cidadania aos

proprietários e moradores das áreas rurais do município com a possibilidade de

acesso o ano todo com qualidade e rapidez.
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4.2.1 Classificação de estradas rurais por tipo

TIPO A: Estradas cuja topografia apresentam-se em condição mais

harmônica as áreas marginais, e que exigem a conformação da plataforma de

forma a conferir um abaulamento de 4% de declividade transversal. Com a

implantação de dispositivos de drenagem para a condução adequada das

águas superficiais, os quais podem constituir~se de segmentos de terraços ou

bigodes e/ou caixas de retenção onde as condições de solo são favoráveis.

TIPO B: Estradas cujas plataformas apresentam-se encaixadas, com

taludes de corte variando de 0,50 a 3,00 metros de altura, em que as condições

edáficas são favoráveis, (boa infiltração e textura média argilosa), topográfica

pouco acidentada e áreas marginais utilizadas com culturas anuais e/ou

pastagens. Nestes casos serão adotadas tecnologias convencionais, a qual

prevê a elevação do leito da pista de rolamento, através da quebra de

barrancos, implantação de sistemas de drenagem superficial, composto de

lombadas e saídas d'água que podem ser terraços ou bigodes e/ou caixas de

retenção. Prevê-se nestes casos o revestimento primário da pista de rolamento

nos trechos considerados criticos e a implantação de técnicas de proteção

vegetal junto às áreas trabalhadas (taludes de cortes, aterros, sarjetas e saídas

d'água),

TIPO C1: Estradas extremamente encaixadas, apresentando taludes de

corte cujas alturas superam a 3,00 metros de altura em regiões de topografia

ondulada e forte ondulada, solos arenosos e baixa infiltração de água, e onde a

tecnologia convencional mostrar~se extremamente impactante ao meio

ambiente, além de onerosa.

TIPO C2: Estrada em que os taludes apresentam-se instáveis (sujeitos a

desmoronamento). Há, portanto, necessidade de reconformação dos taludes
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de corte via escalonamento com o aproveitamento do material na elevação

parcial do leito da pista de rolamento. Essas áreas deverão sofrer proteção

vegetal imediata, objetivando sua perenização. Onde as condições geométricas

do perfil longitudinal forem desfavoráveis, apresentando rampas acentuadas,

serão minimizados os efeitos erosivos das águas superficiais com a construção

de dissipadores de energia, conjugados com barreiras vivas. Em

prosseguimento, prevê-se a construção de dispositivos de descarga (aberturas

laterais), elou bueiros de greide para adequada condução dessas águas às

áreas marginais

TIPO D: Estradas cujos traçados desenvolvem-se basicamente em meio

encosta, exigindo pequenas modificações quanto à largura da plataforma,

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

também algumas correções de pequeno porte no seu perfil longitudinal. Será

necessário a introdução de dispositivos para a condução da água de drenagem

superficial e corrente (bueiros). Prevê-se o revestimento da pista de rolamento

dos trechos considerados criticos.

TIPO T: Estrada asfaltada e com dispositivos de drenagem superficia1.

A classificação dos trechos-tipo das estradas rurais do município

conduzirão aos diferentes tipos de processos de intervenção quanto às

tecnologias a serem adotadas para a sua adequação. As estradas encontram-

se classificadas por estes critérios nas Tabelas 8 e 9 abaixo.
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Tabela 8 - Classificação de estradas do município por tipo.

DESCRIÇÃO

N' NOME TIPO COMP. (M)

1 AGP020 TIPO B 13.921,33

2 EST. PICO DO GAVIÃO TIPO o 2.649,13

3 AGP 010 TIPO o 7.354,84

4 EST. DA GUARDA TIPaCl 3.710,81

5 AGP 330-1 TIPO B 1.735,15

6 EST, SANTA MARIA TIPOA 2.289,28

7 AGP 330 TIPO (2 10.780,47

• EST. DO MIRANTE TIPOD 2.146.38

9 AGP 321 TIPO B 3.919,46

10 AGP 306 TIPO B 6.483,07

11 AGP 129 TIPO B 10.209,39

12 EST. SETE CACHOEIRAS TIPOD 2.711,78

13 EST. DO AVESTRUZ TIPO Cl 1.274,90
TOTAL: 69,24 KM

Tabela 9 - Quantificação dos tipos de estradas no município.

DESCRIÇÃO

TIPO COMP. (M) PERCENTUALDO TOTAL

TIPOA 2.289,28 3,31%
TIPO B 36.268,40 52,38%

TIPO C1 5.045,71 7,29%
TIPO C2 10.780,47 15,57%
TIPO O 14.862,13 21,46%
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Seguem abaixo, dentro de cada classificação dos tipos, as tecnologias

de adequação para adoção no projeto executivo com a locação e nivelamento

do eixo da diretriz de projeto e seções transversais.

Tipo A: tecnologia alternativa, que prevê a 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, que prevê a 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

e/ou outros dispositivos apropriados.

Tipo C: tecnologia alternativa, que prevê a manutenção do greide da

pista de rolamento nas mesmas condições planialtimétricas encontradas;

taludes estáveis e/ou vegetados; tecnologia convencional, que prevê a

elevação moderada, através da elevação parcial do leito da pista de rolamento,

em que 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, prevê a manutenção do greide da pista de

rolamento nas mesmas condições planialtimétricas encontradas; execução de

pequenos alargamentos em pontos localizados da plataforma.
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4.3. Assoreamento

A partir do momento em que as gotas de chuva começam a bater no

solo sem proteção vegetal, inicia-se o processo de desagregação das

partículas. Essas partículas em suspensão são carreadas para os leitos dos

rios em declividades mais baixas, através do escoamento superficial,

principalmente a partir de pastagens degradadas, erosões, estradas rurais mal

planejadas e sem as devidas práticas conservacionistas.

A medida que o fluxo de água segue para as áreas mais baixas do

terreno, a concentração e a velocidade dos sedimentos aumenta, sendo capaz

cada vez mais de transportar e levar sólidos em suspensão para os rios. O

depósito de sedimentos nos rios e cursos d'água leva o nome de

assoreamento.

A diminuição do volume de água no leito dos rios é uma das principais

consequências do assoreamento, diminuindo a quantidade e qualidade da

água. Outro fator de importância é a diminuição da taxa de oxigênio necessário

para a vida aquática local, interferindo diretamente naquele ecossistema.

4.4. Declividade

Segundo Orew (2012), Os solos vivem em equilíbrio dinâmico com os

fatores que determinam as suas características: o clima, os materiais de

origem, a topografia, a biota e o tempo. Qualquer mudança em uma dessas

variantes afetará o solo; a reação determina mudanças ambíentais, porém varia

de solo para solo em função de sua sensibilidade a cada tipo de tensão.
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o novo código florestal brasileiro, estabelece restrições para

determinados tipos de declividade. Em áreas de inclinação entre 25° e 45°,

equivalente a 47% e 100%, são consideradas "áreas de uso restrito", onde

serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades

agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada

ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas,

sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de

utilidade pública e interesse social. E "áreas de preservação permanente", as

encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100%

na linha de maior declive.

Em áreas desse tipo, toda ocupação deve ser planejada, pois os

declives acentuados, aliados à falta e cobertura do solo, podem potencializar

processos erosivos, reduzindo a estabilidade dos taludes e causando não só

erosão, mas deslizamento destas encostas.

Por isso mecanismos legais na estância municipal, levando em

consideração as regulamentações estabelecidas no código florestal, são de

extrema importância, para a orientação dos trabalhos de fiscalização,

reduzindo então os riscos aos recursos hídricos, ao solo local, ao entorno e ao

produtor. Diminuindo assim riscos relacionados a impactos ambientais e

eventos catastróficos como deslizamentos.
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4.5. Estudo das bacias de drenagem das pontes estudadas

As pontes da zona rural são de grande necessidade e importância para

a população que vive nessa área, uma vez que essas lhes dão acesso à área

urbana, sendo para trabalho, estudo, escoamento de produção agrícola e

consumo.

t: possível comentar que o motivo pela qual existe perda de pontes no

estado de São Paulo, se dá pela falta de estudos preliminares dessas áreas

quando foram implantadas e posteriormente ausência de manutenção das

mesmas.

o estudo das bacias de drenagem das pontes estudadas, foi elaborado

seguindo os preceitos da metodologia apresentada no apêndice A.

Verifica-se que o município tem um total de 9 pontes, onde todas as

bacias apresentaram dimensões viáveis para o cálculo.

Como produto desse estudo foram elaborados, tabelas e gráficos que

mostram os dados das pontes e seus resultados quanto a vazões e

capacidades. A Tabela 10 expõe os dados obtidos pelos cálculos e seus

resultados, já o Gráfico 10, apresenta as vazões e as capacidades de vazão.

Com tudo conclui-se que das pontes calculadas, não houveram pontes cuja

vazão de pico excedeu a vazão suportada, não sendo necessária a

implantação de novas pontes.

Porém cabe ressaltar que, mesmo a vazão de pico não excedendo a

vazão suportada, não isenta a ponte de manutenção, ou até mesmo acidentes

provenientes de precipitações extremas, tendo em vista que um dos maiores

causadores de acidentes envolvendo pontes, se dá pela erosão causada na

cabeceira da ponte. Por isso, a manutenção deve ser frequente.
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vAZÃo MÁXIMA X CAPACIDADE DE vAZÃo

,5755•3,

100,00

1000,00

PONTE
_VAZÃO DE CHEGADA _CAPACIDADE DE VAZÃO

Gráfico 10. Capacidade de vazão e vazão de pico calculada.

Tabela 10 - Resultado dos cálculos efetuados.
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5. MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS MAPAS

DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

Para a elaboração dos mapas do território municipal foram utilizadas as

Cartas do IBGE, Folhas MI-2674-1. MI-2674-2. MI-2674-3. MI-2674-4, MI-2708-

2, escala 1:50,000, devidamente digitalizadas e vetorizadas em software CAD.

Tendo em vista que as cartas do IBGE foram confeccionadas no Daturn

Córrego Alegre, vigente na época, houve também a necessidade de transladá.

las para o Datum SIRGAS 2000, isso porque a grande maioria das informações

disponibilizadas pelos órgãos oficiais do Estado de São Paulo estão

representadas nesse Datum. Para tal foi utilizado a calculadora geográfica do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, que permite a conversão de

coordenadas para diferentes Datums.

Para a determinação do limite de munlclplo, foi utilizado o limite

disponibilizado pelo IBGE, que foi devidamente inserido no software AutoCAD,

posteriormente atualizado pela imagem de satélite obtida.

Para a elaboração do Mapa Pedológico, foi utilizado o trabalho

desenvolvido pelo IAC/EMBRAPA (1999), intitulado "Mapa Pedológico do

Estado de São Paulo: legenda expandida".

o mapa de micro bacias hidrográficas foi gerado utilizando-se da

hidrografia do IBGE.

o mapa de declividades foi elaborado à partir do método indicado pelo

INCRA no trabalho "Elaboração de Mapas Temáticos no Quantum GIS" de

2012.

Consiste na transposição de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography

Mission), disponibilizadas pela NASA e reamostradas pelo INPE com resolução

espacial de trinta metros, para MDE (Modelo Digital de Elevação), no software
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Quantum Gis. Com a transposição dos dados de elevação para um MOE, foi

possível através de interpolação calculada pelo software definir as diferentes

classes de declividade presentes no município, após isso através de uma

equação matemática, extrair os diferentes segmentos de declividade para

vetores, contabilizando por fim sua área. O método de amostragem dos pixels

foi feito pelo "discreto", onde ele tem seus valores mantidos e não mesclados,

ocorrendo um ganho em precisão. ~ importante salientar que todos os dados

utilizados na elaboração do Mapa de Declividades, são oficiais, aprovados pelo
INPE.

Para elaboração do mapa de capacidade de uso, foi utilizada a

metodologia do INCRA, no Manual de Obtenção de Terras e Pericia Judicial,

publicado em 2007, que classifica as terras de acordo com suas classes de

declividade e características pedológicas. Com isso foi elaborada a

classificação de um Modelo Digital de Terreno SRTM, disponibilizado pelo

INPE no projeto TOPODATA, junto á análise dos dados pedológicos da área.

Os demais mapas temáticos, como uso e ocupação de solo e

diagnóstico ambiental, foram confeccionados manualmente.

Como partes do projeto foram elaborados mapas temáticos descritos

abaixo, onde estes poderão ser observados, em escala adequada, nos mapas
de 1 a 12 e duas folhas únicas.
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5.1. Mapa pedológico

Conforme Figura 5, observa-se que o município possui quatro unidades

pedológicas:

-LB1 - Latossolos brunas distróficos A proeminente textura argilosa

relevo montanhoso.

~PVA7 - Argissolos vermelhos-amarelos eutr6ficos + argissolos

vermelhos eutróficos ambos A moderado textura média/argilosa relevo

montanhoso e forte ondulado.

-PVA8 - Argissolos vermelhos-amarelos eutróficos + argissolos

vermelhos eutróficos ambos A moderado textura média/argilosa e argilosa

relevo forte ondulado e montanhoso.

-CX13 - Cambissolos haplicos dislróficos + lalossolos vermelhos-

amarelos distróficos concrecionários ambos A moderado e A proeminente

textura argilosa relevo ondulado e forte ondulado.
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Figura 5 - Mapa pedológico.
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5.2. Mapa de microbacias hidrográficas

o município foi dividido em 7 (sete) micro bacias hidrográficas conforme

Figura 6. A Tabela 11 apresenta a descrição com o nome das microbacias

hidrográficas e suas respectivas áreas.

Tabela 11 - Microbacias de Águas da Prata.

MICROBACIAS ÁGUAS DA PRATA

N° NOME ÁREA (HA)

B1 MICROBACIA DO RIO DA FARTURA 1.816,70

B2 MICROBACIA DO CÓRREGO DO LEME 625,49

B3 MICROBRACIA DO RiBEIRÃO DO QUARTEL 4.733,74

B4 MICROBACIA DO RIBEIRÃO DA PRATA 3.127,38

B5 MICROBACiA DO CÓRREGO DA PLATINA 2.334,49

B6 MICROBACIA DO CÓRREGO DOS METAIS 1.287,35

B7 MICROBACIA DO CÓRREGO SÃO BENTO 539,78
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Figura 6 - Mapa de micro bacias hidrográficas.
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5.3. Mapa de malha viária rural

A malha viária rural influencia diretamente os aspectos sociais,

econômicos e ambientais de qualquer município, sendo a sua preservação e

conservação de fundamental importância para a população, em virtude da

necessidade de locomoção e escoamento da produção.

