
RELATÓRIO No  40.672

Natureza do Trabalho: Diagnóstico da situação atual dos Recursos Hídricos e
estabelecimento de diretrizes técnicas para a elaboração do
Plano da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande.

Interessado: Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande – CBH-SMG
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO

1  INTRODUÇÃO

Atendendo ao disposto no ANEXO I do “Instrumento Particular de Financiamento no

Âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos” – CONTRATO FEHIDRO n0 024/99, o

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A – IPT apresenta este

Relatório contendo os resultados obtidos na realização dos trabalhos relativos à Proposta

Digeo n0 22.005 “Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos e estabelecimento de

diretrizes técnicas para a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande

– Relatório Zero” para o comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande – CBH-SMG.

2  OBJETIVOS

Os objetivos principais dos trabalhos realizados constituem em:

a) execução do diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande, no que

diz respeito ao levantamento e atualização de informações disponíveis sobre a

Bacia (Relatório Zero); e

b) formulação de sugestões de diretrizes para a elaboração do Plano da Bacia

Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande.

3  MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS

Os trabalhos foram desenvolvidos em consonância com as diretrizes constantes da

proposta metodológica para elaboração do “Relatório Zero “, apresentada pelo Grupo Técnico

de Planejamento do CORHI (Comitê Coordenador Estadual de Recursos Hídricos), na qual foi

baseada a Proposta Digeo n0 22.005.
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Desta forma, a estrutura do presente Relatório procura seguir àquela indicada pela

proposta metodológica, inclusive seguindo os itens também estabelecidos pela mesma
proposta (CORHI). Os tópicos relativos ao Bloco I – Conteúdo, tratamento e apresentação dos

dados – mostram correspondência a partir do item 5 deste Relatório (Caracterização Geral da

UGRHI; Caracterização do Meio Físico; Caracterização Sócio-Econômica; e assim

sucessivamente).

Pela grande diversidade dos temas que foram abordados no desenvolvimento dos

trabalhos, cujos dados e resultados são aqui apresentados, optou-se por indicar os métodos e

técnicas, bem como o material utilizado e as principais fontes de dados utilizadas em cada um

dos itens relativos aos temas específicos. Desta forma, este item restringe-se à indicação do

tipo de abordagem adotada na coleta de dados nas Prefeituras Municipais, Regionais do

interior do Estado (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – Cetesb e da

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, e à interação com as

instâncias no âmbito do CBH-SMG.

3.1  Coleta de Dados

No mês de abril técnicos do IPT visitaram as regionais da Companhia de Saneamento

Básico do Estado de São Paulo – SABESP, no município de Franca para coleta de dados

sobre os sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos nos

municípios da Bacia por ela atendidos.

3.1.1  Visita às Prefeituras Municipais

O trabalho de coleta de dados nas prefeituras municipais foi precedido de ações com

vistas a torná-lo mais objetivo e incluiu:

a) envio, em março, de ofício padrão a todos os prefeitos dos 22 municípios com sede

na área da Bacia, para que indicassem um técnico ou técnicos municipais para o

contato dos técnicos do IPT, envolvidos na elaboração do Relatório Zero, para a

obtenção de dados e atendimento quando da visita às prefeituras; e

b) envio, em março, a todas as 22 prefeituras municipais, de um questionário ANEXO A,

solicitando uma série de dados dos municípios, envolvendo desde questões de

política urbana, meio físico, disposição de resíduos e sócio-economia, até dados de

abastecimento de água e sistema de coleta e tratamento de esgotos.

No período de 26 a 30 de abril foram visitadas, por técnicos do IPT, as 22 prefeituras

municipais da área da Bacia para coleta de dados dos municípios. Nesta etapa foi de grande
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importância o questionário apresentado no ANEXO A que, embora tenha sido respondido

previamente por algumas prefeituras, foi utilizado como guia para coleta complementar dos

dados de cada um dos municípios. Quando necessário, contataram-se novamente as

prefeituras para a complementação de dados.

3.2.1  Reuniões técnicas

Os técnicos do IPT participaram de três reuniões com a equipe técnica do CORHI. A

primeira foi realizada em Novo Horizonte e contou com a presença de componentes de todos

os comitês de Bacias e de representantes dos órgãos executores dos Relatórios Zero, quando

um representante de cada um desses órgãos apresentou o tipo de abordagem que estava

sendo utilizada e as dificuldades que estavam sendo encontradas. Nesta oportunidade foram

marcadas reuniões mais específicas que deveriam ser realizadas entre os órgãos executores e

a equipe do CORHI, numa tentativa de uniformização dos dados a serem apresentados.

A primeira destas reuniões foi realizada nas dependências da Fundação Centro

Tecnológico de Hidráulica - FCTH, em São Paulo, e contou com a presença, além dos

executores e do pessoal técnico do CORHI, de técnicos da PROTRAN Engenharia, empresa

contratada para a uniformização dos produtos.

A segunda reunião foi realizada no IPT, com a presença dos técnicos do COHRI, da

PROTRAN e do IPT, quando se discutiram aspectos que abrangem desde a coleta de dados

até a padronização da apresentação e os aspectos específicos quanto à qualidade gráfica a

ser procurada.

3.2.2  Coleta de dados para avaliação dos PDCs

4  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UGRHI

Neste capítulo serão apresentadas as informações que caracterizam a área da Bacia do

Sapucaí-Mirim/Grande nos mais diversos aspectos, como a situação da UGRHI no Estado e

em relação às demais, a divisão em sub-bacias hidrográficas, a divisão municipal, os

municípios de outra Bacia com área na Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande, as áreas das sub-

bacias e dos municípios, além das Regiões Administrativas e de Governo, às quais os

municípios da UGHRI fazem parte.

O DESENHO 1 apresenta a base cartográfica da área da Bacia, na escala 1:250.000, e

sumaria grande parte das informações apresentadas e discutidas nos itens seguintes.
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4.1  Aspectos Gerais

A Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande foi definida como a Unidade Hidrográfica

de Gerenciamento de Recursos Hídricos 4 (UGRHI-4) pela Lei n. 9.034/94, de 27/12/94, que

dispôs sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos para o biênio 1994/95.

A Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande possui aproximadamente 9.166 km2 de extensão

territorial. É definida principalmente pela bacia do rio Sapucaí e seus tributários, além de

porções de áreas drenadas diretamente para o rio Grande.

4.2  Localização da UGRHI, Acessos e Limites

A UGRHI Sapucaí-Mirim/Grande localiza-se no extremo norte do Estado de São Paulo,

sendo o acesso principal dá-se pela Rodovia Anhanguera e Cândido Portinari. Faz limite com

as UGRHIs do Pardo e Baixo Pardo/Grande (no Estado de São Paulo). Esta bacia estende-se

além dos limites do Estado, recebendo também afluentes do Rio Grande que nascem no

Estado de Minas Gerais.
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4.3  Área Total da UGRHI e Sub-Bacias

Como será detalhado nos itens subseqüentes, a Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande possui

área total de 9.166 km2 (será esta a adotada, embora a área indicada na publicação da SMA

(1997) seja de 9.077 km2), calculada a partir da base cartográfica do DESENHO 1, COM

Software MapInfo Profissional, versão 5.01. As principais sub-bacias são: Alto Sapucaí, Médio

Sapucaí, Baixo Sapucaí, Ribeirão do Jardim/Córrego do Lajeado, Rio do Carmo, Afluentes do

Rio Grande e Rio Canoas.

4.4  Municípios que compõem a UGRHI

Os municípios integrantes da bacia são: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista,

Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis,

Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Santo

Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. Ainda estão parcialmente

na área da bacia os municípios de Altinópolis e Orlândia, porém as respectivas sedes

correspondem à UGRHI do Pardo.
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4.5  Municípios e Regiões Administrativas

Segundo o QUADRO 4.5.1, os municípios com sede na bacia integram as seguintes

regiões Administrativas:

Regiões Administrativas Municípios

Franca Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista,
Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã,
Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga,
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga,
Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da
Barra e São José da Bela Vista

Ribeirão Preto Santo Antônio da Alegria

Barretos Guaíra

QUADRO 4.5.1- Regiões Administrativas e respectivos municípios
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4.6  Municípios e Regiões de Governo

Segundo o (QUADRO 4.6.1), os municípios com sede na bacia integram as seguintes

regiões de Governo:

Regiões de Governo Municípios

Franca Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista,
Franca, Guará, Igarapava, Itirapuã, Ituverava,
Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista,
Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente,
Rifaina, e São José da Bela Vista

Ribeirão Preto Santo Antônio da Alegria

São Joaquim da Barra Ipuã, Nuporanga, São Joaquim da Barra

Barretos Guaíra

QUADRO 4.6.1 - Regiões de Governo e respectivos municípios
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4.7  Material Cartográfico

Na preparação do Mapa de Caracterização Geral da Bacia (DESENHO 1) foram

utilizadas as cartas planialtimétricas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,

folhas de Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, Prata e Uberaba. A FIGURA 4.71

apresenta a articulação destas folhas.
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5  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO

As características do meio físico contempladas na análise da bacia foram Geologia,

Geomorfologia, Pedologia e Hidrometeorologia, descritos nos capítulos a seguir.

5.1 Geologia
As unidades geológicas que afloram na área da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim /

Grande são as rochas pertencentes ao Grupo São Bento (rochas sedimentares das formações

Pirambóia e Botucatu e as rochas ígneas basálticas da Formação Serra Geral), as rochas

quartzíticas do Grupo Canastra, os sedimentos correlatos à Formação Itaqueri e os sedimentos

quaternários associados à rede de drenagem.

5.1.1 Considerações sobre as fontes de dados

A área da Bacia é enfocada em dois trabalhos de âmbito regional que apresentam

mapas geológicos que a envolvem total ou parcialmente. O Mapa Geológico do Estado de São

Paulo na escala 1:500.000 (IPT 1981a), embora elaborado já há quase duas décadas é, ainda,

referência importante de cartografia geológica para vastas porções do Estado, incluindo-se

toda a área da Bacia do Sapucaí Mirim / Grande. O segundo é apresentado como Aspectos

Geológicos e Principais Recursos Minerais da Região de Franca – Pedregulho, Nordeste do

Estado de São Paulo (HELLMEISTER JR., 1997), elaborado recentemente, e que apesar de

ser de cunho mais local é uma importante referência para a região.

Estes trabalhos são também importantes revisões da geologia regional, o primeiro de

todo o Estado, e o segundo da região nordeste do Estado de São Paulo, onde se localiza a

UGHRI em questão.

Assim, o Mapa Geológico apresentado no DESENHO 2 é uma integração dos dados

obtidos nestas duas importantes referências bibliográficas, complementados com dados de

trabalhos de âmbito mais local existentes sobre a área. O texto descritivo sobre a geologia é

resultado de pesquisa bibliográfica nos trabalhos mais recentes e com maior inserção no

contexto regional, os quais devem ser tomados como referência sobre aspectos de interesse

sobre a geologia da área e também sobre a vasta bibliografia existente.
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5.1.2 Embasamento Pré-cambriano

5.1.2.1 Grupo Canastra
Ocorre no extremo nordeste da UGHRI, nas proximidades da Represa de Jaquara no

Rio Grande, na forma de uma pequena faixa metassedimentar de orientação NW-SE.

O posicionamento do Grupo Canastra é algo bastante controvertido, e na ausência de

melhores informações segue-se neste trabalho a proposição de SHOBBENHAUS FILHO
(1979) apud  IPT (1981a) que admite com restrições uma idade proterozóica média e descreve

a sequência como constituída predominantemente de quartzitos sericíticos com intercalações

de sericita xistos, calcoxistos e filitos.

