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MOÇÃO CBH-MP/001/2014 de 21 de maio de 2014 
 

Incentivo a utilização de terraceamento e curvas de 
nível no plantio de cana de açúcar na Unidade de 
Gestão de Recursos Hídricos do Médio Paranapanema. 

  
O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MÉDIO PARANAPANEMA - CBH MP, no uso 
das competências que lhe são conferidas pela Lei no 7663 de 30 de dezembro de 1991, e  
 
Considerando a importância da integração da política de gestão de recursos hídricos com as 
políticas, planos e projetos de gestão, uso, defesa e proteção do solo; 
 
Considerando a Lei Estadual n° 6.171, de 04 de julho de 1988, que dispõe sobre o uso, 
conservação e preservação do solo agrícola;  
 
Considerando o Decreto Estadual n° 41.719, de 16 de abril de 1997, que regulamenta a Lei no 
 6.171, de 4 de julho de 1988, alterada pela Lei no 8.421, de 23 de novembro de 1993 que 
dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola; 
 
Considerando que se na porção sul da UGRHI do Médio Paranapanema, em áreas de ocorrências 
de solos derivados da decomposição dos basaltos e em áreas planas, os solos são resistentes à 
erosão, e, na porção norte da UGRHI os solos derivados da decomposição de arenitos, instalados 
em regiões de declividade acentuada, são fortemente susceptíveis à erosão; 
 
Considerando a mudança determinada pela colheita mecanizada de cana, sem queima, que levou 
a uma adaptação dos talhões de cana, espaçamento entre linhas, largura, comprimento e 
declividade que, se por um lado, mantendo a palha no campo reduz a exposição dos solos à 
erosão, por outro lado, em locais onde adota a suavização das curvas de nível e até abandona o 
uso dos terraços facilita a erosão dos solos e assoreamento dos cursos de água, como o que se 
verifica em várias locais da UGRHI do Médio Paranapanema, 
 
Resolve: 
 
Aprovar Moção dirigida à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e à 
União da Indústria de Cana de Açúcar (UNICA), para que sejam desenvolvidos programas que 
visem o incentivo a adoção de práticas agrícolas por parte das Indústrias do setor de Açúcar e 
Álcool, que promovam o controle de erosão do solo, com a manutenção de terraceamentos e 
curvas de nível e em toda a área da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos do Médio 
Paranapanema. 
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