A elaboração do mapa da malha viária tem por objetivo facilitar a leitura

da realidade da zona rural e sistematizar as informações levantadas em

campo, possibilitando assim, através do diagnóstico ambiental, obter uma

ferramenta de suporte para a população.

Durante a realização do mapa de estradas foi feito um levantamento das

características, condições e cadastramento dos pontos críticos, edificações,

pontes, tubulações e erosões do município.

Para a realização do trabalho de campo, foi utilizado um GPS de

navegação Garmin Montana 550, e para a manipulação dos dados no

escritório, o software GEOFFICE GPS.

A Tabela 12, apresenta a quantificação de estradas no município.

Tabela 12 - Quantificação de estradas.

QUANTIFICAÇÃO DE ESTRADAS

ESTRADA RURAL NÃO
1-_=",Pa:AVIMENTADA

RODDVIA ESTADUAL
PAVIMENTADA

69,24 KM

22,60 KM
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Figura 7 - Mapa de malha viária.
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5.4. Mapa de declividades

As classes são apresentadas conforme Tabela 13, tendo em vista que

as declividades 47% a 100%, equivalem a áreas com USO RESTRITO e maior

que 100% a ÁREAS DE PRESERVAÇAO PERMANENTE.

Tabela 13 - Classes de declividade.

DECLIVIDADES

MíNIMO MÁXIMO •N° COR AREA (HA)

1 0% 3% 66,09

2 3% 5% • 232,30

3 5% 12% 2.156,84

4 12% 20% • 3.803,62

5 20% 47% 6.974,46

6 47% 100% • 1.228,63

7 >100% • 3,53
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Figura 8 - Mapa de declividades.
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5.5. Mapa de bacias de drenagem das pontes estudadas

Após a finalização do mapa da malha viária rural, foi possível elaborar o

mapa para o estudo de bacias de drenagem das pontes estudadas, onde pode-

se observar na Figura 9 as áreas de contribuição das pontes levantadas no
município.
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Figura 9 - Mapa de bacias de drenagem das pontes estudadas.
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5.6. Mapa base do estudo

o mapa base da área, com sua localização e hidrografia abaixo, foi

elaborado através da velorização da fotografia aérea ortorretificada, com

resolução espacial de 1 m, onde foi possível atualizar a malha hídrica e áreas

antropizadas, além de poder quantificar as atualizações, como é vislvel na

Tabela 14 e demonstrado na Figura 10.

Tabela 14 - Descrição da malha viária e hídrica.

DESCRIÇAo DE MALHA VIARIA E HIDRICA

COMPRIMENTO NOME DAS ESlRADAS
OCUPAÇÃO

EÃREA
E DOS CURSOS

HtDRlCOS

AOP 010, AOP 020, AOP

Estrada 129, AOP 306, AGP 321,

Municipal rural AGP 330, AGP 330.1, Esl.

n'o 69.24 KM Pico do Gavião, Est. do
pavimentada Avestruz, Esl. da Guarda,

Esl. Sete Cachoeiras, Est do
Mirante, Est. Santa Maria

Estrada
Estadual 22,60 KM SP 215, SP 342

pavimentada

Rio da Fartura, Córrego do
Leme, Córrego dos Metais,
Córrego da Figueira ou dos

Cursos Hldrlcos 338,31 KM Anselmos, Córrego São
Bento ou do Mirante,

Córrego da Platina, Córrego
do Rabelo, Ribeirão do

Quartel RibeIrão da Prata

Barramentos 35,33 HA -
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Figura 10 - Mapa base.
P6gína 66 de 165

Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP: 15084~010 - São José do Rio Preto - $P
Tel.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com

www.hiperambiental.com.br

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


HIPER AMBIENTAL

5.7. Mapa de diagnóstico ambiental

Segundo dados do Instituto Florestal (2005), originalmente mais de 80%

das áreas do Estado de São Paulo eram recobertas por florestas, no entanto, o

intenso processo de ocupação do interior paulista conduzido pela expansão da

agricultura levou, nos últimos 150 anos, a uma drástica redução dessa

cobertura que hoje corresponde à cerca de apenas 7% da área do Estado.

Embora mesmo protegidas legalmente, nem mesmo as Áreas de

Preservação Permanente (matas ciliares) escaparam dessa degradação,

levando a ocorrência de sérios desastres ambientais, entre eles, as erosões do

solo, assoreamento e poluição dos recursos hídricos.

As matas cHiares são tipos de cobertura vegetal nativas, que margeiam

rios, igarapés, lagos, olhos d'água (minas e nascentes) e outros corpos de

água, mesmo que temporários ou construídos pelo homem (represas). O nome

decorre do fato dela ser tão importante para a proteção dos cursos d'água

como os cílios são para os nossos oihos (OLIVEIRA, AZEVEDO, DENNYS,

OLlVEIRA,2005).

Um dos objetivos do plano foi levantar e quantificar as APPs existentes

no município através da fotografia aéreas, bem como as áreas que deverão ser

reflorestadas. Este cadastro pode ser observado na Tabela 15 e Figura 11.
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Tabela 15 - Quantificação das APPs e remanescente florestal.

DESCRiÇÃO

OCUPAÇÃO ÁREA (HA) % IDENTIFICAÇÃO

Remanescente 1.264.14 8.74 Vegetaçao Nativaflorestal em APP

Limite de APP 2.093,12 14,47 -

Área Urbana 356,00 2,46 -

Área Total 14.465,48 100 -
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Figura 11 - Mapa de diagnóstico ambiental.
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5.8. Mapa de uso e ocupação do solo

Conforme Figura 12, observa-se que as pastagens e a propna

vegetação natural são predominantes no município, ocupando mais de 75% da

área territorial de estudo. Já a cultura temporária ocupa apenas pouco menos

de 2%, da área do município. A quantificação das áreas é apresentada na
Tabela 16.

Tabela 16 M Quantificação das ocupações predominantes no município.

DESCRiÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO
PRINCIPAIS

EXPLORAÇÃO ÁREA (HA) % CULTURAS
EXPLORADAS

Temporária 282,46 1.95 Cana de açúcar

Perene 1.051.91 7.27 Laranja e café

Reflorestamento 604,40 4,18 Eucalipto

Vegetação natural 5.621,68 38.86 Nativas

Pastagem 5.574,62 38.54 Braquiária

Área Edificada 356,00 2,46 -
Bioma Campo de 939,08 6,49 NativasAltitude

Área Total 14.465,48 100 -
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Figura 12 - Mapa de uso e ocupação do solo.
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5.9. Mapa de nascentes

o mapa foi elaborado para melhor visualização das nascentes

localizadas no município. Para a elaboração do mesmo, tendo como norte o

mapa base da área, com sua localização e hidrografia, foram criados pontos no

software AUTOCAD no início de cada curso d'água e posteriormente

transferidos para um ambiente SIG no software QGIS, facilitando a contagem e

aquisição de coordenadas, fofalizando 305 nascentes. O mapa é demonstrado

pela Figura 13.
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Figura 13 - Mapa de nascentes.
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5.10. Mapa de processos erosivos

o mapa foi elaborado a partir do levantamento de campo e posterior

interpretação da fotografia aérea. No município foram registrados, 2.350,11

hectares de erosões laminares (verde), 581,60 hectares de erosões em sulcos

(laranja) e 15,26 hectares de voçorocas (marrom). Os resultados obtidos

podem ser observados na Figura 14.

Cabe ressaltar, que os valores são tidos com altos, para a área do

município. Isso provavelmente ocorre devido a grandes declives presente no

município, aliados ao argissolo de alto teor erosivo, presente em toda a

extensão municipal.
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Figura 14 - Mapa de processos erosivos.
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5.11. Mapa de prioridades

Após um período de interpretação de dados obtidos nas etapas do

plano, foi possível determinar e hierarquizar as prioridades do município por

microbacias previamente delimitadas, que serão apresentados em um item

posterior. A metodologia para hierarquização é apresentada no Apêndice B do

presente relatório.

Cabe ressaltar, que o mapa de prioridades pode conter alterações,

devido a decisões que venham à ser tomadas, durante a reunião prevista com

o conselho de desenvolvimento rural do município. Os produtos gerados, são

apresentados na Tabela 17 e Figura 15, com os cursos hídricos prioritários em

ciano e as estradas prioritárias em amarelo.

Tabela 17 - Ordem de prioridades por microbacia.

ORDEM DE PRIORIDADES POR
MICROBACIA

ORDEM DE BACIA NOME
PRIORIDADE

1 B3
Microbacia do Ribeirâo do

Quartel

2 81 Microbacia do Rio da Fartura

3 84 Microbacia do Ribeirâo da
PraIa

4 86 Microbacia do Córrego dos
Metais

5 85
Microbacia do Córrego da

Platina

6 82
Microbacia do Córrego do

Leme

7 87
Microbacia do Córrego Sâo

BertlO
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Figura 15 - Mapa de prioridades.
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5.12. Mapa de capacidade de uso do solo

Para elaboração do mapa de capacidade de uso, foi utilizada a

metodologia do INCRA. apresentada no Manual de Obtenção de Terras e

Perícia Judicial, publicado em 2007, que classifica as terras de acordo com

seus intervalos de declividade e características pedológicas. A chave para

classificação é observada na Tabela 18.

Com isso através da reclassificação do mapa de declividades e a

sobreposição do mesmo, com o mapa pedológico, foi possível obter as classes

de capacidade de uso do solo no município, que podem ser observadas na

Figura 16 e a quantificação presente na Tabela 20.

Tabela 18 - Fatores limitantes para determinação da classe de capacidade de

uso do solo.

..
CARAcTERISTICASFATORES UMlfANTES

I , li' IV V VI VII VIII

3. Drenagem Interna a. Excessiva ,
b. Forte ,
c..Acentuada ,
d. Bem Drenado ,
e. Modetada •1.- •
~"" """"'" •IAJitomaldrEllado ,

6. Riscos de ~ndaçAo a~iOOal ,
b. r~er(e •C.M:.ito Freqüenta ,

7. Classe de D&ávidaóe aP""" ,
b.=ondulado •" .., ,
d. ModEradamente 0ndtMd0 ,
e..Forte Ondulado •f. MJntaohoso •1;1.Escarpado ,
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Segundo LEPSCH, as classes de capacidade se dividem em:

• Classe I: Terras sem ou com ligeiras limitações permanentes em

relação ao risco de degradação para uso agrícola intensivo;

• Classe 11:Terras com limitações permanentes elou risco de

degradação em grau moderado para uso agrícola intensivo; são

terras cultiváveis com problemas simples de conservação;

• Classe 111:Terras com limitações permanentes e/ou risco de

degradação em grau severo para uso agrícola intensivo; são

terras cultiváveis, mas apresentam problemas complexos de

conservação;

• Classe IV: Terras com limitações permanentes elou risco de

degradação em graus muito severos se usadas para cultivos

intensivos; devem ser apenas cultiváveis ocasionalmente ou com

extensão limitada, com a escolha de explorações adequadas;

• Classe V: Terras sem ou com pequeno risco de degradação pela

erosão, mas com outras limitações não possíveis de serem

removidas e que podem fazer com que seu uso seja limitado

apenas para pastagens, reflorestamento ou vida silvestre;

• Classe VI: Terras com limitações permanentes e/ou risco de

degradação em grau severo, que fazem com que possam ser

usadas somente para pastagens e/ou reflorestamento, ou ainda,

em casos especiais, com certas culturas permanentes protetoras

do solo;

• Classe VII: Terras com limitações permanentes e/ou risco de

degradação em grau muito severo, mesmo quando usadas para
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pastagens elou reflorestamento, que devem, no caso, ser

manejadas com extremo cuidado;

• Classe VIII: Terras impróprias para culturas, pastagens ou

reflorestamentos, por isso devem ser destinadas ao abrigo e à
proteção da fauna e flora silvestre, aos ambientes de recreação

protegidos, bem como para armazenamento de águas.

Ainda segundo LEPSCH, os usos do solo devem levar em consideração

sua máxima utilização racional, que pode ser observada na Tabela 19.

Tabela 19 - Máxima utilização racional do solo.

CUltiVl) Intenso
ProbleJtlll de COMelVaçl\o,

"IItIIMiii" ilii!!6dl.i&.ij!'!t!IJ!'i! ~
Sílv;""IIU'.C Puro",;o

Cl __...es de
Capacidade
de Uso VidaSilVWl'<

• R""'"'I'''''

Scmid"d""
Apridlles • do.
Limi ••çôe$

D Sub Utilização da Terra 11Mhima Utilização Racional da Terra 11Sobre UtilizaÇlio da Terra
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Tabela 20 - Quantificação de área das classes de capacidade de uso em

Águas da Prata.

QUANTlFICAÇAO De CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO

CLASSE CARACTERlsTICAS ÁREA (HAI PERCENTUAL

- TERRAS SEM ou COM lIGEIRAS UMlTAÇÕES PERMANENTES EM RELAÇÃO AO 19,72 0,14%RISCO DE DEGRADAÇÃO PARA o uso AGRICOlA INfENSIVO.

TI:RRAS COM L1MIT,l,ÇÓES PERMANENTES €lOV RISCO DE DEGRADAÇÃO EM
GRAU MODERADO PARA. USOAGRÍCOlA INTENSIVO; SÃO TERRAS 276,03 1,91%
C\.ILnvÁVEIS COM PROBl.EMI',s SIMPLES DE CONSERVAÇÃO

"fERRAS COM llMlTAÇOf.S PERMANEKrES EIOU RISCO DE DEGRADAÇÃO EM
GRAU SEVERO PARA USO AGRICOI.A M8'lS1VO: SÃO TERRAS elA. TIVÁV'EIS, 2.223,55 15,35%
!AA$ APRESENTAM PROBtEMAS COMPLEXOS DE CONSERVAÇÃO.