Ainda como IPT (1981a), ao se admitir sua associação com o Grupo Araxá, interpreta-

se a unidade como único remanescente no Estado de São Paulo da Faixa de Dobramentos

Uruaçu, do Proterozóico Médio.

5.1.3 Bacia do Paraná

5.1.3.1 Considerações de ordem tectônica
A área estudada situa-se na borda nordeste da Bacia do Paraná, unidade geotectônica

estabelecida por subsidência sobre a Plataforma Sul-Americana a partir do Siluriano/Devoniano

Inferior e atingiu sua máxima expansão entre o Carbonífero Superior e o final do Permiano. Na

região mais profunda desta Bacia, que engloba a porção do Pontal do Paranapanema no

Estado de São Paulo, a espessura total de sedimentos e lavas basálticas pode ultrapassar

5.000 metros (ALMEIDA 1980; IPT 1981a).

A Bacia do Paraná, após atravessar longo período de relativa estabilidade, cujo apogeu,
no Permiano, é marcado pela deposição dos sedimentos do Subgrupo Irati (de HACHIRO et al

1993) começa a registrar os primeiros sinais dos intensos processos tectônicos que

culminariam, no início do Cretáceo, com o extravasamento das lavas basálticas da Formação

Serra Geral.

Como evidência mais antiga de tal tectonismo, SOARES & LANDIM (1973) destacam a

disconformidade existente entre os folhelhos pretos do Subgrupo Irati para arenitos e siltitos da

Formação Serra Alta, sobreposta, bem reconhecida no nordeste da Bacia do Paraná.
HACHIRO et al. 1993 também destacam, na região do Domo de Pitanga, a descontinuidade

entre estes folhelhos e os siltitos da Formação Corumbataí, situados acima. Adicionalmente,
RICCOMINI et al. (1992) descrevem diques clásticos na Formação Corumbataí na região de

Ipeúna e Charqueada (SP); CHAMAMI et al. (1992) descrevem estruturas semelhantes,

injeções de areia e falhas com rejeito decimétrico, em camadas de dunas eólicas litorâneas da

porção inferior da Formação Pirambóia.
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Estas manifestações são interpretadas (e.g. FERNANDES & COIMBRA 1993;

RICCOMINI 1995, 1997) como resultado de abalos sísmicos durante os estágios precursores

da ruptura continental que afetou o megacontinente Gondwana, culminando com a abertura do

oceano atlântico sul, cenário que influenciou, em maior ou menor grau e dependendo da

posição geográfica, a deposição das unidades do Grupo São Bento, as quais encerram o ciclo

deposicional relativo à Bacia do Paraná, que tem como marco superior o magmatismo Serra

Geral.

Em termos de estruturas regionais, RICCOMINI (1995, 1997) apresenta uma série de

alinhamentos estruturais na área geográfica da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo

(FIGURA 5.1.3.1.1), dois deles passando pela área da Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande. São

considerados em um feixe de direção aproximada NNW, onde aparecem os alinhamentos

Rifaina – São João da Boa Vista e Ribeirão Preto - Campinas.

FIGURA 5.1.3.1.1 (in RICCOMINI, 1997): Principais alinhamentos estruturais da área geográfica da

Bacia do Paraná no Estado de São Paulo. 1. substrato pré-cambriano, em parte recoberto por sedimentos

cenozóicos; 2. terrenos paleozóicos e mesozóicos da Bacia do Paraná, subjacentes aos derrames superiores da

Formação Serra Geral; 3. rochas vulcânicas da Formação Serra Geral; 4. sills de diabásio; 5. contato aproximado
entre 2 e 3; 6. depósitos rudáceos da região da região de Franca - Pedregulho; 7. grupos Caiuá e Bauru, não

diferenciados; 8. Formação Marília, Grupo Bauru; 9. Formação Itaqueri; 10. Formação Rio Claro e depósitos

correlatos; 11. alinhamentos estruturais (A – Rio Paranapanema; B – Tietê; C – Ibitinga – Botucatu; D – Rio Moji –
Guaçu; E – Ribeirão Preto – Campinas; F – Rifaina – São João da Boa Vista; G – São Carlos – Leme; H – Barra

Bonita – Itu; I – Guapiara; J – Cabo Frio); 12. manifestações alcalinas (1 – Taiúva; 2 – Aparecida do Monte Alto; 3 –

Jaboticabal; 4 – Piranji; 5 – Ipanema / Araçoiaba da Serra); 13. altos estruturais (6 – Domo de Anhembi – Piapara; 7
– Estrutura de Pitanga; 8 – Domo de Artemis; 9 – Horst Pau d’Alho; 10 – Domo de Jibóia; 11 – Domo de

Jacarezinho; 12 – Domo da Neblina; 13 – Domo de Jacu; 14 – Estrutura Dômica de Carlota Prenz; 15 – Domo de

Rio Grande; 16 – Domo de Jacutinga; 17 – Domo de Guarda; 18 – Astroblema de Piratininga; 19 – Domo de Jacaré
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– Guaçu). Mapa menor: relações dos alinhamentos com fraturas sintéticas (R), antitéticas (R’), de tração (T), em

relação a um binário transcorrente dextral de direção E-W (Y).

5.1.3.2 Coluna estratigráfica
Como já referido, serão aqui descritas as unidades da Bacia do Paraná pertencentes ao

Grupo São Bento e as unidades cenozóicas existentes na região da UGHRI. A TABELA

5.1.3.2.1 apresenta a coluna estratigráfica para as rochas tanto do Grupo São Bento, das

unidades cenozóicas, assim como do Grupo Passa Dois, unidade estratigráfica situada

imediatamente abaixo.

Deve-se registrar que as unidades do Grupo Passa Dois, individualizadas em

formações na porção central e sul da Bacia, são assim consideradas apenas até a região do

vale do rio Paranapanema no Estado de São Paulo, cedendo lugar para norte à Formação

Corumbataí (IPT 1981a), conforme destacado no TABELA 5.1.3.2.1.

GRUPO FORMAÇÃO TIPOS DE ROCHAS
Sedimentos
aluvionares

Aluviões em geral, incluindo areias inconsolidadas de granulação variável, argilas e cascalheiras
fluviais subordinadamente, em depósitos de calha e/ou terraços.

Sedimentos
Continentais

Indiferencia-dos

Depósitos continentais incluindo sedimentos elúvio-coluvionares de natureza areno-argilosa e
depósitos de caráter variado associados a encostas.

BAURU
Sedimentos
Correlatos à
Formação

Itaqueri

Arenitos conglomeráticos limonitizados, siltitos e
conglomerados polimíticos.

Formação Franca para HELLMEISTER JR.
(1997), composta de arenitos de granulometria e
selecionamento variado, maciças, raramente
estruturadas, imaturas texturalmente e
mineralogicamente. São frequentes a presença
de conglomerados (clasto suportado) polimíticos
e arenitos conglomeráticos. Intercalam-se
comumente bancos de lamitos arenosos e mais
raramente argilitos.

Serra

Geral

Rochas vulcânicas toleíticas dispostas em derrames basálticos, com coloração cinza a negra, textura
afanítica, com intercalações de arenitos intertrapeanos, finos a médios, apresentando estratificação
cruzada tangencial. Ocorrem esparsos níveis vitrofíricos não individualizados.

Botucatu
Arenitos eólicos avermelhados de granulação fina a média, com estratificações cruzadas de médio a
grande porte. Ocorrem restritamente depósitos fluviais de natureza areno-conglomerática e camadas
localizadas de siltitos e argilitos lacustres.

GRUPO

SÃO

BENTO
Pirambóia

Depósitos de arenitos finos a médios, avermelhados, síltico-argilosos, com estratificação cruzada ou
plano-paralela, com níveis de folhelhos e arenitos argilosos variegados e raras intercalações de
natureza areno-argilosa.

Rio
Do

Rasto

Depósitos de planícies costeiras compreendendo arenitos muito finos a
médios, esverdeados a avermelhados e, subordinadamente, argilitos e
siltitos avermelhados.

Teresina
Depósitos possivelmente marinhos prodeltáicos, compreendendo folhelhos
e argilitos cinza escuros a esverdeados ou avermelhados, finamente
laminados, em alternância com siltitos e arenitos muito finos, presença de
restritas lentes de calcários oolíticos e sílex.

Serra
Alta

Depósitos essencialmente marinhos incluindo siltitos, folhelhos e argilitos
cinza escuros a pretos, com laminação plano-paralela.

  Formação Corum-
bataí (SP): Depósitos
possivelmente mari-
nhos de planícies de
maré, incluindo argili-
tos, folhelhos e siltitos
cinza, arroxeados ou
avermelhados, com in-
tercalações de bandas
carbonáticas, silexitos e
camadas de arenitos
finos.

PASSA

DOIS

Irati(*) Siltitos, argilitos e folhelhos sílticos de cor cinza clara a escura, folhelhos pirobetuminosos, localmente
em alternância rítmica com calcários creme silicificados e restritos níveis conglomeráticos.

(*) Subgrupo, para HACHIRO et al (1993).

TABELA 5.1.3.2.1– Coluna litoestratigráfica de parte da Bacia do Paraná (IPT 1981a).
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5.1.3.3 Grupo São Bento
Como já referido este Grupo é composto, da base para o topo, pelas formações

Pirambóia, Botucatu e Serra geral, as quais são descritas resumidamente nos tópicos

seguintes.

5.1.3.3.1 Formação Pirambóia
É composta por uma sucessão de camadas arenosas de coloração avermelhada a

esbranquiçada que atingem 270 m de espessura em superfície (SCHNEIDER et al. 1974),

podendo apresentar espessuras da ordem de 350 m em subsuperfície, em região que inclui a
porção noroeste da Bacia do Sapucaí Mirim / Grande (SOARES 1973, apud MATOS 1995). A

TABELA 5.1.3.3.1.1 apresenta espessuras das formações Pirambóia e Botucatu em poços na

área da Bacia do Sapucaí Mirim / Grande.

A porção basal da unidade é constituída por arenitos médios e finos, moderado a bem

selecionados, com grãos subarredondados, que constituem camadas de espessura métrica,

com superfícies de truncamento que delimitam corpos de geometria cuneiforme (em corte),

com estratificação cruzada do tipo tangencial na base (MATOS 1995), de médio a grande

porte. Ocorrem também intercalações de camadas, com espessura de até 3 m, de arenitos

médios e finos com seleção moderada, mas com estratificação plano-paralela e finas camadas

de argilitos e siltitos, além de raras lentes de arenitos conglomeráticos.

NO MUNICÍPIO PIRAMBÓIA BOTUCATU NO MUNICÍPIO PIRAMBÓIA BOTUCATU
1 Batatais 96 m 74 m 7 Nuporanga 4 m
2 Batatais 10 8 Pedregulho 120 m
3 Buritizal 207 m (*) 9 Ribeirão Corrente 13 m 90 m
4 Guaíra 234 m (*) 10 Rifaina 117 m
5 Guará 150 m (*) 11 São J. da Barra 226 m (*)
6 Igarapava 52 m

(*) Inclui as formações Botucatu e Pirambóia.

TABELA 5.1.3.3.1.1 – Espessuras das formações Pirambóia e Botucatu em poços na UGRHI-8
(DAEE 1998).

Estes arenitos têm sua origem atribuída a ambiente predominantemente eólico (LAVINA
1989; CAETANO-CHANG et al. 1991; WU & CHANG 1992; BRIGHETTI & CHANG 1992;

MATOS 1995; MATOS & COIMBRA 1997), com os sedimentos pelíticos associados

representando a acumulação de lamas (por suspensão), em lagoas temporárias, nas regiões

baixas entre as dunas.

O contato inferior com a Formação Corumbataí, tido como discordante por diversos
autores (e.g. SCHNEIDER et al. 1974; ALMEIDA 1980; IPT 1981a), é também admitido como

de passagem transicional (e.g. VIEIRA & MAINGUÉ 1973; RICCOMINI 1995). MATOS (1995),
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estudando a passagem entre o topo do Grupo Passa Dois e a Formação Pirambóia no Estado

de São Paulo, caracteriza a Camada Porangaba no topo do Grupo Passa Dois, que “mantém

contato abrupto com a base da Formação Pirambóia, o qual marca uma passagem da

deposição por marés para a regida por ventos”, quando “o corpo aquoso recuou permitindo o

avanço da deposição eólica”, mas “sem provocar erosão e sem permitir exposição prolongada”.

Para MATOS & COIMBRA (1997) o contato entre as camadas da Formação Pirambóia

e o topo das unidades do Grupo Passa Dois é uma descontinuidade que ocorre sob a forma de

superfície abrupta e plana, sem evidência de erosão ou exposição prolongada.

Na área da UGHRI ocorre discretamente na forma da faixas na parte leste da bacia e

em áreas mais expressivas, na porção sudeste da mesma, na região de Patrocínio Paulista.

5.1.3.3.2 Formação Botucatu
A Formação Botucatu é constituída por arenitos avermelhados com estratificação

cruzada tangencial de médio a grande porte, de granulação fina a média, com grãos bem

selecionados e bem arredondados, em geral foscos e apresentando alta esfericidade.

Localmente podem ocorrer, principalmente na porção basal da unidade, corpos lenticulares de

arenitos heterogêneos, de granulação média a grossa, passando a arenitos conglomeráticos,

cujos seixos são em maioria de quartzo e quartzito.

Sedimentos lacustres em camadas de espessura máxima da ordem de alguns metros,

constituídos de leitos de argilito e siltito argiloso com estratificação em geral plano-paralela,

podem existir em meio aos arenitos eólicos.

A espessura total das exposições, no Estado de São Paulo, pode chegar a 100 m;

entretanto, em sondagens, esses valores provavelmente excedem a 200 m (IPT 1981a).

Na deposição da Formação Botucatu predominou ambiente eólico, num grande deserto

de aridez crescente que perdurou até o início do vulcanismo basáltico, onde pequenas lagoas

periódicas acumularam os sedimentos clásticos finos.

O contato superior com a Formação Serra Geral se dá por interdigitação, com a

alternância de derrames basálticos e lentes de arenitos eólicos ou mesmo de sedimentos

clásticos finos depositados em pequenas lagoas.

Na unidade hidrográfica ocorre em finas faixas associadas à Formação Pirambóia na

porção leste, se espessando sensivelmente nas proximidades da calha do Rio Sapucaí –

Mirim. Ocorre também em faixas na região norte da UGHRI à nordeste e sudoeste de Buritizal.

5.1.3.3.3 Formação Serra Geral
As rochas eruptivas desta formação constituem um conjunto de derrames de basaltos

toleíticos de espessura individual bastante variável, desde poucos metros a mais de 50 m e
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extensão também individual que pode ultrapassar a dez quilômetros. Neles intercalam-se

arenitos com as mesmas características dos arenitos da Formação Botucatu, a maioria com

estruturas típicas de dunas e outros indicando deposição subaquosa.

A espessura máxima da formação foi medida em sondagem em Cuiabá Paulista (Pontal

do Paranapanema, Estado de São Paulo), indicando 1.700 m de derrames. Tal pacote

adelgaça-se para as bordas do Planalto Ocidental, onde as serras basálticas possivelmente

não alcançam um terço desse valor (IPT 1981a). Na TABELA 5.1.3.3.3.1 apresentam-se as

espessuras dos derrames obtidas em poços profundos (DAEE 1998) na área da UGRHI-8.

NO MUNICÍPIO ESPESSURA (m) NO MUNICÍPIO ESPESSURA (m)
1 Batatais 316 7 Nuporanga 308
2 Batatais 259 8 Pedregulho 0
3 Buritizal 0 9 Ribeirão Corrente 200
4 Guaíra 487 10 Rifaina 0
5 Guará 286 11 São J. da Barra 362
6 Igarapava 49

TABELA 5.1.3.3.3.1 – Espessura da Formação Serra geral em poços tubulares profundos
(DAEE 1998).

Na área da Bacia do Sapucaí Mirim / Grande expõe-se principalmente na porção norte,

região de Paulo de Faria e Riolândia, onde a faixa de rochas basálticas atinge largura da

ordem de 12 km ao longo da margem esquerda do rio Grande, em toda a porção leste e parte

da região central da unidade. As espessuras obtidas em mapa nesta área alcançam 100 m,

uma vez que tais rochas afloram da cota 400 m à 500 m em relação ao nível do mar,

aproximadamente. Outra faixa expressiva de afloramento situa-se ao longo do baixo rio Turvo e

próximo à confluência com o rio Preto, com extensão da ordem de 50 km e largura, na maior

parte da faixa, de 5 km.

Os derrames são constituídos por rochas de coloração cinza escura a negra, em geral

afaníticas. Nos derrames mais espessos, a zona central é maciça, microcristalina e apresenta-

se fraturada por juntas subverticais de contração (disjunção colunar). A parte superior dos
derrames, numa espessura que pode alcançar 20 m nos mais espessos (LEINZ et al. 1966,

apud IPT 1981a), aparecem vesículas e amígdalas (estas parcial ou totalmente preenchidas

por calcedônia, quartzo, calcita, zeólitas e nontronita), além de grandes geodos que podem

ocorrer na sua parte mais profunda. A porção basal dos derrames também pode apresentar

tais características, porém em espessura e abundância sensivelmente mais reduzidas.

Tanto a base como o topo dos grandes derrames apresentam juntas horizontais, o que

deve ser resultado, pelo menos em parte, do escoamento laminar da lava no seu interior.

O contato superior da formação com as unidades da Bacia Bauru é discordante,
marcado por importante superfície erosiva (Superfície Japi de ALMEIDA 1964, apud
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RICCOMINI 1995), cujo desenvolvimento resultou na destruição dos aparelhos vulcânicos e a

exposição de diques e outras estruturas subvulcânicas (ALMEIDA 1986).

5.1.3.4 Sedimentos Correlatos à Formação Itaqueri
São arenitos conglomeráticos e conglomerados oligomíticos, com intercalações de

siltitos, que ocupam divisores da drenagem sobre o reverso das Cuestas Basálticas (IPT,

1993).

Na região de Franca estes depósitos compõem uma sequência de arenitos, siltitos e

conglomerados oligomíticos com estruturas hidrodinâmicas, porém de composição

predominantemente quartzítica e quartzosa (IPT 1981a).

Já HELLSMEISTER JR. (1997), que individualiza tais sedimentos na Formação Franca,

ressalta que recentes trabalhos desenvolvidos na região possibilitaram uma reavaliação

preliminar da concepção da evolução geológica mesozóica da sequência suprabasáltica, até

então considerada ora Bauru, ora Itaqueri.

Na seção tipo estabelecida por este mesmo autor predominam rochas arenosas de

granulometria e selecionamento variado, maciças, raramente estruturadas, imaturas

texturalmente e mineralogicamente. São frequentes a presença de conglomerados (clasto

suportado) polimíticos (clastos de até 20 cm de diâmetro) e arenitos conglomeráticos.

Intercalam-se, comumente bancos de lamitos arenosos e mais raramente argilitos.

Com base nessas observações o autor conclui que trata-se de uma sequência

eminentemente detrítica, imatura, incluindo desde termos conglomeráticos até fácies
essencialmente argilosas (i. é. depósito de argila esmectítica de Restinga).

A associação faciológica exibida por esta unidade é condicionada, preferencialmente,

por ambiente de deposição de alta energia, típico de sistemas de leques aluviais, envolvendo
principalmente depósitos de fluxos de massas (debris flows e mud flows), secundariamente

depósitos de canais (braided stream), lençóis de escoamento (sheet flood) e lacustres.

Na UGHRI ocorre na parte sul, nos arredores e à noroeste de Batatais, mas

principalmente nos arredores de Franca, Jeriquera, Pedregulho e Buritizal.

5.1.3.5 Sedimentos Continentais Indiferenciados
São depósitos continentais incluindo sedimentos elúvio-coluvionares de natureza areno-

argilosa e depósitos de caráter variado associados a encostas.

Na área da UGHRI estão amplamente distribuídos em extensas coberturas arenosas de

origens diversas, em idades diferentes compreendendo depósitos eluviais, coluviais, de tálus e

algumas coberturas de derivação incerta (HELLMEISTER JR, 1997). Estão distribuídas na

forma de manchas principalmente nos arredores de Guará, Ituã e Ituverava. Outras manchas,
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menos expressivas são encontradas na região de Franca, entre franca e Pedregulho e no

extremo nordeste da UGRHI.

Os depósitos eluviais recobrem extensos chapadões e espigões essencialmente

conglomeráticos (limonitizados), correspondendo, possivelmente, à depósitos residuais
associados à Superfície Sul-Americana (KING 1956; BRAUN 1970 apud HELLMEISTER JR.

1997), do Terciário, a mais antiga superfície de erosão preservada na região.

Nos terraços predominam depósitos conglomeráticos pouco espessos. As fácies

lamíticas e as estruturas sedimentares são raras, restringindo-se à incipiente acamamento e
imbricações de seixos (HELLMEISTER JR op cit.).

Os coluviões são os depósitos mais espalhados pela área, recobrindo as formas mais

variadas de relevo e tipos de rochas, principalmente nas encostas, geralmente na frente das

Cuestas. Os sedimentos são constituídos de areias intercaladas com níveis de cascalhos,

principalmente retrabalhados dos depósitos sobrejacentes, parcialmente limonitizados.

Os depósitos de tálus são de pequenas dimensões, e frequentes nos sopés das serras
e morros mais elevados. São constituídos por clastos grossos (HELLMEISTER op cit.).

De modo a facilitar a cartografia estes tipos de sedimentos, individualizados por

HELLMEISTER JR (1997), foram agrupados no presente trabalho como Sedimentos

Continentais Indiferenciados.

5.1.3.6 Sedimentos Aluvionares
São aluviões em geral, incluindo areias inconsolidadas de granulação variável, argilas e

cascalheiras fluviais subordinadamente, em depósitos de calha e/ou terraços.

Na área da UGHRI ocorrem em patamares associados aos principais vales da região,

ou seja, nas várzeas e nos terraços fluviais. Esses depósitos, de idade quaternária, são

portadores, na região de Franca, de mineralizações diamantíferas.

5.2  Geomorfologia

A Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande está inserida em sua maior parte na Província

Geomorflógica das Cuestas Basálticas e parcialmente na Província do Planalto Ocidental

Paulista, segundo a subdivisão geomorfológica do Estado de São Paulo proposta por

ALMEIDA (1964) e adotada no Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT 1981b).

5.2.1 Considerações sobre as fontes de dados

As características do relevo regional da Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande foram

levantadas a partir de duas importantes referências bibliográficas: Mapa Geomorfológico do
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Estado de São Paulo, escala 1:1.000.000 (IPT 1981b), e Mapa Geomorfológico do Estado de

São Paulo, escala 1:500.000 (ROSS & MOROZ 1997). No primeiro trabalho, os

compartimentos geomorfológicos foram definidos a partir de sistemas de relevo (unidades do

relevo e os elementos que compõem as unidades) e, no segundo, a delimitação dos

compartimentos está baseada na aplicação dos conceitos de morfoestrutura e morfoescultura

como suporte técnico-conceitual para a análise morfogenética.