TERRAS COM lIMITAÇÕES PERI.WlENTES EJOU RISCO DE DEGRADAÇÃO EM•• GRAU MUITO SEVEROS SE USADAS PARA CU\.TIVOS INTENSrvos; DEVEM SER 1.340,05 9,25%APENAS aJL TlVÁVEIS OCASiONAlMENTE ou COM EXTENSÃO lIMITADA. COM
A ESCOlKA. DE EXPLORAÇÕES AD€OUAOAS

TERRAS COM lIMITAÇÕES PERI.\M4ENTES EJOU I'lISCO DE DEGRADAÇÃO EM- GRAU SEVERO. QUE FAZEM COM QUE POSSAM SER IJSAOAS SOI>lENTE PARA 9.173,91 63,33%PASTAGENS EIOU REfLORESTAMEtHO. ou AINDA, EM CASOS ESPECIAIS.
COM CEm AS cu..TURAS PERMANENTES PROTETORAS DO SOLO.

T£RRAS COM LIMITAÇÕES PERI-WIE"lTES EIOU RISCO DE DEGRADAÇÃO EM
GRAU MUlTO SEVERO. MESMO QUANDO USADAS PARA PASTAGENS E10U 1.333,12 9,20%REfLORESTAMENTO, OlIE DEVEM. NO CASO. SER MA.NEJAD/lS COM -EXTREMO CUICV'.DO

TERRAS IMPRóPRIAS PARA CULTURAS, PASTAGENS ou
REFLORESTAlAENTOS. POR ISSO DEVEM SER OESTlW\DAS AO ABRIGO EÀ 118,82 0,82%PROTEÇÃO DA FAUW\ E FLORA SILVESTRE, AOS MlI3IENTES DE RECREAÇÃO
PROTEGIDOS, BEM COMO PARA ARMAlEI'IAMENTO DE ÁGUAS,

Página 81 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP:15084.010 - SãoJosé do Rio Preto - SP

Te!.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com
www.hiperambiental.com.br

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


HIPER AMBIENTAL

Figura 16 - Mapa de capacidade de uso do solo.
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5.13. Mapa base com fotografia aérea georreferenciada

A fotografia aérea ortorretificada foi georreferenciada sobre o mapa base

da área. O resultado pode ser identificado na Figura 17.
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Figura 17 - Mapa base com fotografia aérea.
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6. LEVANTAMENTO DE CAMPO

No dia 30/09/15, foi realizado o caminhamento das estradas rurais com

GPS de 50 em 50 metros, registro fotográfico e diagnóstico da situação atual

das estradas rurais, pontes e tubulações do município.

A seguir no relatório, os pontos levantados obedecem a um descritivo de
informações distribuído dentro de cada estrada.

Observação: nas legendas das pontes as dimensões de cada uma estão
distribuídas em largura x altura.

6.1. Estrada AGP 020

Estrada rural não pavimentada, tem início na área urbana do município

(Longitude: 323302.61 m e Latitude: 7572410.55 m) e termina na divisa com o

municipio de Poços de Caldas (Longitude: 332231.31 m e Latitude: 7567092.21

rn). Estrada recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao

longo da estrada são: café, eucalipto, manga, vegetação natural e pastagens.

Seu traçado é de meia encosta, com pontos de aclive/declive. Possui poucas

lombadas e saídas d'água porém sem sistema de contenção. A maior parte da

estrada não possui material de revestimento, tem solo com boa compactação.

Os trechos criticas encontrados na estrada foram alguns pontos de

encaixamento de até três metros, atoleiros, processo erosivo na lateral e no

leito carroçável, trecho estreito, valetas e travessia da estrada por dentro do
córrego Ribeirão da Prata.

Essa estrada possui uma ponte e sete tubulações, sendo que as áreas

de preservação permanente não encontram-se vegetadas conforme as normas

do Novo Código Florestal.
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Figura 18 - Travessia da estrada sem

ponte, sobre o córrego Ribeirão da

Prata.

Figura 20 - Trecho com atoleiro.

Figura 19 • Valeta na lateral da

estrada.

Figura 21 - Córrego do Ribeirão da

Prata com Área de Preservação muito

degradada.
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6.2. Estrada Pico do Gavião

Estrada rural não pavimentada, tem início na estrada rural AGP 020

(Longitude: 331756.35 m e Latitude: 7566029.24 m) e termina na divisa com o

municipio de Andradas (Longitude: 331767.07 m e Latitude: 7564443.13 m).

Estrada recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao

longo da estrada são: eucalipto, vegetação natural, oliveira e vegetação de

reflorestamento. Seu traçado em maior parte encontra-se em meia encosta

com trechos em aclive/declive. Não possui lombadas e saídas d'água, possui

bigodes suficientes. A maior parte da estrada possui cascalho mal distribuído

como revestimento, e possui boa compactação, Os trechos criticos

encontrados na estrada foram afloramentos de rocha, barranco de até dois

metros e meio, trecho estreito em parte da área de preservação e valetas nas
laterais.
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Figura 22 - Bigode para caminhamento das aguas

pluviais, porém sem sistema de contenção.

Figura 23 - Início da estrada.
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6.3. Estrada AGP 010

Estrada rural não pavimentada, tem inicio na rodovia SP-342 (Longitude:

329725.10 m e latitude: 7571069.23 m) e termina na divisa com o municipio de

Cássia dos Coqueiros (longitude: 324867.61 m e latitude: 7573297.43 m).

Estrada recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao

longo da estrada são: café, vegetação natural, eucalipto e pastagens. Seu

traçado em maior parte encontra.se em meia encosta com trechos em

aclive/declive. Possui poucas lombadas, saídas d'água e bigodes suficientes. A

estrada apresenta cascalho mal distribuído como material de revestimento,

possui solo com boa compactação. Os trechos críticos encontrados na estrada

foram afloramento de rocha, barracos de até um metro e oitenta centímetros e

trecho estreito, além de um desbarrancamento no meio da estrada.

Essa estrada possui quatro pontes, sendo que as áreas de preservação

permanente encontram-se vegetadas conforme as normas do Novo Código

Florestal.
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Figura 24 - Desbarrancamento na estrada.

Figura 25 - Aspecto geral da estrada.
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6.4. Estrada da Guarda

Estrada rural não pavimentada, tem início na estrada rural AGP 010

(Longitude: 326546.86 m e Latitude: 7572212.01 m) e termina na estrada rural

AGP 129 (Longitude: 328902.19 m e Latitude: 7572967.04 m). Estrada recebe

manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao longo da estrada

são: eucalipto e vegetação nativa. Seu traçado em maior parte encontra-se em

meia encosta com trechos em aclive/declive. Possui poucas lombadas, porém

em alguns pontos existem saidas d'água, com bacias de contenção. A maior

parte da estrada apresenta cascalho como revestimento, possui solo com

compactação regular. Os trechos críticos encontrados na estrada foram a

afloramentos de rocha, barrancos de até um metro e meio e trechos estreitos.

Essa estrada não possui pontes e possui uma tubulação, sendo que as

áreas de preservação permanente não encontram-se vegetadas conforme as

normas do Novo Código Florestal.
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Figura 26 - Afloramentos de rocha na estrada.

Figura 27 - Pequena bacia de contenção de água.
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6.5. Estrada AGP 330.1

Estrada rural não pavimentada, tem início na rodovia estadual SP-342

(Longitude: 324459.35 m e Latitude: 7575691.40 m) e termina na propriedade

particular Fazenda Boa Vista (Longitude: 323257.24 m e Latitude: 7575800.85

m). Estrada recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao

longo da estrada são: vegetação natural e pastagens. Seu traçado encontra-se

em aclive/declive. Possui lombadas e poucas saídas d'água suficientes. A

estrada apresenta brita mal distribuída como material de revestimento, possui

solo com boa compactação. O trecho crítico se encontra em com processos

erosivos na lateral da estrada.

Essa estrada possui uma ponte e uma tubulação, sendo que as áreas de

preservação permanente não encontram-se vegetadas conforme as normas do

Novo Código Florestal.
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Figura 28 - Barranco na lateral da estrada.

Figura 29 - Ponte registrada em campo.
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6.6. Estrada Santa Maria

Estrada rural não pavimentada, tem inicio na rodovia estadual SP-342

(Longitude: 324739.41 m e Latitude: 7577005.92 m) e termina na Cerca - Sta.

Rita do Quartel (Longitude: 324865.74 m e Latitude: 7579164.84 m). A estrada

recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao longo da

estrada são: vegetação natural e pastagens. Seu traçado em maior parte

encontra-se em aclive/declive. Possui poucas lombadas ou saldas d'água. Não

apresenta revestimento, tem solo com compactação mediana. Os trechos

críticos encontrados na estrada foram a ausência de dispositivos de drenagem,

afloramentos de rocha, barranco de até três melros de altura, a presença de

gramíneas no leito carroçável e ponto de atoleiro.

Essa estrada possui duas pontes, sendo que as áreas de preservação

permanente não encontram-se vegetadas conforme as normas do Novo Código

Florestal.
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Figura 30 - Ponte com trecho de atoleiro e captação

de água clandestina.

Figura 31 - Aspecto geral da estrada.
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6.7. Estrada. AGP 330

Estrada rural não pavimentada, tem início na rodovia estadual SP-342

(Longitude: 324693.34 m e Latitude: 7577069.97 m) e termina na rodovia

estadual SP-215 (Longitude: 320710.02 m e Latitude: 7583263.39 m). Estrada

recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao longo da

estrada são: eucalipto, batata, vegetação natural e pastagens. Seu traçado em

maior parte encontra-se em meia encosta com alguns trechos em

aclive/declive. Possui poucas lombadas ou saídas d'água. Apresenta brita mal

distribuída como revestimento, tem solo com boa compactação. Os trechos

críticos encontrados na estrada foram afloramentos de rocha, barrancos de até

um metro e oitenta centímetros, pequeno processo erosivo na lateral da

estrada, trechos estreitos e valetas.

Essa estrada possui uma ponte e três tUbulações, sendo que as áreas

de preservação permanente não encontram-se vegetadas conforme as normas

do Novo Código Florestal.
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Figura 32 - Erosão em sulcos na lateral da estrada.

Figura 33 - Barranco na lateral, provocando

encaixamento da estrada.
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6.8. Estrada do Mirante

Estrada rural não pavimentada, tem início na estrada rural AGP 330

(Longitude: 322061,99 m e Latitude: 7581067,76 m) e termina na divisa com o

município de São João da Boa Vista (Longitude: 320879,76 m e Latitude:

7580264,93 m), Estrada recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As

culturas laterais ao longo da estrada são: vegetação natural e pastagens. Seu

traçado em maior parte encontra-se em meia encosta com trecho em

aclive/declive. Possui lombadas e saídas d'água suficientes. Estrada possui na

maior parte cascalho e um trecho asfaltado, possui boa compactação. Os

trechos críticos encontrados na estrada foram afloramentos de rocha,

barrancos de até três metros e trechos estreitos.
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Figura 34 - Aspecto geral da estrada.

Figura 35 - Barranco na lateral da estrada.
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6.9. Estrada AGP 321

Estrada rural não pavimentada, tem início estrada rural AGP 321

(Longitude: 321804.75 m e Latitude: 7581580.68 m) e termina na rodovia

estadual SP-215 (Longitude: 323565.11 m e Latitude: 7583481.12 m). Estrada

recebe manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao longo da

estrada são: vegetação natural e pastagens. Seu traçado em maior parte

encontra~se em meia encosta com alguns trechos em aclive/declive. Possui

poucas lombadas ou saídas d'água. Apresenta trechos com brita mal

distribuída como revestimento, tem solo com boa compactação. Os trechos

criticos encontrados na estrada foram processos erosivos na lateral da estrada

e no leito carroçável em alguns trechos e valetas.

Essa estrada possui uma ponte e duas tubulações, sendo que as áreas

de preservação permanente não encontram-se vegetadas conforme as normas

do Novo Código Florestal.
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Figura 36 - Processos erosivos na lateral da estrada.

Figura 37 - Valetas na lateral da estrada.
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6.10. Estrada AGP 306

Estrada rural não pavimentada, tem inicio na rodovia estadual SP.215

(Longitude: 323613.53 m e Latitude: 7583571.02 m) e termina em dois pontos

da rodovia estadual SP-215 (Longitude: 319952.48 m e Latitude: 7584256.54

m; Longitude: 320564.08 m e Latitude: 7583746.65 m). Estrada recebe

manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao longo da estrada

são: eucalipto, leguminosas, vegetação natural, área de replantio e pastagens.

Seu traçado em maior parte encontra-se em meia encosta e trechos em
aclive/declive. Possui poucas lombadas, porém possui saldas d'água. Não

apresenta revestimento, tem solo com boa compactação. Os trechos criticos

encontrados na estrada foram afloramentos de rochas, barrancos de até dois

metros de altura, processos erosivos na lateral da estrada e no leito carroçável

e valetas nas laterais da estrada.

Essa estrada possui uma ponte e seis tubulações, sendo que as áreas

de preservação permanente não encontram-se vegetadas conforme as normas

do Novo Código Florestal.
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Figura 38 - Processos erosivos nas laterais.

Figura 39 - Valetas nas laterais.
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6.11. Eslrada AGP 129

Estrada rural não pavimentada, tem início no bairro da cascata
localizado na região nordeste do município (Longitude: 326684.90 m e Latitude:

7580823.19 m) e termina na divisa com o município de Poços de Caldas

(Longitude: 329729.72 m e Latitude: 7571072.60 m). Estrada recebe

manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao longo da estrada

são: eucalipto, vegetação nativa e pastagem. Seu traçado em maior parte

encontra-se em meia encosta com frechos em aclive/declive. Possui poucas

lombadas e saídas d'água. Apresenta rocha mal distribuída como revestimento,

possui solo com boa compactação. Os trechos críticos encontrados na estrada

foram afloramentos de rochas, barrancos de até dois metros de altura,

processos erosivos na lateral da estrada (voçorocas) e no leito carroçável e
valetas nas laterais da estrada.