Para a apresentação do Mapa Geomorfológico da Bacia (DESENHO 3) foram

considerados os limites do mapa de sistemas de relevo (IPT 1981b), mencionando-se na

legenda os aspectos da análise morfogenética que complementam a caracterização geral do

relevo (ROSS & MOROZ 1997).

5.2.2 Planalto Ocidental
Este Planalto, definido como uma das províncias geomorfológicas do Estado de São

Paulo por ALMEIDA (1964) corresponde, geologicamente, aos derrames basálticos que

cobrem as unidades sedimentares do final do ciclo de deposição da Bacia do Paraná e às

coberturas sedimentares que, por sua vez, foram depositadas na Bacia Bauru, acima desses

basaltos.

Caracteriza-se por apresentar um relevo “monótono”, levemente ondulado, de colinas. A

densidade de drenagem apresenta fortes variações entre os sistemas de relevo reconhecidos e

até mesmo no interior de um mesmo sistema. De modo geral, as cabeceiras de curso d’água

exibem uma maior ramificação da drenagem e, consequentemente, densidades médias até

altas".

O sistema de relevo predominante na UGRHI corresponde às Colinas Amplas, que são

observadas na sub-bacia do Baixo Sapucaí. Neste setor predominam interflúvios com área

superior a 4 km2, topos extensos e aplainados, e vertentes com perfis retilíneos a convexos.

Geralmente a drenagem é de baixa densidade e apresenta padrão subdendrítico. Os vales são

abertos com presença de planícies aluviais interiores restritas, podendo ocorrer eventualmente,

lagoas perenes ou intermitentes.

Analisando a morfoescultura do relevo, ROSS & MOROZ (1997) consideraram que a

área da Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande está inserida no Planalto Centro Ocidental e nos

Planaltos Residuais de Franca e Batatais (unidades morfoesculturais), que correspondem à

morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná.

Também estão representadas cartograficamente as planícies fluviais, que

correspondem às áreas descontínuas da morfoescultura (Planalto Ocidental Paulista).
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As planícies são terrenos planos, de natureza sedimentar fluvial quaternária, geradas

por processos de agradação (deposição de sedimentos), que correspondem às áreas sujeitas a

inundações periódicas. Os terraços fluviais também são áreas planas ou levemente inclinadas,

poucos metros mais elevados que as planícies fluviais e, portanto, quase sempre livre de

inundações.

As planícies fluviais apresentam declividades inferiores a 2% e posicionam-se em

diferentes níveis altimétricos. São formadas por sedimentos fluviais arenosos e argilosos

inconsolidados e os solos são do tipo Glei Húmico e Glei Pouco Húmico.

O potencial de fragilidade destas planícies é muito alto por serem áreas sujeitas a

inundações periódicas, com lençol freático pouco profundo e sedimentos inconsolidados

sujeitos a acomodações constantes.

5.2.3 Cuestas Basálticas
Esta Província caracteriza-se morfologicamente por apresentar um relevo escarpado

nos limites com a Depressão Periférica, seguido de uma sucessão de grandes plataformas

estruturais de relevo suavizado, inclinadas para o interior em direção à calha do rio Paraná.

Estas duas feições principais constituem a escarpa e o reverso das cuestas.

Quanto à constituição litológica, tem-se que a Província é denominada por derrames de

rochas eruptivas básicas, superpostos, extensos de várias dezenas até mais de uma centena

de quilômetros, e espessos de várias dezenas de metros. Os derrames recobriram depósitos

das formações Pirambóia e Botucatu, basicamente formados por arenitos de origem fluvial ou

eólica, respectivamente. Lentes de arenitos eólicos, sobre os basaltos, encontram-se muitas

vezes intercaladas nos derames. Dentro deste contexto destacam-se os seguintes sistemas de

relevo:

a) Planícies Fluviais:

b) Colinas Amplas

c) Colinas Médias

d) Colinas Pequenas com Espigões Locais

e) Morros Amplos

f) Morrotes Alongados e Espigões

g) Morros Arredondados

h) Mesas Basálticas

i) Encostas não Escarpadas

j) Escarpas Festonadas.
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5.3  Pedologia

A caracterização das classes pedológicas encontradas na Bacia do Sapucaí realizou-se

com base nos levantamentos executados pelo PROJETO RADAMBRASIL (Secretaria Geral,

Ministério de Minas e Energia), folhas SF-23/24 – Rio de janeiro/Vitória (Volume 32), publicada

em 1983 em escala 1.1.000.000. Apenas o extremo oeste da bacia corresponde a

levantamentos do mesmo projeto, porém ainda não publicados e portanto os dados foram

coletados a partir do Mapa Pedológico 1:500.000. Vale salientar que foram utilizadas as bases

pedológicas originais que foram elaboradas em escala 1:250.000.

De acordo com o Relatório IPT 28.184, 1990, os solos da bacia , analisados do ponto de

vista do desenvolvimento pedológico, no que se refere à profundidade e à organização do

perfil, formam dois conjuntos, a saber:

a) solos pedologicamente desenvolvidos, caracterizados por apresentarem horizontes

superiores com alteração pronunciada dos minerais originais e desenvolvimento

pedogenético bastante influenciado pelas condições climáticas da região, com

tendência à latossolização ou podzolização dos perfis. Estes solos com horizonte B

latossólico ou com horizonte B textural são representados pelas principais

associações pedológicas: Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo

Vermelho-Amarelo;

b) solos caracterizados por apresentarem alteração incompleta dos minerais

constituintes do substrato pedogenético, cujo desenvolvimento condiciona-se a

situações específicas do meio em que se encontram, tais como: ambientes com

drenagem interna deficiente, áreas de alta declividade, planícies fluviais e substrato

essencialmente quartzoso. Os principais solos com estas características

encontrados na área da bacia são: Areias Quartzosas, Cambissolos e Litólicos, além

dos hidromórficos não passíveis de ser representados na escala 1:250.000.

Os tipos de solos estão diretamente relacionados ao relevo regional e ao substrato

rochoso. A influência do relevo na formação do solo manifesta-se principalmente pela interação

entre as formas de relevo e dinâmica da água. Assim, em relevos de colinas e planícies, há

uma tendência a infiltração da água, onde ao encontrar em contato com o substrato favorecerá

o desenvolvimento de solos mais profundos (Latossolos), enquanto em relevos de alta

declividade, ação do escoamento superficial sobrepõe-se à infiltração, levando a formação de

solos rasos (Litólicos e Cambissolos).
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Também é grande a correspondência entre as características texturais e mineralógicas

dos perfis de solo com a composição do substrato geológico, evidenciando a influência do

substrato nos processos de desenvolvimento pedológico. Desta forma pode-se dizer que, a

área da bacia do Sapucaí-Mirim/Grande apresenta uma predominância de solos de

média/argilosa, constituídos por argilitos, siltitos, basaltos e subordinadamente arenitos que

deram origem aos solos de textura arenosa/média.

De acordo com o Mapa Pedológico (DESENHO 04), observa-se que a bacia é

caracterizada fundamentalmente por 3 grupos de solos: Latossolos, Areias Quartzosas e

Cambissolos/Litólicos, descritos a seguir:

a) Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada: correspondem a solos com horizonte B

latossólico (espesso e homogêneo) e coloração vermelha. A textura argilosa e

muito argilosa deve-se à pedogênese sobre materiais de alteração de rochas

básicas da formação Serra Geral. O Latossolo Roxo ocorre em relevos de colinas

amplas, em ambiente que favorece a lixiviação de bases e apresenta alto teor de

óxidos de ferro; enquanto a Terra Roxa Estruturada está associada a relevos

mais movimentados (colinas médias/ serras), geralmente em áreas de cabeceiras

de drenagem ou próximas aos fundos de vales. São solos argilosos e muito

argilosos, com alto teor de óxidos de ferro e distinguem-se do Latossolo Roxo por

apresentar uma certa concentração de bases nos horizontes inferiores e estrutura

prismática ou em blocos bem desenvolvida, enquanto que o Latossolo Roxo

mostra-se com estrutura granular e micro-agregada;

b) Latossolo Vermelho-Escuro textura média e Latossolo Vermelho-Amarelo textura

média: são solos semelhantes aos anteriores, diferenciando-se principalmente

pela constituição granulométrica mais arenosa. Distribuem-se em extensas áreas

de relevo pouco movimentado, constituído por colinas amplas e mais restritos a

topos aplainados de relevos mais movimentados de colinas médias e morros.

c) Areias Quartzosas: são solos arenosos pedologicamente pouco desenvolvidos,

constituídos essencialmente por minerais de quartzo, excessivamente drenados,

profundos e com estruturação muito frágil. O desenvolvimento desses solos são

muito influenciados pelo substrato arenítico pobre em minerais ferromagnesianos,

limitando-se dessa forma, a áreas de ocorrência das Formações Botucatu e

Pirambóia.
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d) Solos Litólicos e Cambissolos: os solos Litólicos caracterizam-se por serem

pouco desenvolvidos e apresentarem pequena espessura, normalmente com 20

a 40 cm de profundidade. Os Cambissolos constituem-se de solos com horizonte

B incipiente, apresentando um certo grau de evolução, porém não suficiente para

alterar completamente os minerais primários de fácil intemperização, como

feldspatos e micas. Na bacia estes solos encontram-se associados e

condicionados a relevo muito movimentados, em vertentes de alta declividade.

Ocorrem principalmente associados a relevos de escarpas e serras restritas,

subordinadas às diferentes litologias existentes.

Nestes grupos de solos podem ocorrer diversas associações pedológicas, assim

denominadas em função da escala de apresentação e apresentadas a seguir:

a) Latossolo Roxo distrófico e eutrófico, A moderado, textura muito argilosa e argilosa.

Inclusões: Terra Roxa Estruturada eutrófica, A moderado, textura muito argilosa e

argilosa (fase pedregosa); Cambissolos e Litólicos eutróficos, A moderado, textura

argilosa (fase pedregosa).

Esta associação pedológica ocorre na área central da bacia e está relacionada ao

relevo de transição (Cuestas Basálticas) e por isto dão origem a Latossolos Roxos em relevos

mais suaves, Terra Roxa Estruturada em determinadas porções do relevo e Litólicos e

Cambissolos em áreas de alta declividade. Esta classe é mais representativa nas sub-bacias

do Alto e Médio Sapucaí, abrangendo os municípios de Batatais, Nuporanga, Patrocínio,

Restinga, São José da Bela Vista e Itirapuã; na sub-bacia do Rio Canoas, abrangendo o

município de Cristais Paulista e parcialmente Franca e na sub-bacia afluentes do Rio Grande,

nos municípios de Pedregullho e Aramina.

b) Latossolo Roxo distrófico, A moderado, proeminente e chernozêmico, textura média/

argilosa e muito argilosa. Inclusões: Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e eutrófico, A

moderado, textura média e Terra Roxa Estruturada eutrófica, A chernozêmico, textura muito

argilosa e argilosa.

Este tipo de solo ocorre na porção oeste da bacia abrangendo as sub-bacias do Baixo

Sapucaí e Ribeirão do Jardim/Córrego do Lajeado, correspondendo aos municípios de São

Joaquim da Barra, Guará, Ipuã, Miguelópolis, Aramina, Guaíra e parcialmente Ituverava,

Igarapava e Nuporanga.

c) Associação de Latossolo Roxo distrófico e eutrófico, A moderado, textura argilosa e

muito argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro álico, distrófico, A moderado, textura média.
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Inclusões: Areias Quartzosas álicas e Terra Roxa Estruturada eutrófica, A moderado, textura

muito argilosa.

Apenas ao sul da bacia (porção restrita do Alto Sapucaí, no município de Santo Antonio

da Alegria) é que foi identificada esta associação pedológica; justamente onde há uma

intercalação de basaltos e rochas do arenito Botucatu e Pirambóia. Nesta escala de trabalho

não foi possível delimitar estes tipos de solos muito diferenciados, portanto foram considerados

como associação pedológica.

d) Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, A moderado e proeminente,

textura média e argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, A moderado, textura média e

argilosa. Inclusões: Latossolo Vermelho-Amarelo, álico, A moderado, textura média e argilosa,

Latossolo Roxo distrófico, A moderado, textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo, álico, A

moderado, Tb textura arenosa/média.

Finalmente a última associação pedológica do grupo dos Latossolos também

corresponde a faixa central da bacia, no relevo de transição das Cuestas Basálticas mas em

setores mais suavizados. Abrange principalmente as sub-bacias do rio do Carmo, envolvendo

parcialmente os municípios de Buritizal, Jeriquara, Cristais Paulista e Ribeirão Corrente; Alto e

Médio Sapucaí (Franca, Itirapuã e São José da Bela Vista) e ao do Médio Sapucaí, os

municípios de Batatais e Nuporanga.

e) Associação de Areias Quartzosas distróficas, A fraco e moderado e Latossolo

Vermelho-Amarelo distrófico, A moderado, textura média. Inclusões: Latossolo

Vermelho-Escuro distrófico, A moderado, textura argilosa e Podzólico Vermelho-

Amarelo distrófico, A moderado, Tb textura arenosa/média.

As Areias Quartzosas associadas ao Latossolos Vermelho-Amarelo de textura média

ocorrem na sub-bacia do Alto Sapucaí e correspondem às rochas do arenito Botucatu e

Pirambóia, abrangendo os municípios de Patrocínio Paulista, Altinópolis e Santo Antônio da

Alegria e localizadamente na sub-bacia do Médio Sapucaí, também no município de Patrocínio

Paulista.

f) Associação de Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, A moderado, textura argilosa e

Cambissolo álico, A moderado, textura média e argilosa. Inclusões: Podzólico

Vermelho-Amarelo álico, A moderado, Tb textura média/argilosa.

g) Associação de Cambissolo álico, A moderado, textura média (fase pedregosa);

Litólico álico, A moderado, textura média (fase pedregosa) e Latossolo Vermelho-Escuro álico,

A moderado, textura argilosa.
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h) Associação de Litólicos álico, A moderado, textura média (fase pedregosa) e

Cambissolo álico, A moderado, textura média (fase pedregosa). Inclusões: Areias

Quartzosas álicas, A moderado.

Estas três últimas associações pedológicas ocorrem localmente na sub-bacia dos

Afluentes do Rio Grande (extremo norte da bacia), abrangendo os municípios de Pedregulho e

Rifaina. Nesta porção observa-se um relevo de serras e escarpas que caracteriza solos rasos,

sendo que os Latossolos vão ocorrer localmente em áreas mais suavizadas.

5.4  Hidrometeorologia

Este tópico foi desenvolvido procurando-se apresentar a caracterização climática da

Bacia, situando-a no contexto do Estado de São Paulo.

5.4.1  Considerações sobre as fontes de dados

Com base em trabalhos existentes, elaborados por SETZER (1966) e MONTEIRO

(1973), respectivamente nas décadas de 60 e 70, muito utilizados ainda hoje, e mais

recentemente com SANT’ANNA NETO (1995) na década de 90, são apresentadas aqui

algumas considerações acerca do clima na Bacia do Sapucaí-Mirim. A maior ênfase foi dada

para aqueles que tratam das chuvas, elemento considerado de grande importância em estudos

dessa natureza.

Inicialmente, é importante entender como ocorrem as variações climáticas no Estado de

São Paulo, os fatores que influenciam o clima e quais os mecanismos atmosféricos envolvidos,

e observar como a Bacia se insere nesse contexto.

É importante ressaltar que as dificuldades para a análise geográfica do clima, passam

pela inconsistência e falhas dos dados que geralmente se verificam nas séries históricas

disponíveis.

5.4.2  Conceitos fundamentais

Para discorrer sobre as condições climáticas nas quais se insere a Bacia do Sapucaí-

Mirim, faz-se necessário entender quais são os fatores que exercem influência sobre o clima e

quais os mecanismos atmosféricos envolvidos, para então se identificar como ocorrem as

variações climáticas no Estado de São Paulo.

Atuam sobre o território paulista as principais correntes de circulação atmosférica da

América do Sul, que são as massas tropicais Atlântica e Continental e a Polar Atlântica,

complementadas pela Equatorial Continental, proveniente da Amazônia Ocidental.
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A atmosfera está sempre em movimento, em função basicamente de diferenças no

balanço da radiação, das latitudes (baixas e altas) e da heterogeneidade da superfície terrestre

(continentes e oceanos), que produzem diferenças na pressão atmosférica, fazendo com que a

atmosfera se movimente. Esse movimento denomina-se circulação atmosférica, e ocorre nas

escalas horizontal e vertical.

A circulação geral explica a existência de grandes zonas climáticas, e as diferenças no

balanço de radiação entre os continentes e oceanos altera consideravelmente a circulação na

atmosfera, especialmente junto à superfície terrestre TUBELIS (1983).

Dentro da circulação atmosférica geral tem-se, entre outras, a circulação secundária, e

nela ocorrem os sistemas produtores de tempo (massas de ar e frentes e as correntes

perturbadas), que originam as variações semanais e diárias no tempo.

As massas de ar são volumes de ar de estrutura homogênea (temperatura e umidade)

e horizontal, que se deslocam e têm origem em diferentes latitudes. Podem ser Tropicais,

Polares, Equatoriais (QUADRO 5.4.2.1), formadas tanto sobre os continentes como sobre os

oceanos. Essas massas de ar sofrem modificações térmicas e dinâmicas ao se deslocar da sua

origem (AYOADE, 1986), e de acordo com a temperatura que apresentam ao atingir uma

região são classificadas como quentes ou frias.

Circulação Zonal Circulação Secundária

Equatorial Atlântica (Ea)

Equatorial Continental (Ec)

Equatorial Pacífica (Ep)

Sistema Equatorial

Equatorial Norte (En)

Tropical Atlântica (Ta)

Tropical Continental (Tc)

Sistema Tropical

Tropical Pacífica (Tp)

Polar Antártica (Pan)

Polar Atlântica (Pa)

Sistema Polar

Polar Pacífica (Pp)

QUADRO 5.4.2.1 – Principais centros de ação zonal e secundária no Brasil.

As frentes são zonas que limitam massas de ar com propriedades e características

diferentes. As regiões polares são dominadas por massas de ar frio, e os trópicos por massas
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de ar quente, atuando uma contra a outra. O ar frio se desloca para o norte e o ar quente para

o sul, e a descontinuidade entre esses sistemas forma a Frente Polar.

As perturbações atmosféricas (ou Correntes Perturbadas) são extensas ondas de ar

inseridas na circulação geral da atmosfera que alteram as condições do tempo dominante

(massa de ar que ocorre na região). Os principais sistemas produtores de tempo são os
ciclones e anticiclones das latitudes médias, os ciclones tropicais e as monções (AYOADE, op

cit.). No Brasil, estão relacionadas ao deslocamento da Frente Polar, da Convergência

Intertropical e da Massa Polar Marítima, e podem ser de norte, leste, sul e oeste (TUBELIS, op.

cit.).

O termo ciclone é utilizado para descrever centros de baixa pressão em relação às

áreas circundantes; e anticiclones correspondem aos centros de alta pressão em relação às

áreas circundantes.

Dessas Correntes Perturbadas, as que atuam mais diretamente sobre o território de São

Paulo são as Correntes Perturbadas de Oeste e as de Sul. As Correntes Perturbadas de Oeste

correspondem às Linhas de Instabilidade Tropical (LIT) ou Instabilidades Tropicais (IT),

originadas na Massa Equatorial Continental. Ocorrem no interior do Brasil entre meados da

primavera a meados do outono, sendo mais freqüentes no verão. Provocam chuvas intensas,

localizadas, acompanhadas de trovoadas e algumas vezes granizo, conhecidas como chuvas

de verão. As Linhas de Instabilidade que se formam no Mato Grosso são as que atingem o

Estado de São Paulo.

O Sistema de Correntes Perturbadas de Sul é representado pela Frente Polar,

devido à invasão do anticiclone polar. Essa frente tem orientação noroeste-sudeste, se

deslocando de sudeste para nordeste ou leste. Essas invasões ocorrem por todo o ano, sendo

mais freqüentes e extensas no inverno, onde os anticiclones polares penetram no continente

sul americano, atingindo as cinco regiões brasileiras. A região sudeste é totalmente atingida

pela Frente Polar. Os principais sistemas da circulação secundária no Brasil são apresentados

na FIGURA 5.4.2.1 e no QUADRO 5.4.2.2.
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FIGURA 5.4.2.1 – A circulação secundária no Brasil.

Fonte: MONTEIRO, 1973
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Sistema Principal Subsistema Origem Características

Polar Atlântica (Pa)Polar (P)

Polar Pacífica (Pp)

Formada na região
subantártica

Fria e úmida.

Equatorial Atlântica
(Ea)

Zona dos alíseos de
sudeste.

Duas correntes:

-superior – quente
e seca, separada
da inferior por
inversão térmica;

-inferior – mais
úmida e menos
quente.

Equatorial (E)

Equatorial Continental
(Ec)

Planície Amazônica. Bastante úmida,
com grande
instabilidade no
verão.

Tropical Atlântica (Ta) Anticiclone Subtropical do
Hemisfério Sul.

Quente e úmida;
bastante estável na
porção leste; mais
instável na porção
oeste.

Tropical (T)

Tropical Continental
(Tc)

Sul do Trópico e Leste dos
Andes. Forma-se
principalmente em fins do
outono ao início da
primavera.

Quente e seca, e
bastante estável.

QUADRO 5.4.2.2.– Principais características da circulação secundária no Brasil e na região
Sudeste.

Ressalta-se que a abordagem sobre a circulação atmosférica é bastante complexa, não

sendo necessário nesse contexto maior aprofundamento sobre o assunto.

5.4.3  O clima no Estado de São Paulo

Em função de avanços e recuos das massas de ar, tem-se ao longo do ano diferentes

características climáticas. Os anos de pluviosidade mais elevada estão diretamente

relacionados com a atividade das massas polares; os anos mais secos resultam de maior
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atuação das massas intertropicais; e aqueles de pluviosidade média correspondem a um

equilíbrio entre os dois sistemas.

A distribuição das chuvas no Estado de São Paulo está, portanto, associada ao

domínio das massas tropicais (continental e marítima) e polares, com correntes de sul

e leste; à disposição do relevo e à proximidade ou não do mar.

Devido a essas características, conforme MONTEIRO (1973) e SANT’ANNA NETO

(1995), cerca de 70 a 80% das chuvas no Estado de São Paulo são originadas dos sistemas

extra tropicais, através da Frente Polar Atlântica.