Essa estrada possui duas tubulações, sendo que as áreas de

preseNação permanente não encontram-se vegetadas conforme as normas do
Novo Código Florestal.
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Figura 40 - Voçoroca - processo erosivo na lateral da

estrada.

Figura 41 - Valetas com processo erosivo acentuado.
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6.12. Estrada do Avestruz

Estrada rural não pavimentada, tem início na estrada rural AGP 010

(Longitude: 325035.06 m e Latitude: 7573289.75 m) e termina em uma

plantação de eucalipto à leste do municipio (Longitude: 326587.01 m e

Latitude: 7574743.25 m). Estrada recebe manutenção da Prefeitura Municipal.

As culturas laterais ao longo da estrada são: eucalipto e vegetação natural. Seu

traçado em maior parte encontra-se em meia encosta com trechos em
aclive/declive. Possui lombadas e saídas d'água suficientes. Não apresenta

revestimento, possui solo com boa compactação. Os trechos críticos

encontrados na estrada foram afloramentos de rochas, barrancos de até três

metros de altura, processos erosivos no leito carroçável e parte com trecho

estreito.
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Figura 42 - Processo erosivo acentuado no leito

carroçável.

Figura 43 • Aspecto geral da estrada.
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6.13. Estrada do Avestruz

Estrada rural não pavimentada, tem na AGP 010 (Longitude: 325102.03

m e Latitude: 7572700.44 m) e termina em uma propriedade particular

(Longitude: 324899.45 m e Latitude: 7571587.36 m). Estrada recebe

manutenção da Prefeitura Municipal. As culturas laterais ao longo da estrada

são: eucalipto, vegetação nativa e pastagem. Seu traçado em maior parte

encontra~se em meia encosta com trechos em aclive/declive. Possui poucas

lombadas e saídas d'água. Apresenta rocha mal distribuída como revestimento,

gramíneas no leito carroçável, possui solo com boa compactação. Os trechos

críticos encontrados na estrada foram afloramentos de rochas, barrancos de

até dois metros de altura, processos erosivos na lateral da estrada (voçorocas)

e no leito carroçável, alagamento e formação de poças no leito carroçável

tornando boa parte do seu trecho pontos de atoleiro.
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Figura 44 - Gramíneas no leito carroçável.

Figura 45 - Aspecto geral da estrada.
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7. MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS DE ÁGUAS DA PRATA

7.1. Microbacia do Rio da Fartura

A Microbacia hidrográfica do Rio da Fartura é a primeira micro bacia do

município, com área de 1.785,72 ha. Possui 50 nascentes, 4 estradas não

pavimentadas, com 10.18 Km. 54,82 Km de malha hídrica e 429.04 ha de

vegetação natural.

As estradas da microbacia apresentam poucos trechos com

revestimento, sendo em sua maioria com cascalho e brita, possuem solo com

relevo acidentado, porém com compactação boa.

Os mananciais que mais sofrem com o assoreamento, enchentes e

poluição devido à má conservação das estradas da micro bacia são: o Rio da

Fartura e seus afluentes.

Figura 46 - Microbacia do Rio da Fartura.
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7.2. Microbacia do Córrego do Leme

A Microbacia hidrográfica do Córrego do Leme é a segunda microbacia

do munícipio, com área de 612,49 ha. Possui 17 nascentes, 1 estrada não

pavimentada, com 4,84 Km. 19,64 Km de malha hídríca e 178,41 ha de

vegetação natural.

A estrada da micro bacia não apresenta revestimento, possui solo com

relevo acidentado, porém com compactação boa.

Os mananciais que mais sofrem com o assoreamento, enchentes e

poluição devido à má conservação das estradas da microbacia são: o Córrego

do Leme e seus afluentes.

Figura 47 - Microbacia do Córrego do Leme.
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7.3. Microbacia do Ribeirão do Quartel

A Microbacia hidrográfica do Ribeirão do Quartel é a terceira microbacia

do munícipío, com área de 4.691,30 ha. Possui 91 nascentes, 8 estradas não

pavimentadas, com 17,21 Km. 109,96 Km de malha hidrica e 1.942,49 ha de

vegetação natural.

As estradas da microbacia apresentam poucos trechos com

revestimento, sendo em sua maioria com cascalho e brita, possuem solo com

relevo acidentado, e compactação média.

Os mananciais que mais sofrem com o assoreamento, enchentes e

poluição devido à má conservação das estradas da microbacia são: o Ribeirão

do Quartel, Córrego do Rabelo e os afluentes dos mesmos,

Figura 48 - Microbacia do Ribeirão do Quartel.
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7.4. Microbacia do Ribeirão da Prata

A Microbacia hidrográfica do Ribeirão da Prata é a quarta microbacia do

munícipio, com área de 3.054,42 ha. Possui 63 nascentes, 2 estradas não

pavimentadas, com 16,57 Km. 76,96 Km de malha hldrica e 1.420,87 ha de

vegetação natural.

As estradas da microbacia apresentam poucos trechos com

revestimento, sendo em sua maioria com cascalho e brita, possuem solo com

relevo acidentado, e compactação boa.

Os mananciais que mais sofrem com o assoreamento, enchentes e

poluição devido à má conservação das estradas da microbacia são: o Ribeirão

da Prata e seus afluentes.

Figura 49 - Microbacia do Ribeirão da Prata.
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7.5. Microbacia do Córrego da Platina

A Microbacia hidrográfica do Córrego da Platina é a quinta microbacia do

munícipia, com área de 2.331,73 ha. Possui 38 nascentes, 4 estradas não

pavimentadas, com 14,53 Km. 54,03 Km de malha hldrica e 1.004,11 ha de
vegetação natural.

As estradas da microbacia apresentam poucos trechos com

revestimento, sendo em sua maioria com cascalho e brita, possuem solo com

relevo acidentado, e compactação média.

Os mananciais que mais sofrem com o assoreamento, enchentes e

poluição devido à má conservação das estradas da microbacia são: o Córrego
da Platina e seus afluentes.

Figura 50 - Microbacia do Córrego da Platina.
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7.6. Microbacia do Córrego dos Metais

A Microbacia hidrográfica do Córrego dos Metais é a sexta micro bacia

do município, com área de 1.232,22 ha. Possui 34 nascentes, 1 estrada não

pavimentada, com 3,49 Km. 32,75 Km de malha hídríca e 476,64 ha de

vegetação natural.

A estrada da microbacia apresenta revestimento grosseiro, sendo em

sua maioria com rocha britada, possui solo com relevo moderadamente

ondulado, e compactação boa.

Os mananciais que mais sofrem com o assoreamento, enchentes e

poluição devido à má conservação das estradas da microbacia são: o Córrego

dos Metais e seus afluentes.

,

Figura 51 M Microbacia do Córrego dos Metais.
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7.7. Microbacia do Córrego São Bento

A Microbacia hidrográfica do Córrego São Bento é a sétima microbacia

do munícipio, com área de 566,15 ha. Possui 12 nascentes, não possui

estradas. 11,18 Km de malha hídrica e 156,86 ha de vegetação natural.

Os mananciais que mais sofrem com o assoreamento, enchentes e

poluição devido à má conservação das estradas da microbacia são: o Córrego

São Bento e Córrego dos Anselmos, além de seus afluentes.
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Figura 52 - Microbacia do Córrego São Bento.
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Os dados obtidos durante a etapa de análise das microbacias

hidrográficas do município, podem ser observados na Tabela 21.

Tabela 21 - Resumo das informações das microbacias hidrográficas do

município.

RESUMO DE INFORMAÇÕU

MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS

PARÂMETROS

" " " •• " •• " TOTAL

N' DE NASCENTES 50 17 91 6J 38 3< 12 505

N' DE ESTRADAS' , I 5 2 , I o 13

COMPRIMENTO TOTAL
10,18 4,84 17,21 16,57 13,26 3,49 0,00 6'1.2"DE ESTRADAS (I(M)

COMPRIMENTO TOTAL
DE MALHA HIDRICA 54,82 19.64 109,96 76.96 54,03 32.15 11,18 338,31

fKMl

VEGETAÇÃO NATURAL
429,04 l78.41 1942,49 1420.87 1004,11 476.64 156.86 5611,68(HA)

N' DE VOÇOROCAS 19 3 55 9 19 31 I '"
• o totol opte'M!ooo eqcol"oIe 00 totol de ."ttodo> "O munlcfplo, "<:ti mlaobocio< oequlvolem 001 t''"Cr.o, que P'l"""iorn '" me""e.
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8. ESTRATÉGIA

o Plano Diretor de Controle de Erosão Rural, concluiu que uma boa

estratégia de ação para solucionar os principais problemas relacionados ao uso

do solo agrícola é concentrar esforços na recuperação de microbacias, ou seja,

atuar em microbacias hidrográficas com áreas geográficas que permeiam a

extensão territorial do município.

Com as informações e os levantamentos sistematizados, o plano de

ação passa a ser uma ferramenta de suporte ao planejamento que deverá

atuar de forma global e integrada, levando em consideração o conjunto das

várias práticas conservacionistas, sendo que essas medidas proporcionarão

resultados positivos ao município com a redução da erosão hídrica,

preservação da fauna e da flora, aumento de produtividade e valoração das

terras agrícolas.

Para tanto, deverá haver uma integração entre os produtores rurais,

munícipes e órgãos do governo, unindo esforços para mitigarem esses
problemas.

8.1. Justificativa

Trabalhar em uma microbacía não é apenas direcionar esforços visando

à conservação do solo e da água. Deve ser encarada como um processo de

mudança de comportamento envolvendo os agricultores, assim como:

disponibilizar tecnologias adequadas à realidade local, de modo a racionalizar

os recursos disponíveis. Trabalhos planejados em pequena escala,

considerando a área geográfica da micro bacia, é uma prática consagrada
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mundialmente na obtençào de resultados práticos e com o comprometimento
das comunidades rurais.

Dentro desse contexto, a microbacia hidrográfica é a unidade ideal de
intervenção e análise, onde o conjunto de ações, embasadas em projetos

específicos introduzirá um novo modelo de desenvolvimento socioeconOmico e

ambiental. Deste modo melhorando o nível de renda dos produtores

promovendo a organização social e preservando os recursos naturais.

8.2. Seleção e hierarquia de prioridades das microbacias
hidrográficas

Para selecionar as sete microbacias existentes no estudo do município

propõe-se adotar cinco parâmetros de avaliação: a erosão do solo causada

pela atividade agropecuária; situação dos recursos hidricos; estado de

conservação das estradas rurais; o uso dos soJos e ação antr6pica em relação

aos impactos e uso dos recursos hidricos.

Através do mapa base, mapa de processos erosivos e uso e ocupação

do solo, chegou-se à conclusão que o município apresenta sete micro bacias

hidrográficas, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. Estas microbacias representam

unidades possiveis de ações planejadas.

Foram utilizados matrizes de avaliação para seleção das micro bacias

hidrográficas, integrando parâmetros e indicadores. Com a somatória dos seus

valores e atribuição de pesos aos devidos fatores avaliados, foi possível gerar

pontuações relativas à escala de prioridade por micro bacia. As tabelas de

avaliação utilizadas como ferramenta para a seleção de hierarquia de

prioridade por micro bacia encontram-se no apêndice 8 do presente relatório.
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Tabela 22 - Ordem de prioridade por micro bacias.

ORDEM DE PRIORIDADES POR
MICROBACIA

ORDEM DE
BACIA NOMEPRIORIOAOE

1 B3 Microbacla do Ribeirão do
Quartel

, B1 Mlcrobacla do Rio da Fartura

3 B4 Microbacla do Ribeirão da
Prata

4 B6 Microbacia do C6rrego dos
Melais

5 B5 Mlcrobacla do C6rrego da
Platina

6 B' Mlcrobacla do Córrego do
Leme

7 B7 Mlcrobacia do Córrego São
Bento

Portanto, a micro bacia de maior prioridade do município é a do Ribeirão

do Quartel, por ser de longe, a de maior extensão territorial e apresentando

maior concentração de impacto aos recursos hídricos, sendo processos

erosivos, nascentes desprotegidas e deficiência no sistema de drenagem são
os principais problemas levantados.
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9. PLANO DE AÇÃO

o plano de ação compreende ao conjunto de ações em resposta aos

objetivos do Plano Diretor de Controle de Erosão Rural e deve ser trabalhado
de forma integrada.

Após a análise dos dados e interpretação das informações do município

com os mapas temáticos, foram elaboradas ações para mitigar os principais

problemas encontrados no município, contribuindo para um planejamento
conservacionista da área rural.

Visam ações preventivas e corretivas em relação aos recursos hldricos,

abrangendo os aspectos sociais e ambientais.

9.1. Ações

9.1.1. Manutenção e adequação de estradas rurais

As estradas rurais de parte do município, assim como ocorreu na maioria

dos municípios paulista, tiveram seus traçados definidos no período da

colonização. Inicialmente, usadas apenas por veículos tracionados por animais,

alguns anos depois, passaram a ser utilizadas por automóveis e camínhões de

pequeno porte. Atualmente, não são raras as situações em que essas

estradas, obedecendo ainda o traçado pioneiro, são utilizadas por caminhões

de grande porte transportando dezenas de toneladas de mercadorias.
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o mau planejamento do traçado e da conservação das estradas,

certamente resulta em perdas consideráveis de sedimentos, com consequente
assoreamento dos mananciais.

Foi levantado que as estradas rurais pertencentes a área de estudo não

tiveram suas corretas adequações. As estradas rurais não adequadas acabam

se transformando em grandes canais de escoamento de águas pluviais,

ocasionando processos erosivos e comprometendo o leito da estrada.

Para a realização da ação deverão ser levadas em conta algumas

práticas, tais como: melhorias da plataforma, serviços de drenagem

(construção de lombadas, terraços, caixas de captação e bueiros), remoção e

rearocação das cercas existentes na faixa de domínio, aplicação de

revestimento primário e de proteção vegetal nas laterais da estrada.

Com a ação, almeja-se também atingir os operadores de máquinas da

patrulha mecanizada municipal, onde deverão ser realizados cursos teóricos e

práticos para orientar e capacitar os mesmos como fazer corretamente a

adequação e manutenção das estradas rurais.