O Estado de São Paulo recebe grande quantidade de chuvas, com índices anuais que

variam de 1.100 a 2.000 mm. Existem pequenas manchas isoladas com índices inferiores a

1.100 mm, e outras (áreas serranas do Litoral) com índices mais elevados do País, em torno de
4.500 mm (MONTEIRO, op. cit.).

As chuvas se concentram, de maneira geral, de outubro a março, com diferenciações

quanto ao trimestre mais chuvoso; o período de menor pluviosidade ocorre de abril a setembro,

com o trimestre mais seco distribuído entre junho e agosto, como acontece em praticamente

todo o Estado. Isto ocorre porque a Massa Polar Atlântica (dominante) gera estabilidade do

tempo e ocorre a dissipação das frentes para o nordeste do país.

As precipitações no Estado de São Paulo diminuem do litoral para o Interior, em função

da continentalidade, não prevalecendo essa constatação para aquelas áreas com relevo mais
elevado, como as linhas de cuestas e a Serra da Mantiqueira (SANT’ANNA NETO, 1995).

5.4.4  Caracterização climática da Bacia do Sapucaí-Mirim

De acordo com SETZER (1966), com base na classificação climática proposta por

Köeppen, existem na Bacia três tipos climáticos (QUADRO 5.4.4.1 e FIGURA 5.4.4.1), com

predomínio do tipo Aw, e áreas de ocorrência do Cwa e Cwb:

a) o clima Aw é tropical úmido com estiagem no inverno. O total de chuva no período seco é

inferior a 30 mm; a temperatura média no mês mais quente é superior a 220C, e no mês mais

frio superior a 180C;

b) o clima Cwa é quente úmido, com inverno seco. Apresenta no mês mais seco totais de chuvas

inferiores a 30 mm; temperaturas médias superiores a 220C no mês mais quente, e

temperaturas menores que 18 0C no mês mais frio; e
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c) o Cwb é temperado úmido com estação seca. Os totais de chuvas no mês mais seco são

menores que 30 mm; a temperatura média no mês mais quente é inferior a 22 0C, e no mês

mais frio é menor que 18 0C.

Tipo Climático Símbolo
Total de chuva

no período seco
(mm)

Temperatura
média (oC) no

mês mais
quente

Temperatura
média (oC) no
mês mais frio

Tropical com inverno
seco

Aw Menos de 30 mm Acima de 22 oC Acima de 18 oC

Quente com inverno
seco

Cwa Menos de 30 mm Acima de 22 oC Abaixo de 18 oC

Temperado com
inverno seco

Cwb Menos de 30 mm Abaixo de 22 oC Abaixo de 18 oC

QUADRO 5.4.4.1 – Classificação climática segundo Koeppen (SETZER, 1966).

MONTEIRO (1973), em seu trabalho sobre a dinâmica das chuvas no Estado de São

Paulo, identificou para o Estado nove unidades climáticas (FIGURA 5.4.4.2). A Bacia em

questão corresponde à unidade V, setor Norte. Essa unidade é caracterizada por clima tropical

alternadamente secos e úmidos, sendo controlado por massas equatoriais e tropicais.

SANT’ANNA NETO (1995), com base na variação espacial das chuvas, no período de

1971-1993, identificou três grandes conjuntos. Destes, a Bacia do Sapucaí-Mirim está inserida

em sua maior parte no segundo conjunto, com pluviosidade média anual entre 1.500 e 2.000

mm, abrangendo entre outras áreas, o Planalto de Franca e Batatais. Esse conjunto

corresponde a 26,2 % do território paulista.
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FIGURA 5.4.4.1

FIGURA 5.4.4.2 Classificação climática segundo MONTEIRO (1973)
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A Serra de Franca/Batatais, em função da altitude (em torno de 700 metros) e

disposição das vertentes (voltadas para sul e sudoeste), recebe maior quantidade de chuvas

originadas dos sistemas frontais.

Com base na classificação climática proposta por MONTEIRO (1973) e nas análises

dos dados obtidos em 394 postos pluviométricos (1971-1993), além de considerar a dinâmica

atmosférica e a configuração do relevo, SANT’ANNA NETO (1995), apresentou uma carta

síntese da variação temporo-espacial das chuvas, definindo oito “unidades regionais” e 25

“subunidades homogêneas” para o Estado de São Paulo.

Destas unidades a Bacia do Sapucaí-Mirim está compreendida nas seguintes unidades

e na unidade Oeste, subunidade Vale Médio do Rio Tietê.

a) unidade Cuestas Basálticas – corresponde à região localizada a nordeste do

Estado, no limite com Minas Gerais. Nela está inserida a subunidade

Franca/Batatais, com altitudes entre 800 e 1.000 metros, apresenta totais de chuvas

médias anuais entre 1.500 e 2.000 mm, em função das maiores altitudes). As

chuvas concentram-se de outubro a março, representando mais de 80% do total

anual, ocasionando uma estação seca mais prolongada. O trimestre mais chuvoso é

de novembro a janeiro, por influência dos sistemas tropicais provenientes do centro

oeste do Brasil. O período mais seco se distribui de junho a agosto, abrangendo

cerca de 20% das chuvas anuais.

b) Unidade Norte, subunidade Vale do Sapucaí-Mirim – localizada na região de São

Joaquim da Barra, onde registra totais de chuvas médios anuais entre 1.600 e 1.800

mm.

Na Bacia, como na maior parte do Estado, o período chuvoso ocorre de outubro a

março, recendo cerca de 80% das chuvas anuais, com o trimestre mais chuvoso de dezembro

a fevereiro. O período mais seco vai de abril a setembro, com o trimestre mais seco entre junho

e agosto, nesses meses ocorrem cerca de 5% das chuvas.

Quanto à variação temporal, SANT’ANNA NETO (op. cit.) observou em 23 anos (1971-

1993), que dez anos se mostraram dentro do padrão normal (habitual), oito se apresentaram

chuvosos e cinco secos, para as duas subunidades, como pode-se observar no QUADRO

5.4.4.2 a seguir:
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Ano Subunidade Cuestas
Franca/Batatais

Subunidade Vale do
Sapucaí-Mirim

1971 Habitual Habitual
1972 Tendência a chuvoso Tendência a chuvoso
1973 Tendência a chuvoso Tendência a chuvoso
1974 Habitual Habitual
1975 Tendência a seco Tendência a seco
1976 Chuvoso Chuvoso
1977 Chuvoso Habitual
1978 Habitual Habitual
1979 Tendência a chuvoso Tendência a chuvoso
1980 Chuvoso Chuvoso
1981 Tendência a chuvoso Habitual
1982 Chuvoso Tendência a chuvoso
1983 Chuvoso Chuvoso
1984 Seco Habitual
1985 Tendência a seco Habitual
1986 Habitual Tendência a seco
1987 Seco Tendência a seco
1988 Habitual Tendência a seco
1989 Habitual Tendência a chuvoso
1990 Tendência a seco Seco
1991 Habitual Habitual
1992 Tendência a chuvoso Tendência a chuvoso
1993 Habitual Tendência a chuvoso

Quadro 5.4.4.2 - Distribuição temporal das chuvas nas subunidades Cuestas de Franca/

Batatais e Vale Sapucaí-Mirim (1971-1993), adaptado de SANT’ANNA NETO (1995).

O autor citado utilizou os seguintes valores de precipitação anual para definir os anos

secos e chuvosos:

•  anos normais/habituais: 1.423 a 1.628 mm;

•  anos com tendência a chuvosos: 1.628 a 1.730 mm;

•  anos chuvosos: superiores a 1.730 mm;

•  anos com tendência a secos: 1.320 a 1.423 mm; e

•  anos secos: inferiores a 1.320 mm.

Quanto às temperaturas, estas são condicionadas pela altitude e latitude de cada lugar.

No Estado de São Paulo, as temperaturas diminuem de norte/noroeste para sul/sudoeste,

sendo mais baixas nas porções serranas e aumentam em direção a baixada litorânea.
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Assim, na Bacia, as temperaturas médias anuais se apresentam em torno de 22oC; a

média das máximas em janeiro é de 30oC no interflúvio, e 20oC no altiplano; e a média das

mínimas em julho de 12oC no interflúvio, e 10oC no altiplano (IPT, 1987).

SANT’ANNA NETO (1995) observou um aumento de cerca de 10% na pluviosidade do

Estado, em 53 anos analisados. Acrescenta que a tendência de elevação dos totais pluviais,

não ocorre de maneira uniforme em todo o território paulista. A região do Vale do Sapucaí-

Mirim apresentou um aumento das chuvas em torno de 5%.

Assim como o clima exerce influência sobre as atividades humanas, acredita-se

que ações antrópicas inadequadas provocam alterações nas condições climáticas,

interferindo no ciclo hidrológico e na disponibilidade de água superficial, através de

desmatamentos em grandes extensões, das queimadas, da urbanização e

industrialização, do desencadeamento de processos erosivos e assoreamento dos

corpos d’água, etc.
Estudos de detalhe sobre os atributos locais do clima possibilitam o gerenciamento dos

recursos hídricos, o planejamento regional, a produção econômica, etc., de forma mais

adequada, com a finalidade de prevenir e minimizar efeitos adversos do clima.

6  CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

A realização da caracterização da diversidade biológica ou biodiversidade da UGRHI 8

(Sapucaí-Mirim/Grande), defrontou-se com duas dificuldades operacionais, a saber: a correta

conceituação de biodiversidade, e a inexistência de levantamentos biológicos sistemáticos.

A primeira dificuldade foi contornada após o intenso rastreamento bibliográfico em

vários órgãos institucionais, incluindo pesquisas biológicas, biogeográficas e até

paleontológicas, o que possibilitou a obtenção da seguinte conceituação:

BIODIVERSIDADE é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,

compreendendo a totalidade de genes, espécies, ecossistemas e complexos ecológicos.

Dentro de um enfoque sistêmico, inclui-se também as populações humanas e sua diversidade

cultural (SMA, 1997).

No conceito ora adotado, as populações humanas serão consideradas apenas

tangencialmente, nas suas possíveis relações com o meio biótico regional.

A inexistência de levantamentos biológicos  sistemáticos traduz-se na impossibilidade

de apresentação, em maiores detalhes, da distribuição composicional, quantitativa e

espacializada das espécies ocorrentes na UGRHI.
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6.1  Flora
A flora constitui o conjunto das espécies vegetais que ocorre numa determinada

localidade. Na área estudada, são predominantes as plantas da divisão Spermatophyta ou

Fanerógamas.

Diante da inexistência de dados sistematizados de fácil acesso,a análise das

fanerógamas será centralizada nas ocorrências remanescentes dos cerrados na área da

UGRHI8.

6.1.1  Cerrados

Sabe-se que o CERRADO caracteriza-se como um complexo de formações vegetais

que apresenta fisionomia e composição florística variáveis: campestres (campo limpo),

savânicas (campo sujo, campo cerrado e cerrado stricto sensu) e florestais (cerradão),

formando um mosaico ecológico. Pode ser definido da seguinte maneira: “o cerrado é uma

mistura de árvores baixas e um bem desenvolvido estrato herbáceo rasteiro” (segundo

GOODLAND & FERRI 1978 in SMA, 1997).

Em termos nacionais, encontra-se quase totalmente sob clima tropical; somente na sua

borda sul, em altitudes moderadas de São Paulo, especialmente no sudeste deste Estado, e

em altitudes maiores (1.000-1.700 m) ao sul de Minas Gerais, sofre o efeito de leves geadas
em algumas noites de inverno (segundo EITEN, 1993 in SMA, 1997).

No Estado de São Paulo, o cerrado ocorre principalmente na região centro-oeste,

interrompido por outras formações vegetais, como nas proximidades de Campinas, Ribeirão

Preto, Franca e Altinópolis.

Apesar de constituir-se na segunda maior formação vegetal brasileira, depois da

Floresta Amazônica, os cerrados não foram incluídos no Capítulo 6º Meio Ambiente, artigo 225,

parágrafo 4º, da Constituição Brasileira, que protege os grandes biomas, transformando-os em

Patrimônio Nacional. Tal bioma fica, portanto, muito fragilizado frente à legislação, só sendo

protegida pelo Código Florestal (Lei Federal nº 7803/89).

A biodiversidade do cerrado, além de pouco protegida, ainda é pouco conhecida, muito

pouco manejada de maneira sustentada, e continua ameaçada.

A flora do cerrado também não é ainda completamente conhecida, embora grande

número de espécies já tenha sido descrito. Estima-se que a sua biodiversidade florística possa

alcançar entre 4 e 10 mil espécies vasculares, superior a grande parte de outras floras

mundiais (segundo SMA 1997, p.12).

Com base nos dados apresentados pela SMA (1997), as espécies mais comuns

encontradas nos cerrados do Estado de São Paulo são mostrados no ANEXO B1.
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Outro aspecto a destacar refere-se às plantas nativas dos cerrados com potencial

econômico, conforme mostrado no ANEXO B2. Tal potencialidade econômica destaca-se

especialmente nas áreas de:

a) alimentos: já se conhecem cerca de 80 espécies que fornecem frutos, sementes ou

palmitos que servem à alimentação do homem;

b) produção de fibras;
c) produção de cortiça: com cerca de 20 espécies conhecidas que são utilizadas

para tal fim;
d) produção de tanino;
e) produção de gomas, resinas, bálsamo e látex;
f) produção de óleos e gorduras;
g) uso medicinal: mais de 100 espécies vegetais são usadas para a cura e a

prevenção de doenças;
h) para artesanato; e
i) plantas apícolas (concernentes à criação de abelhas).

É válido destacar a importância da ocorrência remanescente dos cerrados na área da

UGRHI 8, uma vez que tal cobertura vegetal vem sendo sistematicamente descaracterizada em

todo o território brasileiro, cedendo lugar às atividades agropecuárias, principalmente cana de

açúcar, citricultura e gado bovino, bem como aos reflorestamentos incentivados de
Eucaliptus sp.

A FIGURA 6.1.1.1 ilustra os limites envoltórios de fragmentos menores de cerrado, bem

como suas maiores ocorrências, além das ocorrências esparsas de cerradões na área

enfocada.

É válido salientar que na área da UGRHI8 ocorrem algumas Unidades de Conservação

Ambiental que, sem dúvida, colaborarão na preservação da diversidade biológica aí existente.

A título de exemplo, no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, a diversidade

biológica, representada pela cobertura vegetal e pela fauna, encontra-se em recuperação, em

decorrência de um incêndio ocorrido em 1994, que destruiu 60% da área desse parque. Sua

biodiversidade acha-se intimamente associada ao relevo característico, constituído por furnas e

cachoeiras, típico das Cuestas Basálticas onde se localiza.

Do ponto de vista da cobertura vegetal, a vegetação da mata estacional semidecídua do

interior paulista, com a presença de capoeiras baixas e florestas primárias, encontra-se em

diferentes graus de conservação; nas matas de transição convivem espécies nativas do

cerrado e remanescentes de Mata Atlântica.
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Entre as espécies mais importantes, destacam-se as seguintes:

•  açoita-cavalo-miudo (Luehea divaricata)

•  açoita-cavalo-graúdo (Luehea grandiflora)

•  amarelinho (Plathymenia reticulata)

•  araribá-rosa (Centrolobium tomentosum)

•  aroeira-preta (Lithraea molleoides)

•  cabreúva (Myroxylon peruiferum)

•  canela-sassafrás (Ocotea odorifera)

•  caroba-branca (Jacaranda cuspidifolia)

•  cedro-rosa (Cedrela fissilis)

•  óleo-de-capaíba (Copaifera langsdorffii)

•  guaritá (Astronium graveolens)

•  ipê-amarelo-do-campo (Tabebuia sp)

•  ipê-amarelo-da-mata (Tabebuia vellossoi)

•  ipê-roxo-da-mata (Tabebuia avellanedae)

•  jacarandá-do-campo (Platypodium elegans)

•  jacarandá-paulista (Machaerium villosum)

•  jatobá (Hymenaea courbaril)

•  jequitibá-branco (Cariniana estrellensis)

•  jequitibá-rosa (Cariniana legalis)

•  paineira (Chorisia speciosa)

•  palmito (Euterpe edulis)

•  pau-pereira (Playcyamus regnelli)

•  peroba-poca (Aspidosperma cylindrocarpon)

•  peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron)

A partir dos dados ilustrados por KRONKA (1998), a região de governo de

Franca que abrange grande parte dos municípios da UGRHI8, exibe as seguintes

dados:

a) houve redução da ordem de 67.000 ha (75%) nas áreas das diversas categorias de

cerrado, no período entre 1962 e 1992; e

b) as categorias de uso que mais pressionaram a reciclagem e a ocupação dos solos,

no período de 1962 e 1984 foram as seguintes: culturas temporárias, com uma

ampliação de área de 127.825 ha (108%); cana-de-açúcar 22.225 ha (253%) e
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café com 32.675 ha (159%). Deve ser destacado que estas categorias de uso do

solo provocaram alterações não só nas áreas de cerrado, mas principalmente nas

de pastagens e culturas permanentes. Tais dados são mostrados na FIGURA

6.1.1.2

FIGURA 6.1.1.2 – Categorias de uso que mais contribuíram para as alterações
ocorridas no uso do solo da região de governo de Franca (segundo
KRONKA, 1998).

Uma melhor visualização das fisionomias do cerrado é mostrada na FIGURA 2.

FIGURA 6.1.1.3 – Representação esquemática das fisionomias de cerrado (segundo
COUTINHO, 1978).

Quanto às outras coberturas vegetais na área, além dos cerrados, foram registradas as

indicadas a seguir.

As capoeiras representam um estágio arbustivo alto ou florestal baixo na sucessão

secundária para floresta, depois do corte, do fogo ou de outros processos predatórios. Do

ponto de vista fitofisionômico, caracterizam-se como vegetação secundária, que sucede à

derrubada das florestas, constituídas principalmente por indivíduos lenhosos, de segundo ciclo

de crescimento, a partir da floresta primária, e por espécies espontâneas, que invadem as
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áreas devastadas, e que exibem porte variável, desde arbustivos até arbóreos, com árvores

finas e compactamente dispostas, conforme enunciado por KRONKA et al. (1998).

As matas representam formações vegetais inteiramente dominadas por árvores, de

estrutura complexa, apresentando grande riqueza de espécies, em três estratos distintos:

a) estrato superior, relativamente pouco denso, formado por indivíduos de 15 a 20

m de altura, de troncos cilíndricos, com esgalhamento médio e alto;

b) estrato intermediário, com alta densidade, constituído por indivíduos de 10 a

15 m, com copas mais fechadas; e

c) estrato inferior, constituído por ervas e arbustos de até 3 m de altura.

Quanto à vegetação das várzeas, essas têm composição variável, em função da sua

maior ou menor proximidade dos rios. Tal fato acarreta um período de alagamento variável, que

será maior quanto mais próxima essa vegetação estiver dos rios, principalmente daqueles que

sofrem cheias maiores e mais duradouras.

Nas várzeas mais recentes, com penetração das inundações até 100 km ou mais, terra

adentro, a vegetação se assemelha mais à dos igapós (FERRI, 1980).

Nas várzeas altas, ao contrário, é freqüentemente, difícil distinguir a vegetação da

várzea daquela que ocorre nas terras firmes, em decorrência do fato de que o solo será

recoberto pelas águas por períodos relativamente curtos.
Nas várzeas mais secas, são comuns árvores grandes e frondosas, pertencentes a

inúmeras famílias, como Leguminosas, Sapotáceas, Moráceas, etc. O pau-mulato
(Calycophyllum spruceanum), o cumaru (Coumarona odorata), e a seringueira (Hevea

brasiliensis), planta de folhas trifoliadas, produtora de borracha, são exemplos de espécies de

plantas comuns nessas várzeas, onde não faltam, também, inúmeras palmeiras.

As várzeas semelhantes aos igapós, com terrenos permanentemente inundados,

exibem vegetação adaptada a solos alagados e consequentemente mal arejados. As matas
dessas áreas podem atingir até 20 m de altura, e como árvores típicas, citam-se o taxi (Triplaris

surinamensis), a mamorana (Bombax aquaticum), e o arapari (Macrolobium acacieafolium).

Em suma, a área correspondente a UGRHI8 ainda exibe uma considerável cobertura

vegetal natural que deve ser preservada, independente das diferentes formas de uso do seu

solo.

6.2  Fauna

No tocante aos registros faunísticos, os dados são mais escassos, frente aos restritos

estudos existentes na literatura disponível, concentrados principalmente nos vertebrados.
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6.2.1 Anfíbios
Com base em HADDAD (1998, in JOLY & BICUDO, 1998b), uma compreensão

adequada da biodiversidade dos anfíbios do Estado de São Paulo pressupõe que o grupo deva

ser analisado, enfocando as duas ordens representadas no Estado, a saber:

•  Ordem Anura (sapos, rãs e perereca); e

•  Ordem Gymnophiona (cobras-cegas).

Os anuros correspondem ao grupo mais diversificado e conhecido. Os gimnofionos, em

função de seus hábitos criptobióticos (vivem em galerias subterrâneas escavadas), são

pobremente conhecidos. A ordem Caudata (salamandras), terceiro grupo de formas atuais dos

anfíbios, não se encontra representada nos ecossistemas do sudeste do Brasil. No Estado de

São Paulo, atualmente são conhecidos cerca de 180 espécies de anfíbios anuros, o que

corresponde a aproximadamente 35% das espécies conhecidas para o Brasil e cerca de 5% da

diversidade mundial de anfíbios.

Em conseqüência dos desmatamentos ocorridos, algumas espécies provavelmente

endêmicas, só conhecidas para o Estado de São Paulo, estão desaparecendo, e talvez até

estejam extintas, em função provavelmente da redução da cobertura vegetal.

Por outro lado, as espécies de anuros de áreas mais abertas, como aquelas

originalmente cobertas por cerrados, têm expandido geograficamente seus limites, em

detrimento das espécies de mata. Ao mesmo tempo, algumas espécies de matas, que ocorrem
em clareiras naturais, se adaptaram às novas condições dos ambientes abertos, tais como Hyla

faber (Hylidae) e Eleutherodactylus juipoca (Leptodactylidae).

No caso da UGRHI8, na área recoberta pelos fragmentos de cerrados, a anurófauna é

bastante empobrecida frente a outros ecossistemas mais úmidos, tais como florestas

ombrófilas, por exemplo. Os ambientes abertos dos cerrados paulistas permitem poucas

especializações reprodutivas aos anuros, restringindo o número de grupos filogenéticos que

podem ocupar este ecossistema.

6.3.2- Répteis
Em relação aos répteis, existem dados relativamente mais consistentes e completos,

indicando a ocorrência de 186 espécies de répteis no Estado de São Paulo, a saber: 02

jacarés, 11 quelônios, 10 anfísbenídeos, 38 lagartos e 125 serpentes. O número total de

espécies corresponde a 40% das espécies registradas para o Brasil e a aproximadamente 3%

da diversidade mundial de répteis (MARQUES, ABE e MARTINS in JOLY & BICUDO, 1998b).