Visando facilitar a identificação das estradas rurais, das pontes e das

tubulações do município, sugere-se colocar placas de sinalização no início e no

final das vias e nas travessias, onde constarão informações como: nome da

estrada, número e nome do manancial. Para tanto, foi estimado o total de R$
3.983,00, conforme labela 23.
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Tabela 23 - Estimativa de custo para implantação do sistema de sinalização.

Vigota (3 m)

Estrada (50 em x 30
R$ 42,00 26 R$ 2.262,00em)

Ponte (40 em x 25
R$ 28,00 9 R$ 45,00 R$ 252,00em)

Tubulação
(40 em x 25

R$ 28,00 44 R$ 1.232,00em)

Mão de Obra R$ 3,00 79 R$ 237,00

Valor Total Estimado R$ 3,983,00

Como um dos produtos de resposta ao plano de ação, foi feita uma

estimativa de custo para manutenção e a adequação da extensão total da

malha viária rural atualizada levantada durante o estudo (69,24 Km) e se a

estrada recebeu ou não algum programa de intervenção, conforme consta na

tabela 24 que foi usada para a base de cálculo.
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Tabela 24 - Estimativa de custo para adequação e manutenção das estradas.

Estimativa de CUlto para Ildequaçlloe manutenção de estradas

Estim<ltiva mllidia
de custo por

melrod. eslr.~

Estimativa d.
custolotlll

Estimativa d.
Cuslopara
Manulençio

Estimativa d.
Custo

Adequaçjo

Comprimento •
(m) ImervenljõloEstradas

ESTRADA 00 MIRANTE 2146,39 RS 17.270,04 RS6.161,13 RS84.031,17 R$ 39,1581
AGP 321 3.919,46 RS141.100,56 R$ 12.346,3<J RS 153.446,86 R$39,15

B2 AGP306 6483,08 NÃo R$ 233.390,88 RS20421,70 RS253.812,58 R$ 39.15
AGP 330-1 1J35,16 NÃo RS62A6S,76 RS 5.465,75 RS67.93t,51 R$39,15

SANTAtAARlA 2289,28 NÃo RS82414.oa RS 1.211,23 RS 89.625,31 RS 39,15B3
NÃoAGP 330 10.780,47 R$ 381J.096,92 RS33.958,48 R$ 422.055,40 R$39,15

SETE CACHOEIRAS 2111,79 NÃo RS 97.624,44 R$B542,14 RS 106.166,58 RI 39,15
AGP 020 13.921,33 NÃo RS 501,167,68 RS 43 852,19 R$ 545.020,07 R$ 39.15B4

PICO DO GAVlÁo 2.649,14 NÃo RS 95.369,04 R$ 8.344,79 RS 103713,83 RS 39,15
AGP 010 7.354,85 NÃo RS264.774,60 RS 23 167,78 RS 287.942,38 RS39,15

B5 ESTRADA DA GUARDA 3,770,81 NÃo RS 135.749,16 RS 11.878,05 RS 147.627,21 RS39,15
ESTRADA DO AVESTRU l.274,90 NÃo R$ 45.896,40 RS 4.015,94 RS 49.912,34 RS 39,15

B6 AGP 129 10.209,40 NÃo R$ 367538,40 RS 32.159,61 RS 399.698,01 RS39,15.,
Tot~1 69.246,06 RS 2,492.8~8,16 RI 218,125,09 RI 2.710.983,25 RI 39.15

Miçrobaei ••
Hidrogr1:fiu---

Para a estimativa de custo para manutenção e adequação das estradas

rurais, foram considerados 70% do total de sua extensão para manutenção e

30% para adequação, para as estradas do município que não tiveram nenhum

programa intervenção e se encontram em um estado regular de conservação.

Essa estimativa leva em consideração R$ 120,00 (cento e vinte reais) por

metro de estrada para adequação desses trechos, ou seja, estima-se que

serão gastos R$ 2.492.858,16 para realizar as adequações das estradas rurais.

"

A prefeitura em contra partida, gasta em média R$ 4,50 (quatro reais e

cinquenta centavos) por metro de estrada para realizar manutenções

periódicas, levando em consideração que a mesma possui Patrulha

Mecanizada, isto é, o custo médio para a Prefeitura realizar a manutenção das

estradas rurais anualmente será de R$ 218.125,09.
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Conclui-se que serão gastos R$ 2.710.983,25 para manutenção e

adequação das estradas rurais do município, ou seja, R$ 39,15 por metro de

estrada em boa conservação e consequentemente contribuirá para a

preservação dos recursos hídricos.

9.1.2. Recuperação de áreas degradadas

Com o objetivo de suprir as suas necessidades o homem faz uso dos

recursos naturais, como água, ar, fauna, flora e deles constroem moradias,

meios de locomoção, utensílios, alimentação e energia.

A retirada da cobertura vegetal é a primeira ação que o homem busca

para realizar seus empreendimentos, prejudicando assim as variedades de

espécies animais e vegetais, deixando o solo desprotegido favorecendo a

erosão, comprometendo a fertilidade, produção de oxigênio, absorção do gás

carbônico e a infiltração da água no solo, elementos estes que necessitam da

vegetação para estarem em funcionamento.

A ação tem por objetivo controlar o escoamento superficial das águas de

chuvas pluviais, melhorar a sua capacidade de infiltração no perfil do solo e

aumentar a cobertura vegetal, além de estimular a adoção, pelos produtores

rurais, de tecnologias de manejo, conservação do solo e recuperação de áreas
degradadas.

Vale destacar algumas etapas que devem ser seguidas para a execução

do controle dos processos erosivos, como:

- Identificação dos mesmos nas propriedades;

- Levantamento e avaliação das condições de uso, como: uso anterior e

atual da área, dimensões do processo erosivo, suscetibilidade do solo á
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erosão, capacidade de infiltração de água no solo, ocupação do solo no

entorno e a montante do processo erosivo, diagnóstico das causas e estudo da

sua interrupção, estudo da possibilidade de drenar água da área para as áreas

lindeiras, estudo de obras de recuperação e proteção da área com solo

exposto, avaliação da necessidade de isolamento da área e cultivo de plantas
protetoras.

Alguns procedimentos também devem ser levados em consideração,
sendo:

Isolamento da área, evitando o acesso de animais e trânsito de
máquinas e veículos;

- Drenagem da água subterrânea (obedecendo a legislação ambiental
em vigor);

- Controle do processo erosivo em toda bacia de captação de água;

- Suavização dos taludes laterais e construção de paliçadas ou

pequenas barragens, quando se tratar de uma voçoroca;

- Vegetação da área com plantas adequadas para cada situação.

A fim de conduzir de forma adequada as águas pluviais que virão a

passar por essas áreas, propõe-se a implantação de terraços, e para que o

sistema seja eficiente, além de não poder ser implantado como prática isolada

é necessário um correto dimensionamento, com base em recomendações

técnicas, respeitando a realidade de cada local a ser implantado.

Ressalta-se também a importância de um programa de conscientização

dos produtores rurais que demonstre como devem ser implantadas

adequadamente as práticas conservacionistas de solo nas propriedades.
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Na tabela abaixo, foi estimado um investimento de R$ 2.081.124,88 para

a implantação de terraços e controle dos processos erosivos nas áreas

levantadas, que deverão seguir as etapas e os procedimentos para o controle

dos mesmos.

Os valores apresentados foram estimados através de pesquisas de

mercado e adaptados conforme os levantamentos realizados, portanto para a

obtenção de valores mais exatos para a recuperação das áreas degradadas,

será necessário a realização de projetos executivos dos mesmos.

Tabela 25 - Estimativa de investimento para recuperação de áreas

degradadas.

Recuperaçlo de áreas degradadas

Conu'rvaçio d. 1010. Temlceamento

• _ Á Quantificação de Custo estimativade
TIpo de Cultur.il ,....a lha) rei! problemil (ha) Hora I Maquina Unitirio (RI)" Custo TOUII(R$)

220.754,95
8.389,06
15.620,86
244.764,88

150,00
150,00
150,00

1471,70
55,93
104,14

4.459,70
169,48
315,57

TOTAL

5574.62
282,46
1051,91

Pastagem

CuIluras Temporárias
Cu~uras Perenes

Controle de proeenos erosivos

T1po de Intervenção Are, Ih.' E5t1m~t1va de custo f Qu~ntIficaçio de Custo E5t1matlv~ de
ha I hora I m~quin~" hora I m;liquina UniUrlo IRI)" Custo Totlll (RS)

Controle de áreas com
581,60 20,00 11.632,00 150,00 1.744.800,00Ravinal$ulcos

Controle de áreas com
15,26 40,00 610,40 150,00 91.560.00Voçorocas

Controle de áreas com Erosão
Problema resoMdo com terraceamentoLaminar

TOTAL T 1.836.360,00
Estimativa de CUilO Total (RI) 2.081,124,88

'Valo. nlimado no mercado (2015) com um t.ato de esteira DS:
''ValOf estimado baseado no Pm~a"", de M,crobacias H,droaráficas11
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9.1.3. Recomposição de Áreas de Preservação Permanente (mata
ciliar)

Restaurar uma APP significa facilitar os processos naturais para que,

junto com a natureza, o homem possa auxiliar no restabelecimento da estrutura

e da capacidade de perpetuação dessa mata, além do aumento da retenção de

água no solo e manutenção do manancial da APP. Para tanto, algumas

medidas devem ser tomadas, como:

- Isolamento ou cercamento da área a ser recuperada;

- Controle e erradicação de espécies vegetais exóticas invasoras;

- Combate e controle do fogo;

- Controle de processos erosivos;

- Adoção de medidas para conservação e atração de animais nativos
dispersares de sementes.

A recuperação dessas áreas poderá ser feita pelo método de

regeneração natural, plantio de espécies nativas ou o plantio de espécies

nativas conjugado com a condução da regeneração natural. Para a escolha do

método a ser empregado, faz-se necessário um acompanhamento periódico de
cada área.

Para efeito dos cálculos apresentados, foi obedecida a legislação

vigente do Novo Código Florestal (Lei 12651/12) seguindo o tamanho da

delimitação da APP baseado no curso d'água, sendo um estudo macro da área

do município e não específico de cada propriedade, pois as delimitações

segundo o Novo Código também levam em consideração o tamanho da

propriedade. Vale ressaltar que segundo o Novo Código Florestal Brasileiro,

Página 129de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP:15084-010 - SãoJosé do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com
www.hiperambiental.com.br

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


HIPER AMBIENTAL

áreas úmidas também são consideradas APP, portanto todas essas áreas do
município foram delimitadas.

Com o levantamento das áreas, obteve~se o resultado da quantidade de

APP existente (1.264,10 ha) e da APP legal (2.059,90 ha), que na prática

deveria existir, resultando no total de 795,80 ha, que equivale à quantidade à
ser recomposta.

Tabela 26 - Estimativa de custo para isolamento e recomposição das APPs.

Estimativa de custo para o isolamento li recomposição de Área de Preservaçiio Permanente do Município

Isolamento da Área (IA)

E'~"",UVllde
cUSIO ao p1anllo

tR$)

IdenllllcaÇ<lo
daMa •• Valor UnlUino

de e«<a
lRSlmetror

Recomposição 11 plantio de espkles natiVlI5 na area da
preservaçiio ptlrmlnllnte {APP)

COOllprtmenlO Eatlma1lv8de Valor Cu.tolho Are. 11ser
lotaidecerca Unl~r1ode COV811lha'" ., ~omposla
na lIltl.(ml CUSIO(RS) muda {RSr (I (har"---

ESbm"""a <:Iecusto
IOfal (RS)"'"

" RS 12,00 39969,55 R$ \,07U62,5JJ R$ 5,00 ••• R$ 4.000,00 172.69 R$ 690,720.00 R$1.110592.60

" R$ 12,00 30367.50 R$364410,00 RS 5,00 ••• R$ 4,000,00 55,13 R$ 22<l520,00 R$~49JO,00

" R$ 12,00 '92,517,05 R$ 2,3'0,204,5JJ R$ 5,00 ••• R$ 4.000,00 206.S4 R$326160,00 R$ 3,136.364.60

U R$ 12,00 13,'90,28 R$ '58.233,36 R$ 5,00 ••• R$ 4.000,00 157,39 R$ 829,560,00 R$187943.38

" R$ 12.00 95,147,79 R$1,141113,48 R$ 5.00 ••• R$ 4000,00 99,54 R$ 354560,00 R$ 14911,:lJ3.~

" R$ 12,00 59130.39 R$ 87$.570,63 R$ 5,00 ••• R$ 4000.00 1'.0,24 R$ 240,960,00 R$9145JO.&ll

" R$ 12.00 24,9067,17 R$ 29'9606,04 R$ 5,00 ••• 1'1$4000.00 55,18 1'1$220,72<l,00 1'1$520,3.28,04
TOllll ~2.309.23 RS3.021,710,n TOlol 795,80 RS 3.183.200,00 R$ 9.210.910,78..,,-""_. ""~_ ..,....,.....,'-...0,""".-....0_., _.1_ .

•..,,___ • ""-;0 __ •• "" ••••••• _, ""''''''''''' "010,,,_ o""""",, addieÇao•• _ • '_rb'1o;
-' __ •• &lOo__ """""' •••••••••••• &lOo""•• ""'''''''''''''õao_.",,_ 0_", , ••••••""' ••••••• ","0_ por2,"'<f",." .-c_..or_, ___

.-
A estimativa leva em conta o isolamento dessas áreas, a recomposição

e plantio de espécies nativas dentro dessa faixa de recuperação e foi estimada

em R$ 9.210.910,76, sendo que foi utilizado o método de plantio de espécies

nativas conjugado com a condução da regeneração natural. Após o início do

trabalho, a manutenção e o acompanhamento devem ser semanais e obedecer
às normas técnicas.
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Os valores apresentados foram estimados através de pesquisas de

mercado e adaptados conforme os levantamentos realizados, portanto para a

obtenção de valores com maior índice de exatidão para a recomposição das

APPs, será necessário a realização de projeto executivo das mesmas.

9.1.4. Práticas específicas por propriedade rural

Com o objetivo de melhorar as condições das propriedades rurais do

município, pensando no bem estar do homem e do meio ambiente, indica-se a

adoção de algumas práticas, como:

- O plantio direto, que é uma técnica de cultivo conservacionista, onde o
solo é mantido sempre coberto por plantas em desenvolvimento e por resíduos

vegetais. Essa cobertura tem por finalidade protegê-lo do impacto das gotas de

chuva, do escorrimento superficial e das erosões hídrica e eólica;

- Capacitação dos produtores rurais e operadores de máquinas para o

uso e manejo adequado de defensivos agrícolas e aplicação da logística

reversa das embalagens. A ideia é conscientizar e responsabilizar de uma

forma geral as pessoas que fazem uso dessas embalagens e que a

participação das mesmas é essencial para o ciclo de vida completo desse

produto de forma a ter o menor impacto ao meio ambiente e que essas

embalagens sejam reintroduzidas na cadeia de produção, diminuindo o

consumo de recursos naturais:

- Capacitação de trabalhadores e produtores rurais para a correta

adubação de plantas, informando a função de cada nutriente para a planta e o

solo, além dos problemas gerados com o excesso e falta destes. Deve-se

também mostrar aos produtores rurais como realizar uma coleta de solo e de

folhas para análise, citar a importância de fazer a calagem antes de realizar a
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adubação, ensinar qual a melhor maneira de aplicar esses insumos, bem como

a regulagem correta das máquinas agrícolas, conforme a orientação técnica;

- Recuperação e renovação de pastagens degradadas, que consiste em

restabelecer a produção de uma determinada forrageira, a fim de melhorar as

condições do solo, favorecendo a propriedade tanto na área ambiental quanto
econômica.

- Implantação do Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, que

consiste na combinação de espécies arbóreas, com culturas e forrageiras e I

ou animais.

A implantação dessas tecnologias no município pode trazer ganhos à

agricultura e a pecuária como um todo, favorecendo a recuperação das

pastagens degradadas, diminuindo os efeitos dos processos erosivos,

diversificando a produção agrícola da área rural e trazendo ganho econômico
diversificado ao produtor.

9.1.5. Instalação de fossas sépticas

A pressão antrópica é a grande responsável pela poluição dos

mananciais, quer seja pelo lançamento de dejetos de forma inadequada (em

fossas negras ou diretamente aos mananciais) ou através da captação de água

diretamente aos mananciais para o consumo humano, fornecimento aos

animais ou destinada à produção agrícola (irrigação).

As fossas sépticas são estruturas complementares e necessárías às

moradias não servidas por redes de coleta pública de esgotos, sendo

fundamentais no combate a doenças, pois diminuem o lançamento dos dejetos
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humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou mesmo na superficie do

solo.

Esse tipo de fossa consiste em um tanque enterrado, que recebe os

esgotos (dejetos e água servidas), retém a parte sólida e inicia o processo

biológico de purificação da parte liquida (efluente), após este processo, o

afluente passa pelo sumidouro, que é responsável por permitir a sua infiltração

no solo.

A ação promoverá a melhoria na qualidade de vida e saúde da

população rural, evitando a contaminação do solo e da água.

Conforme tabela 27, calculou-se um investimento estimado em R$

996.000,00 para a instalação das fossas sépticas, levando em consideração a

quantidade de propriedades rurais existentes no município, através de dados

obtidos no Projeto LUPA da CATI.

Tabela 27 -Implantação de fossas sépticas biodigestoras.

Implantação de fossas sépticas biodigestoras

Obras e Serviços U 'd deu '1' . Eslimaliva demae usto mano I I' I R$nves Imen o

Instalação de fossas
sépticas biodigestoras 332 R$ 3.000,00 R$ 996.000,00
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9.1.6. Disponibilização do Plano Municipal de Controle de Erosão
Rural (PDCER) no site da prefeitura

A ação será realizada pela Prefeitura Municipal com o objetivo de

divulgar o Plano de Controle de Erosão Rural à toda população municipal.

A prefeitura disponibilizará o plano completo para download no sita.

10. SíNTESE DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO

A composição das estimativas de custo para a implantação das ações

do Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural (PDCER) demonstra

que é necessário um alto investimento para prevenir e desacelerar os

processos de erosão e assoreamento dos mananciais do município.

o alto investimento no município está atribuído a implantação e

recomposição de APPs e adequação e manutenção de estradas.
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Tabela 28 - Sintese das estimativas de custo.

Recomposiçi!lO de Áreu de
FEHIORO I PREFEITURAPr(lservaçi!lo Permanente 201782026

MUNICIPAL R$ 9.210.910,76
(mala cilillr)

Implantação de $;$19m8 de
2017112016 Implllntllçi!lo PREFEITURA MUNICIPAL R$ 3.983,00sinaliUlçAo

'Manutenção 2017 li 2019 Implantação PREFEITURA MUNICIPAL RS 218.125,09

FEHIDRO I PREFEITURA
Adequação 2017 a 2026 Implantação MUNICIPAL / CAll1 RS 2.492.858,16

A

PRODUTORES RURAIS I
Implantação de fossas

201782026 Implantação PREFEITURA MUNICIPAL
RS 996.000,00saplicas biodigeslo,""s I FEHIORO I FUNASA I

SSRH
Conservação de solo.

2017 a 2021 Implantaçlo FEHIDRO I FEA,P RS 244.764,88terrllcellmento

Controlll de preç&ssos
2017 e 2021 Implantação FEHIDRO I FEAP R$1.83ô.3ôO,OOerosivos

TOTAL R$ 15.003.001,89

Conforme os dados apresentados na tabela 28, pode-se observar que os

custos do plano de ação é de R$ 15.003.001,89. A recomposição das APPs é

uma ferramenta essencial para a preservação e manutenção dos recursos
hídricos.

Ressalta-se que os valores apresentados foram estimados através de

pesquisas de mercado e adaptados conforme os levantamentos realizados,

portanto para a obtenção de valores com maiores precisões, é necessário a

realização de estudos e projetos executivos, específicos para cada área.

A tabela 29 mostra o cronograma financeiro de execução durante o

periodo de 10 anos, prazo este estabelecido pelo plano devido ao alto

investimento para execução das atividades.
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Tabela 29 - Cronograma financeiro de execução.

R$921091.0a RS 921 091.06 RS'121091,Oa RS 92\ 091,08 RS 921 091.06 RS 921091,00 RS 921091,1)8 lU 921091,06 lU 92\1191.08 1'$9210'01,06 RS 9.210.910,16
.~"'--'~~'''-'-~--J

, I lmplanIaçAo de sistema
RS 1 991.50 RS 199150 R$ 3.983,00de SIIIalização

Manlllenção' R$ 72.708,36 RS 7Voa,:l6 RS 72.708.36 RS 218.125,09

Adequação lU U:I.2a',82 RS 249,285,82 RS 249 265,8, RI 249 285.82 RS 2492l!5.82 RS 249 285.82 RI 249 285.82 lU 2492656'2 RS 249.285.62 RS 249285.82 RS 2.492.858.16

• r h1p!anIaçik> de fossas
RS '>9-600,00 RS 99600,00 RS 99 600,00 R$ 99600,00 RS 99 600,00 RS 99600,00 RS 99600,00 RS 99.600,00 RS 99 600,00 lU 99 600,00 R$ 996,000,00séplicas ~Ofas

$,,,
Conse<vação de &Oli)_

R$ 4a~2,98 RS48952.98 RS4B 9S2,SS R$ 48 952.98 lU 48 952.96 RS 244.764.83, terraceamenio
Controle de processos

RS 361.2n,oo RS36Un,OO RS 361272.00 RS 367212.00 RS 361,212,00 RS 1.~.360.00.-,
TOTAL IlS U60.901,n lU 1.160.901,73 RS 1.158.910.2J lU 1.686.201.87 RSl.&86.20U7 Ri U6'H76,89 RS 1.2'69.976,89 RS 1.2'69.976)19 R$ 1.269.976,89 RS 1.2690976,89
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11. HIERARQUIA DE PRIORIDADES

Após a finalização do plano, foram elaboradas algumas tabelas resumos

das informações coletadas e resultantes do estudo proposto. A microbacia 83

do município, conforme pode ser visualizada na tabela 17 e no mapa de

prioridades anexo (folha 11,. é prioritária.

Algumas estradas do município foram priorizadas por encontrarem-se

em estado de má conservação, ausência de sistema de drenagem, cursos

hídricos assoreados e alto fluxo de veículos. Seguindo a ordem de prioridades

definida na Tabela 30, é possível observar o custo da manutenção e

adequação das estradas, por Micro Bacia. Assim possibilitando o traçado de

um panorama de investimento específico para cada uma delas.

Tabela 30 - Estimativa de custo de adequação e manutenção das estradas por

Micro Bacia,

Estimativa de custo para adequação e manutenção de estradas

Microbacia
HidrográfiCll

Comprimento
Im)

Estimativa de Custo
Adequaç.io

Estimativa de
Custo para

Manutençio

Estimativa de
custo total

Es1imatlva média
de custo por metro

c1. estrada--61 6065,85 RS 218.370,60 RS 19.107,43 RS 237.478,03 RS39,15
62 6.483,08 RS 233.390,88 RS 20.421,70 R$ 253.812,58 RS 39,15
63 17.516,70 RS630.601,20 RS55.177,61 RS685.178,81 RS 39,15
6' 16.570,47 R$ 596 536,92 R$ 52.196,98 RS 648.733,90 R$ 39,15
65 12.400,56 RS 446.420,16 R$ 39 061,76 RS 485.481,92 RS39,15
66 10.209,40 R$ 367 538,40 RS 32.159,61 R$ 399.698,01 R$39,15
67

Total 69.246,06 RI 2.492.8.58,16 RI218.1211,09 RI2.710.983,211 RI39,1S
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12. RECOMENDAÇÃO

I - Procurar auxilio financeiro nos possíveis órgãos financiadores através

de convênios que possibilitem a execução dos planos de ações;

11- Para a execução do plano de ação proposto pelo plano diretor, faz-

se necessário realizar primeiramente a recuperação de áreas degradadas,

recuperação e proteção das nascentes e recomposição de áreas de

preservação permanente (mata ciliar), pois influenciam direta e/ou

indiretamente nos cursos d'água do município;

111- Elaboração de um projeto de lei municipal para o estabelecimento de

parceria entre a Prefeitura Municipal e empresas da iniciativa privada, que

fazem uso das estradas rurais para o transporte, escoamento de produtos e

serviços agrícolas, a fim de realizar manutenção e recuperação das vias em

virtude do desgaste gerado pela utilização e transporte pesado;

IV - Realizar a adequação e manutenção periódica das estradas,

adequar o sistema de drenagem, além da manutenção das tubulações e seus
entornos;

v - Manutenção das pontes e dos guardas de corpo das pontes

recomendadas no levantamento de campo, bem como construção das pontes

que não atendem a vazão, e recuperação das pontes apontadas como críticas
neste relatório:

VI - Implantar, adequar e realizar manutenção periódica das práticas

conservacionistas de solo (terraços e caixas de contenção de água pluvial);

VII - Realizar o controle e isolamento (quando necessário) das áreas
com processos erosivos;

VIII - Divulgação do plano diretor para o maior número de pessoas e
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interessados;

IX - Recomenda-se que os dados sejam revisados a cada 5 anos e o

plano, atualizado a cada 10 anos,

x - Realizar a limpeza dos córregos que apresentam pressão antrópica;

XI - Fornecer o mapa de malha viária atualizada a policiais, bombeiros e

servidores públicos para facilitar o acesso à área rural em casos de

emergência.

XII - Em se tratando de um municípios com relevos muito acentuados e

que a área urbana está cercada de morros, deve-se estabelecer fiscalização

frequente nas proximidades da área urbana, afim de constatar risco de

desmoronamento, assim como nas estradas rurais de maior movimento.

XIII - O município vem sofrendo constantemente com degradação e

desmoronamento de terreno de áreas com grandes declives, isto porque na

maioria das vezes à retirada da vegetação nativa, para plantio de eucalipto,

este que quando cortado, remove a proteção do solo, o que ocasiona graves

problemas em épocas de chuvas. Por isso, deve-se haver o dialogo por parte

do poder público, com estes produtores, de modo à orientar o plantio em áreas

de menor criticidade e/ou utilização de técnicas menos agressivas, ou até

mesmo a utilização de meios de obtenção de recursos como CRÉDITOS DE

CARBONO, onde a bonificação ocorre pelo sequestro de carbono no solo,

evitando o corte das árvores.
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13. CONCLUSÃO

Após a elaboração do presente estudo, com o levantamento de campo e

a análise do material gerado, diagnosticou-se que a área de estudo do

município apresenta características favoráveis á existência de processos

erosivos, que aliado à falta de práticas conservacionistas, o município

apresenta áreas suscetíveis ao desenvolvimento de erosão. Por este motivo,

foi passivel observar que grande parte das áreas que apresentam algum tipo

de processo erosivo, encontra-se com pastagens.

Já nas áreas cultivadas. devido a aplicação de práticas

conservacionistas, há uma redução elou estagnação dos processos erosivos,

pois protege o solo dos principais tipos de erosão, a hídrica e a eólica,

reduzindo o impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo, bem como

servem de quebra-vento, diminuindo assim a retirada da camada fina do solo,

que além de ser fértil do solo, ao longo do tempo vai gerando processos

erosivos laminares, podendo chegar a tornar-se erosão em sulco e até uma

voçoroca, quando associado a outros fatores.

Além disso, a cobertura vegetal aumenta a rugosidade do solo, o que

reduz a velocidade com que a água escorre sobre a superfície, bem como

mantém e/ou eleva a matéria orgânica no solo.

Outro fator que contribui para o surgimento ou agravamento dos

processos erosivos são as estradas, seja ela pavimentada ou nâo. A área de

estudo do município é composto basicamente de estradas ruraís municipais

não pavimentadas, estrada municipal pavimentada e estrada estadual
pavimentada.

Observou-se em campo que a maioria das estradas rurais municipais

não pavimentadas encontram-se sem sistema de drenagem e com incidência
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de areiões e processos erosivos nas laterais, bem como apresentam trechos

com barrancos. A ausência e/ou presença desses elementos estão

contribuindo para o surgimento de processos erosivos e agravamento dos

existentes, uma vez que não havendo sistema de drenagem nas estradas, que

em grande parte possui seu traçado em aclive/declive, a água da chuva acaba

escorrendo de forma desenfreada sobre o leito da estrada, pois não existe ali

um sistema para evitar a sua passagem e conduzi-Ias de forma correta para as

laterais das estradas, que também não apresentam saídas d'água.

Contudo, a má drenagem nas estradas não contribui somente para o

surgimento e/ou agravamento dos processos erosivos, mas também prejudica

os mananciais, que ficam suscetiveis ao assoreamento. O assoreamento é um

processo natural, mas tem se intensificado pela ação antrópica. Consequências

do assoreamento são sentidas diretamente pela sociedade, pois os rios

perdem a capacidade de navegação, diminuem a vazão, a qualidade das

águas e quando encontram obstáculos, desviam-se podendo atingir áreas

agricultáveis, casas, ruas, além de que, quando os sedimentos são misturados

com a água, o curso d'água fica mais denso, provocando uma maior

agressividade às estruturas de concreto que o permeiam, como pontes e

tubulações, além de reduzir a capacidade de vazão das seções, acarretando

em enchentes, também reduzindo a vegetação subaquática, modificando as

condições de habitat dos animais aquáticos e terrestres, podendo dificultar a

reprodução e sobrevivência das espécies.

Os elementos pontes e tubulações também são pontos chaves que têm

que ser observados, pois além de conduzirem de forma correta os cursos

d'água, a ausência desses elementos acarreta em um transtorno no

escoamento da produção e deslocamento dos munícipes.

Após a elaboração do mapa de diagnóstico ambiental, foi possível

levantar que o município apresenta 61,37% de sua área de preservação
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permanente vegetada. Esse dado é muito importante, pois a presença elou

ausência de vegetação natural nas APPs influenciam diretamente nos

processos erosivos e no assoreamento dos cursos hídricos.

A recomposição das áreas de preservação permanente é fundamental

para o equilibrio dos ecossistemas terrestres e aquáticos, além de impedir e/ou

reduzir o carreamento de sedimentos aos cursos d'água. A prática faz.se
necessária, pois o município possui APPs inferiores a quantidade exigida peja

legislação, sendo essencial a interação dos proprietários rurais e do Poder

Público Municipal para a reconstituição destas áreas.

Outra informação levantada em campo e em análise da fotografia aérea,

foi que muitas reservas encontram-se isoladas, sem ligação com outras

reservas, o que contribui para a vinda de animais silvestres às áreas

descampadas, Os corredores ecológicos são faixas de vegetação que ligam

fragmentos florestais separados pela atividade humana e que possibilita o

deslocamento da fauna entre essas áreas e, consequentemente, a dispersão
de sementes.

Portanto, conclui-se que a presença dos processos erosivos, a má

conservação das estradas, a ausência de mata ciliar contribuem para o

assoreamento dos mananciais, além de desvalorizar a propriedade,

comprometer a trafegabilidade, o escoamento de produção e redução das

áreas agricultáveis, Para minimizar estes problemas, é necessário realizar a

adequação e manutenção periódica destas estradas, manter o sistema de

drenagem em conformidade com as normas técnicas e recuperar essas áreas
degradadas.

Outra questão a ser destacada é a melhoria do saneamento rural com a

construção de fossas sépticas biodigestoras nas propriedades rurais, a fim de

garantir os padrões de descarte de efluentes e minimizar o lançamento in
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natura nos rios, evitando assim a contaminação.

Também dentro do saneamento rural, o descarte dos resíduos sólidos

tem um papel muito importante, pois se o mesmo for feito de forma incorreta

acarreta em vários problemas ambientais, tais como: poluição de mananciais,

do solo, das águas subterrâneas, entre outros, além de contribuir para a morte

de animais, que acabam lendo acesso a esses resíduos. Cabe portanto a

Prefeitura Municipal, o estabelecimento de coleta periódica de resíduos,

implantação de pontos de apoio de coleta e conscientização dos municipes da

área rural para a gravidade do problema.

As medidas do plano de ação são de grande importância para o

direcionamento das tomadas de decisão. É importante para o município que as

ações sejam implantadas de forma efetiva e integrada, a fim de solucionar os

principais problemas ambientais do município e garantir qualidade de vida para

a população.

Portanto, as diretrizes mencionadas deverão ser aplicadas para o melhor

desenvolvimento econômico, social e ambiental do município.

Página J43 de J65
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP:15084-010 - SãoJosé do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com ~~
www.hiperambiental.com.br _~

-~I

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


ID HIPER AMBIENTAL

14. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CENTRO DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS

APLICADAS A AGRICULTURA (CEPAGRI). Clima dos municipios paulistas.

2008. Disponível em: <http://www.cpa.unicamp.br>. Acesso em: 12 de fevereiro
2016.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARDO (CBH _

PARDO). Plano de Bacias Hidrográficas do Rio Pardo. 2008. Disponlvel em:

<htlp://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documentsJ7246/plano _bacia Jlardo

_2008_2011_final.pdf/>. Acesso em: 12 de fevereiro 2016.

DEMARCHI. L. C. el aI. Adequação de Estradas Rurais. Campinas.
CATI.2003.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA (DAEE).

Serviços. 2008. Disponivel em: <htlp://www.daee.sp.gov.br/> Acesso em: 14
de fevereiro 2016.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS (SEADE).

Condições de vida. 2009. Disponível em <hUp://www.seade.gov.br>. Acesso
em: 14 de fevereiro 2016.

BANCO DE DADOS GEOMORFOMÉTRICOS DO BRASIL _

TOPODATA (INPE). Mapas. 2008. Disponivel em:

<htlp:l/www.dsr.inpe.br/topodata/>.Acessoem: 15 de fevereiro 2016.

Pógina 144 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP: 15084-010 - São José do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 336447146 e-mai1: hiperambiental@gmail.com
www.hiperambiental.com.br

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


ID HIPER AMBIENTAL

INSTITUTO BRASilEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATlsTICA

(IBGE). Cidades. 2010. Disponivel em: < hltp:llwww.ibge.gov.br/home/>.
Acesso em: 15 de fevereiro 2016.

INSTITUTO BRASilEiRO DE GEOGRAFIA E ESTATlsTICA (IBGE).

Produção agricola. 2011. Disponivel em: <hltp:llwww.ibge.gov.br/home/>.
Acesso em: 16 de fevereiro 2016.

INSTITUTO DE PESQUISA TECNOlÓGICA DO ESTADO DE SÃO

PAULO (IPT). Estradas Vicinais de Terra - Manual Técnico para

Conservação e Recuperação. São Paulo, 2' Ed, 1988.

KOBIYAMA, M.; MOTA, A. A.; CORSEUll, C. W. Recursos Hldricos e
Saneamento. Curitiba: Organlc Trading, 2008.

lOMBARDI NETO, F.; DRUGOWICH, M. I. Manual técnico de manejo

e conservação de solo e água. Campinas, 2' Ed. CATI, 1994.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Programa nacional de microbacias

hidrográficas: manual operativo. Brasília: Comissão Nacional do PNMH,
1987.60p.

OLIVEIRA, J. B. et aI. Mapa pedológico do Estado de São Paulo:

legenda expandida. Campinas: Instituto Agronômico: Rio de Janeiro:
EMBRAPA-SOlOS, 1999.

Pógino J45 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP: 15084-010 - São José do Rio Preto - SP

M, IHI"",,%••,,'",,""~,,,,,._,,.•, ~
www.hiperambiental.com.br ( ~ I

http://www.hiperambiental.com.br


ID HIPER AMBIENTAL

PRUSKI, F. F. Conservação do solo e água: práticas mecânicas para

o controle da erosão hídrica. Viçosa: UFV, 2007.

ROlNIK, R.; PINHEIRO, O. M. Plano Diretor Participativo: guia para a

elaboração pelos municípios e cidadãos. 2a ed. Brasília: Confea, 2005.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Instituto de Economia Agrícola.

Levantamento censitário de unidades de produção agrícola do Estado de

São Paulo. lUPA 2007/2008. São Paulo: SANCATI/IEA, 2008. Dlsponivel

em: <hUp://www.cati.sp.gov.br> Acesso em: 17 de fevereiro 2016.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Instituto de Economia Agrícola.

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 2010. Disponível

em: <hUp://www.cati.sp.gov.br> Acesso em: 17 de fevereiro 2016.

SilVA, A. M.; SCHUlZ, H. E.; CAMARGO, P. 8.; Erosão e

Hidrossedimentologia em Bacias Hidrográficas. São Carlos: RiMa, 2003,
2004.

ZOCCAL, J. C. Soluções cadernos de estudos em conservação do

solo e água. Presidente Prudente: CODASP, 2007.

DREW, David. Processos interativos homem-meio ambiente. 5 ed.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

Pógína 146de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP:15084-010 - SãoJosé do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com
www.hiperambiental.com.br

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


HIPER AMBIENTAL

CASARIN, Rui Oonizete. Controle de erosão em estradas rurais não

pavimentadas, utilizando sistema de terraceamento com gradiente

associado a bacias de captação. 2008. xii. 85 f. Dissertação (mestrado) _

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas de

Botucatu, 2008. Disponivel em: <http://hdl.handie.net/11449/93814>. Acesso
em: 17 de fevereiro 2016.

LEPSCH, I. F. Manual para levantamento utilitário e classificação de

terras no sistema de capacidade de uso. Viçosa: Sociedade Brasileirade
Ciência do Solo. 2015.

P6gina 147 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP: 15084-010 - São José do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambientaJ@gmail.com ~
www.hiperambiental.com.br ( ~

mailto:hiperambientaJ@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


ID HIPER AMBIENTAL

São José do Rio Preto, 01 de Junho de 2016 .

.
André Pavarini

CREA. 5061281496

Página J48 de 165
Av. Romeu 5trazzi, 325 - Sala 222 - CEP; 15084-010 - São José do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364-7146 e-mail;hiperambiental@gmail.com
www.hiperambiental.com.br

mailto:e-mail;hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


ID HIPER AMBIENTAL

lO

APENDICEA
MEMORIAL DESCRITIVO PARA O ESTUDO

HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

ÁGUAS DA PRATA. SP

Pógina 149 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP: 15084-010 - São José do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com
www.hiperambiental.com.br

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


ID HIPER AMBIENTAL

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 151

2. ESTUDOS HIDROLOG ICOS 151

2.1. DECLIVIDADE EOUIVALENTE DO TALVEGUE (S) 151

2.2. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO NA BACIA (TC) 152

2.3. PERloDO DE RETORNO (T) 152

2.4. EOUAÇÃO DE PRECIPITAÇOES INTENSAS (1) 153

2.5. CÁLCULO DA VAZÃO DE PICO E VAZÃO SUPORTADA 153

2.5.1. FATOR DE FORMA DA BACIA (F) 153

2.5.2. COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL (C) 154

2.5.3. COEFICIENTE DE DIST. ESPACIAL DA CHUVA (K) 155

2.5.4. VAZÃO DE PICO (O) 157

2.5.4.1. MÉTODO DE I.PAI-WU 157

2.5.5. VAZÃO SUPERFICIAL FINAL (OF) 157

3. ESTUDOS HIDRÁUL1COS 158

3.1. CAPACID. DE VAZÃO E REDIMENSIONAMENTO DE PONTES158

3.1.1. COEFICIENTE DE RUGOSIDADE DE MANNING (N) 159

4. RESULTADOS OBTI DOS 159

Pógina 150 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP; 15084.010 - São José do Rio Preto - SP

Tel.: (17) 3364-7146 e-mail: hiperambiental@gmail.com ~
www.hiperambiental.com.br ( ~

mailto:hiperambiental@gmail.com
http://www.hiperambiental.com.br


~ HIPER AMBIENTAL

1. INTRODUÇÃO

o presente memorial tem como objetivo apresentar a teoria e as

fórmulas utilizadas para os Cálculos das bacias de drenagem das pontes
estudadas do município.

Todos os cálculos e fórmulas apresentados a seguir são referentes aos

desenvolvidos em todas as áreas estudadas, de acordo com os dados

atribuídos e coletados.

2. ESTUDOS HIDROlÓGICOS

2.1. Declividade equivalente do talvegue (S)

Para determinar a declividade equivalente do talvegue, é utilizada a

seguinte expressão (S) retirada do Manual de Calcuio das Vazões Maximas.

Médias e Minimas nas bacias Hidrograficas do Estado de São Paulo:

[ ]
'

LL
S ~ LI L2 Ln

jJr + JJ2 + + JJn

Onde:

l-Comprimento do talvegue (Km);

J - Declividade entre pontos (mim);

S - Declividade equivalente do talvegue (mim).
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2.2. Tempo de concentração na bacia (te)

Representa o tempo decorrido para que uma gota d'água percorra

superficialmente todo o talvegue, desde o ponto mais extremo da bacia até a

seção estudada.

(
L2 JO,]85

tc=57. -
S

Onde:

L - Comprimento do talvegue (Km);

S - Declividade equivalente (m/Km);

te - Tempo de concentração (min).

2.3. Periodo de retorno (T)

o período de retorno equivale ao intervalo em anos, que um evento

hidrológico será igualado ou superado, portanto é diretamente proporcional a

intensidade de vazão calculada, além de ser responsável pelo grau de risco da

projeção.

Geralmente para áreas rurais recomenda-se o valor de 25 anos, porém

optou-se por utilizar o valor de 100 anos, para reduzir o fator de risco na
projeção.
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2.4. Equação de precipitações intensas (i)

Equação utilizada para determinação da vazão de pico, foi a do

município de São José do Rio Pardo, fornecida pelo DAEE, pois Águas da

Prata não conta com equação própria, por isso optou-se por utilizar a do

município mais próximo, a expressão pode ser observada a seguir:

i,.T- 24,1997 (t+20rO•
8J67+ 3,9564 (t+IOr'.75".I-O,4681-0,8540 In In(Trr-I»)

Onde:

T - Período de retorno (anos);

tc - Tempo de concentração (min);

i - Precipitação intensa (mm/min).

2.5. Cálculo da vazão de pico e vazão suportada

Para o cálculo das vazões, são necessários alguns parâmetros como

ilustrado a seguir.

2.5.1. Fator de forma da bacia (F)

o coeficiente de forma da bacia é um valor adimensional que auxiliará

na obtenção do coeficiente de escoamento superficial, o mesmo leva em

consideração aspectos dimensionais da bacia estudada.
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Onde:

L - Comprimento do lalvegue (Km);

A - Área da bacia (Km');

F - Falor de forma da bacia.

2.5.2. Coeficiente de escoamento superficial (C)

o coeficiente de escoamento superficial, ou "Runoff', diz respeito ao

percentual da precipitação que escoará superficialmente na bacia estudada,

tendo em vista que parte desta água infiltra no solo. ~ um elemento chave no

cálculo da vazão e seu valor incorreto pode propiciar grandes alterações na

vazão de pico calculada. Para obtenção deste valor observam.se as seguintes

expressões.

C= 2 X C2
(l + F) Cl

Onde:

F - Fator de forma da bacia;

C 1 - Coeficiente de retardo:

C2 - Coeficiente volumétrico de escoamento;

C - Coeficiente de escoamento superficial.
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Para obtenção do coeficiente de retardo (C1), temos:

Cl=

Onde:

F - Fator de forma da bacia;

C1 - Coeficiente de retardo.

4
(2+F)

E para obtenção do valor do coeficiente volumétrico de escoamento

(C2), foram utilizados os valores fornecidos pelo DAEE na publicação, Guia

Prático de Pequenas Obras Hidráulicas (2005).

Área totalmente umanizada- .._.. -.
Área parcialmente urbanizada_. - --- - --- ._-~-
Área predominantemente de plantações, pastos etc.

VALORES DEC
MINIMOS
0,50
0.35
0.20

2.5.3. Coeficiente de distribuição espacial da chuva (K)

o valor adimensional, leva em conta, a distribuição da chuva na bacia

estudada, através do tempo de concentração (te) e área da mesma.

o valor pode ser encontrado, através da interpolação de um ábaco
fornecido pelo DAEE.
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2.5.4. Vazão de pico (O)

2.5.4.1. Método de I.PAI.WU

o método de I.PAI.WU tem sua utilização recomendada em bacias de 2
a 200 km2

, sua equação é observada a seguir.

Onde:

C - Coeficiente de escoamento superficial;

i - Precipitação máxima (mm/h);

A. Area da bacia (Km');

K - Coeficiente de distribuição espacial da chuva;

Q • Vazão de pico (m'/s).

2.5.5. Vazão superficial final (Of)

É acrescentado ao valor de vazão um coeficiente de segurança de 20%

a fim de diminuição de riscos no dimensionamento.

Qf= Q . 1,2
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3. ESTUDOS HIDRÁULICOS

3.1. Capacidade de vazão e redimensionamento de pontes

As fórmulas utilizadas para o cálculo da vazão suportada, foram a

fórmula de Manning e a equação da continuidade, onde através dos dados

anteriormente obtidos e os dados das seções das pontes obtidas em campo, foi

possível determinar as vazões suportadas para cada elemento. Nos casos em

que esta vazão é menor que a vazão de pico calculada, estas tiveram suas

seções redimensionadas e receberam a observação da recomendação de

substituição da ponte. As fórmulas são ilustradas a seguir.

IQ=v.Aml

1 ~
V=-Rh3.Ji

n

Rh=Am

P",

Onde:

Q - Vazão Máxima suportada (m'ls);

Am - Área molhada (m');

V - Velocidade de Manning (mls);

Rh - Raio Hidráulico (m);

N - coeficiente de Rugosidade Manning;

i - Declividade equivalente do talvegue (mim);

Pm- Perimetro molhado (m).
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3.1.1. Coeficienle de rugosidade de Manning (n)

o coeficiente de rugas idade de Manning é inversamente proporcional a

velocidade em que a água escoará pelo ponto de estudo e varia para cada

material presente no revestimento da seção. Para obtenção do valor, foram

utilizados os valores recomendados pelo DAEE.

Terra
Raclião
Gabião
Pedra argamassada
~ço (arrugado
(00([ to

Valores sugeridos pelo DAEE.

4. RESULTADOS OBTIDOS

0,035

003
0,028

O,QZ
0,024
0, 18

Os resultados são apresentados nas planilhas de cálculo em anexo ao

presente relatório, com todos os resultados e etapas de cálculo, porém o

resultado final para cada ponte pode ser observado a seguir.
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UTM - ZONA 23K

PONTE OI I X.326191.89 I 9,10 'M' 1 29,62 MlfS I 466,35 MJ/S PONTE EM CONCRETOY- 7572240.93

PONTE 02 1
X.325030.72

1'8,49 'M' 1 4$,74 MJ/S I 494,74 M1/S PONTE EM CONCRETOY- 7573257.04

I X.327469.87 I 2,16'M' I 16,32 Ml/S I 425,09 MJ/S I PONTE EM CONCRETOPONTE 03
Y- 7572131.34

PONTE 04 1
X - 325152.69

1 4,18 'M' I 17,59 M)/S I 149.42 M1/S PONTE EM CONCRETO'( - 7512624.75

I X- 323634.47 I 29,58KM' I 41,71 MJ/S I 198.53 M)/S -PONTE 05 PONTE EM CONCRETOY- 7571853.08

PONTE06 1
X - 324850.62

1 25,60'M' I 50,56 MJ/S I 1881,05 MJjS PONTE EM CONCRETOY- 7578978.28

I X.324373.79
I 47,79 KM2 1 66.03 M)/5 I 241,85 M)/5 PONTE EM CONCRETOPONTE 07

Y- 7575849.86

1
X - 324814.40

1 4,04 'M' 1 20.52 W/S I 413,11 M)/S PONTE EM CONCRETOPONTE 08
Y- 7577386.91

PONTE 09 I X- 320049.37
115,09 'M' I 35,76 M1/S I 56,21 M)/S PONTE EM CONCRETOY - 7584242.78

DATUM: SIRGAS2000

*ARQUIVO .KMZ INDICANDO A LOCALIZAÇÃO DAS PONTES EM ANEXO A COPIA DIGITAL
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~

APENDICE B
METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAÇÃO DE

PRIORIDADES DE MICROBACIAS

ÁGUAS DA PRATA - SP
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1. METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia utilizada para priorização das rnicrobacias, baseou-se em

parâmetros chave de degradação, onde estes receberam pontuações de

acordo com sua importância. Ao fim as categorias receberam pesos

diferenciados, assim somando-se os valores obtidos para cada microbacia, foi

possível traçar as ordens de prioridade de intervenção. As tabelas de

pontuação e peso, podem ser observadas a seguir, além dos resultados
obtidos.
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Critérios para seleção de l\1icrobacias HidrpenfKas
Ordem Parâmetros

Erosão dos solo$:

Indiclldores
__.___ .. __ V()çor"'l:a~~ .
_____ . ~ __N~~J\~:~~~~_\,oçor~oca:Opont~ _

_~!1~re1 a 3 voçoro~~_s_j~gr~~_~_~_po~.~;JJ)Oflto-----
Mais de Ires orecas de rande porte: 2 pontos

Erosões em sucos:
Não possui erosões em sulcos: O ponto

________~2t!3~rosões_!...":l_~UlcDS:~po_"_,, _
Entre 5 !.10_erosões em sulcos: 2 pontos
Mais de 10 erosões em sulcos: 3 pontos

Erosão lamimu:

Pontos

------- -_._-------------------
Pres~_r:.te~~mm-.:no~~e ~_:~~~ ár~a_l_ot_.,_d_._micr~~~~~_,__0__"""__ 1'__
Presente entre 5 a 10 % da área lotai da mic~o~.!=_ia:1~t~__
Presente ~_n.!.r.!~.p_~_~º% da área lotai da micro~~£.i~:1pont~s__
Presente em mais de 20 % da área total da microbada: 3 pontos

TOlal de pontos do parâmetro erosão dos solos

Nascentes:
Todas na_~cen~s!ão pro.!.egida~q P?~t~ _

!:fê 5 nascentes despro!!g,~~_s:!_pon~ _
_____ J::_~tl!2~!-:~_~~~~~~~sfl!0tegi~~ ~_~~, _

Mais de 10 nascentes desprotegidas: 3 pontos

Extensão d", malha hídrica:------------
Menos de 20 quilômetros: O ponto

_____ . Entre20~40 quilõ'!'~_t_'!l:~:_!pl!~_to _
Mais de 40 quilômetros: 2 ponlos

___ .__ V~g~_t~Ção_c_;_fia_,, _

Presente em mais de 80 % da extensão total dos mananciais ou
isoladas (cercadas) não permitindo o acesso de "animais: Oponto

Recursos hídricos2

Presente entre 50 a 80 % da extensão tolal dos mananci!lis ou isol!ld!ls
(cercadas) não permitindo o acesso de "animais: 1 ponto

Presente 20 a 50 % da extensão total dos mananciais ou isoladas
(cercadas) não permitindo o acesso de 'animais: 2 ponlo._------~_._-- .~._.

Presente em menos de 20 % da extensão lolal dos mananciais ou
isoladas (cercadas) não permitindo o acesso de "animais: 3 ponto

Total de pontos do parâmetro recursos hídricos
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lOCllllzllçi)o do trlllçlldo: _

Mais de 50 % d~ Ellltensilo das estradas nllo piMmentadas estão
___ ~aliZ:odas nos~!.~pigões,O.ponto

Entre Si) a 70% da extensão das eSl'adas possui" traçado em
acliv9/dec!ÍVflou meia ,,"costa: 1 ponto

3 htradlls Rurais

Mais 60% da extensilo das estradas possui o traçado em adive/dedÍVfl-
2 n.mios

Sistema de drenagens
------ ----

Menos de 10 % da extens;'lo lotai das estradas apresemam deficiência
do sjste~d_e drenagens: Oponto __

Emre 10 a 50 % da extensão total das estradas apres8ntam deficiência
do sislema de dr!_~_agens:_~_Jlll~lo _

Em mais de 50% da extens<'lo total das estradas apresentam deficiência
do sistema d" drenagens: 2 pontos

_____ Av~lillç~~~,:,p~lItllfo~~~:__ . .

Menos de 20 % da extensiia total das estri!das apresenlam deforrmoçãa
na plataforma e ~rdas de matérias {salas ou agregados): O ponto

Entre de 20 a 50 % da eKlensão lotai das estradas apresentam
delorm<lçâo 'li! pjatail}{ma e perdas de "",téri"s (solos ou agrega <:los) 1
_~~ ~ •__ . ponta ~ _

Mais de 50 % da extensão tolal das estr.Jdas apresentilm defa.-mação na
pjati!forma e perdas de mat<!rias (solos ou agregados) 2 pontos

Totol de pontQS do p"r1imetro Estradas

4

5

Uso do Solo

Ação ilIntrópiça

Vegelllçi!lo nalural;

Mais de 20 % da 3rea lolal COmproleçilo permanente- O ponto

Entre 10 a 20 % <:Iaárea total compr_~I_eção ~~manenle: 1 ponto

Menos de 10 % da área tOlaJ com proteçilo permanente: 2 pontas

_ __. ~.Plorllç~.~_gropecuárlal:

_~ Mais 50 % o~':JP3da c1?~ ~~slagen~ ou l;U_It~asJ:l&renes:..2.ponto _.
___ Mais de 50 % ocup.ad~_l:_nmCU~UIaSanuais e perenes: !pontn

Mais de 30 % <:Iaára" ocupMa com culturas anuais: 2 pontos

TOlal de palitos do parâmetro Uso do solo

n'_de prof)ried~~~tl_s r~Jr~i~;
Menos de 10 PfOpriedade~~O~.~ __ .__ ~ __
Entre 10 e 30 ~opriedades:_~ ponto _
Mais da 30 propriedades 2 pontos

tlilcleo urbano;. -- .
_ ~res_e~ça ~e ~CI~.o"U~b~~Ocom meno~_d_e5~~~~~tante~:._~ ponto_

Presenç •• de nucleo urbano entre 500 a 5000 hab~antes: 1 ponto
Presenca de nucleo urb"no com m"is de 5000 habitantes: 2 oontos

Saneamento rural:

Mais &0% das moradias (rural) possuem fossa biodigestora O ponto

~"t..'.!..30 a &0% das morad~~ possu_~",_f1?_s:.!_~odigestora_:__'_~~
Menos de 30 % das mOla<:liaspossuem fossa biodigestora: 2 pontos

Disponibilidade de águlIlconsumo. tlOimllls e Irrlgllçilo)------_. _._--- --------- -----
Mais de 70 % das propriedades rurais dispõe de água sem causar dano

aos mananciais: _O ~to _________.
Entre 30 a 10 % das propnedades rura,s dispõe de 3gua Sem CaUSar
~ dana aos Jll~!l~cia,_~.:..! po~~ _

Menos de 30 % d"s propria<:lildes ru'ais <:Iispõe<:Ieâgu" sem causar dano
"os man"nciais: 2 pontos

Tot ••1de pontOI do parâmetro lIçâo ••nfrópicll
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PARÂMETROS DE
SIGLA PESOAVALlAÇÂO

1 Erosão dos Solos ES 20
2 Recursos Hídricos RH 20
3 Estradas Rurais ER 30
4 Uso do Solo US 15
5 Ação Antrópica AA 15
Fórmula: 20 x ES + 20 x RH + 30 x ER + 15x US + 15 xAA = Pontuação lotaI

ORDEM DE PRIORIDADES POR
MICROBACIA

ORDEM DE
BACIA NOMEPRIORIDADE

1 83 Mlcrobacia do Ribeirão do
Quartel

2 81 Mlcrobacia do Rio da Fartura

3 8' Mlcrobacla do Ribeirão da
Praia

, 8. Microbacla do Córrego dos
Melais

5 85 Mlcrobacla do Córrego da
Platina

• 82 Microbacla do Córrego do
Leme

7 87 Microbacla do C6rrego São
Bento

Página 165 de 165
Av. Romeu Strazzi, 325 - Sala 222 - CEP: 15084-010 - São José do Rio Preto - SP

M, IH' ,~"" ••• " "•• ".", ••• ,., •• ",~ ~
www.hiperambiental.com.br J

http://www.hiperambiental.com.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167