Tais autores avaliam que, considerando-se a área do Estado, em relação à do país, a riqueza

de espécies é elevada. Esta alta riqueza pode ser parcialmente explicada pela grande
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diversidade de ecossistemas, destacando-se, no caso específico, as florestas ombrófilas

densas, as florestas estacionais semideciduais e os cerrados. O Estado de São Paulo parece

ser também o limite de distribuição setentrional e meridional para várias espécies de répteis,

tanto terrestres (MÜLLER, 1973 in MARQUES, ABE e MARTINS, op. cit.), como marinhos.

No continente, algumas espécies estão nitidamente associadas a ambientes florestais,

enquanto outras parecem ser exclusivas de áreas abertas. Em relação aos habitats em que

vivem, de modo geral, podem ser reconhecidos dois grandes grupos. O primeiro grupo é

formado pelas espécies que vivem na mata atlântica (floresta ombrófila densa). Este ambiente

comporta 18 lagartos, 02 anfisbenídeos, 50 serpentes e 02 espécies de cágados. A espécie de
maior porte (Hydromedusa, tectifera) pode ser também encontrada em rios que cortam matas

estacionais ou mesmo cerrado, caso que pode ocorrer nas áreas de cerrados e matas

decíduas da UGRHI8.

O segundo grupo de répteis, que inclui o restante das espécies, distribui-se

principalmente no interior do Estado, em regiões onde a vegetação nativa é ou era constituída

basicamente por cerrados e florestas estacionais semi-deciduais. Algumas espécies do interior

do Estado, conforme salienta MARQUES, ABE e MARTINS (op.cit.), são típicos de áreas
abertas e ocorrem em algumas fisionomias do cerrado, tais como os lagartos Micrablefarus

atticolus e Tropidurus itambere, e as serpentes Waglerophis merreni e Crotalus durissus, ao

passo que outras dependem de formações mais densas, como cerradões e florestas
estacionais semideciduais, como por exemplo, o lagarto Urostrophus vautierii e a serpente

Taeniophallus occiptalis.

Como se conclui do exposto, os dados sobre a biodiversidade dos répteis ainda são

escassos, estando a exigir estudos mais detalhados.

6.2.3 Aves
Com base nos dados apresentados por SILVA (1998 in JOLY & BICUDO,

1998b), calcula-se hoje cerca de 9.700 espécies viventes de aves do planeta. A
América do Sul possui cerca de 3.200 espécies; destas, 1.677 são registradas para o Brasil e

738 para o Estado de São Paulo, distribuídas em 70 famílias.

Como seria esperado para um Estado com vocação nitidamente florestal, a grande

maioria das espécies está associada à mata atlântica e à mata mesófila. Juntos, estes dois

biomas abrigam aproximadamente dois terços da avifauna do Estado.

Na área da UGRHI8, a maior riqueza específica de aves deve ser encontrada nas áreas

de matas semidecíduas e nos fragmentos dos cerrados e cerradões, além das áreas

correspondentes às Unidades de Conservação Ambiental.
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Por exemplo, no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, destacam-se as seguintes

espécies:

•  seriema (Cariama cristata)

•  saracura (Aramides cajanea)

•  mutum (Crax alector)

•  tucano (Ramphastos spp)

•  jacu (Penepole obscura)

•  pica-pau-de-cabeça-vermelha (Campephilus robustus)

•  pica-pau-de-cabeça-amarela (Celeus flavescens)

•  gralha (Cyanocorax spp)

•  siriri (Tyrannus melancholicus)

•  canário (Sicalis spp)

O pica-pau-de-cabeça-amarela encontra-se em processo avançado de extinção

(EMBRAPA, 1994).

No tocante aos cerradões, citam-se como aves bioindicadores deste ambiente, as

seguintes:

•  gralha-do-cerrado (Cynocorax cristatellus)

•  suiriri-do-cerrado (Suiriri affinins)

•  chibum (Elaenia chiriquensis)

•  beija-flor de canto (Colibri serrirostris)

•  picapau-chorão (Picuides mixtus)

•  arapacu-do-cerrado (Lepidocolaptes angustirostris)

•  choca-de-asa-ruiva (Thamnophilus torquatus)

6.2.4- Mamíferos

A grande diversidade de plantas existentes no cerrado é acompanhada por diversidade

similar de animais, mesmo levando-se em conta o baixo grau de endemismo de vertebrados.

Tal fato é explicado pelo grande número de nichos ecológicos existentes em tal bioma e pela

forte influência das faunas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Mais de 90% dessa rica

fauna do cerrado encontra-se em áreas não preservadas, sendo que muitas de suas espécies

já se encontram  ameaçadas de extinção, tais como, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, tatu-

bola, veado campeiro, lobo guará, onça pintada, ema, perdiz, coruja buraqueira e cobra

caninana, dentre outras.



MINUTA RELATÓRIO No  40.672

44

Na área da UGRHI8, deve-se esperar alto índice de vertebrados nas unidades de

conservação ambiental, bem como nos cerrados.

O Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, por exemplo, abriga, as seguintes

espécies, já cadastradas:

•  * tamanduá-bandeira (Mymercophaga tridactyla)

•  tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla)

•  * lobo-guará (Chrysocyon brachyurus)

•  * jaguatirica (Leopardus pardalis)

•  cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)

•  veado (Mazama spp)

•  * raposa (Pseudolopex vetulus)

•  gato-do-mato (Leopardus geoffroyi)

•  paca (Agouti paca)

•  capivara (Hydrochaeres hydrochaeres)

•  tatu-galinha (Dasypus novemcinctus)

•  tatu-bola (Tolypeutes trincictus)

•  tatupeba (Euphractus sexcinctus)

As espécies assinaladas com asterisco fazem parte da lista de fauna ameaçada de

extinção no Estado de São Paulo, conforme Decreto Estadual nº 42.838, de 04 de fevereiro de

1998.

6.2.5- Microorganismos (fungos)
O maior número de dados obtidos refere-se aos fungos das regiões de cerrados,

incluindo corpos de água e matas ciliares, dentro dos seus limites. Mesmo assim tais dados

são muito precários, e quando existem, são pontuais, apresentando lacunas.
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A FIGURA 6.2.1 ilustra as áreas prioritárias para a preservação da fauna na UGRHI8.
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FIGURA    - Áreas prioritárias para conservação da fauna do cerrado
Fonte : SMA (1987)
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Há ainda que se considerar que até os bancos de germoplasma (culturas) existentes,

oriundos de áreas de cerrados, não possuem representantes de todos os grupos.

A TABELA 1 mostra o número de registros de fungos isolados do cerrado do Estado de

São Paulo. Destes destacam-se, numericamente os grupos Deuteromycotina, com 128

registros, e Basidiomycota com 102 registros. Os Deuteromycotinas representam os fungos

imperfeitos, enquanto os Basidiomycota representam uma das  classes dos Eumycota, os

fungos verdadeiros.

Apesar de pouco estudados, as pesquisas e trabalhos em desenvolvimento referentes

aos fungos dos cerrados do Estado de São Paulo envolvem principalmente estudos ecológicos

em culturas de milho e de cana-de-açúcar, que substituíram áreas de cerrados; há também

estudos referentes aos fungos causadores das “ferrugens” em plantas de cerrado, e sobre

aspectos básicos para uso em biotecnologia.

É válido lembrar que as “ferragens” (Teleomycetes) constituem um dos mais

importantes grupos de fungos parasitas de plantas. Elas têm a capacidade de infectar um

grande número de plantas vasculares, sendo que mais de 200 famílias destas plantas são

conhecidas como hospedeiras de, pelo menos, uma espécie de ferrugem.

Uma lista preliminar da micota (biodiversidade fúngica) das áreas de cerrado do Estado

de São Paulo pode ser encontrada nos trabalhos publicados pela SMA (1997, p. 71-81).

A figura 6.2.6.1 ilustra as áreas prioritárias para a preservação do bioma do cerrado
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FIGURA    - Áreas indicativas para conservação do bioma cerrado
Fonte : SMA (1987)
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Pontos de intervenção humana
ο impacto leve
ο  ο impacto moderado
ο  ο  ο grande impacto

6.3.  Biodiversidade e o Manejo das Bacias Hidrográficas

O ciclo hidrológico pode ser imaginado como uma série de armazenagens (“depósitos”)

de água ligada por transferências, conforme sugerido por DREW (1986), e esquematizado na

FIGURA 6.3.1

Figura 6.3.1 – Representação do ciclo hidrológico, mostrando grandes e
pequenos pontos da intervenção humana.

Sob tal ótica, o ciclo hidrológico pode ser encarado como um sistema de

tubulação, através do qual a água escoa constantemente em direção ao ponto inferior

do sistema, que é representado pelos oceanos. As várias saídas laterais permitem seu

escape, através da evapotranspiração (em vapor), diretamente para a atmosfera.

Os vários retângulos da referida figura podem ser interpretados como
armazenagens, que poderiam ser subdivididos em unidades interligadas menores.

Podem ainda ocorrer as realimentações.

O trajeto seguido pela água, através do sistema de tubulação, desde o ponto de
entrada, ou seja, a precipitação pluvial, varia de lugar para lugar na superfície
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terrestre, dependendo da natureza do solo e do clima. Por outro lado, a distribuição da

água, em qualquer região, muda com o tempo.

A título de exemplo, a FIGURA 6.3.2 ilustra alguns trajetos fluviais, dentro de

uma mesma bacia. As áreas pontilhadas do referido fluxograma representam as

armazenagens segundo a proporção da entrada total de água, a partir da precipitação.

A espessura das linhas de transferência é proporcional à importância dos vários

mecanismos de transferência.

O modelo do fluxograma apresentado baseia-se numa bacia hidrográfica de

porte médio, sob utilização agrícola. E o ciclo hidrológico está sendo considerado como
um sistema aberto, ou seja, um conjunto de componentes ligados por fluxos de

energia, e funcionando como uma unidade. Trata-se de um sistema aberto, porque

recebe energia do exterior, e devolve energia, através da evapotranspiração.

Dentro do contexto adotado, a biodiversidade e, mais especificamente, a

cobertura vegetal (flora), desempenha importante papel na distribuição da água, a

saber:

a) a interceptação da chuva pelas folhas das plantas, com a provável re-

evaporação de alguma parcela da água, varia de acordo com a densidade da

vegetação e com as diferentes espécies vegetais. Assim, uma cultura de

cereais, com estrutura fisionômica dominantemente vertical, intercepta menos

água do que uma plantação de batatas, que possui estrutura horizontal,

espalhada pelo solo, portando folhas largas. Da mesma forma, uma floresta

tende a interceptar mais água que as terras cultivadas ou as pastagens;

b) desmatamento ou o reflorestamento normalmente exercem considerável efeito

nas perdas de água. A retirada da cobertura arbórea, a curto prazo, reduz a

perda de água do solo por transpiração, graças à subtração das raízes

profundas das árvores. Tal fato também provoca menor interceptação de água

de precipitação pluviométrica, assim como acarreta um maior escoamento das

águas na superfície dos terrenos, visto que a antiga manta amortecedora de

folhas caídas foi substituída pela terra nua. Desta forma, pode-se admitir o

aumento do fluxo direto da água para os rios. A FIGURA 6.3.2 ilustra tais efeitos.
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FIGURA 6.3.2 – Fluxograma simplificado do segmento terrestre do ciclo
hidrológico. As armazenagens possuem áreas pontilhadas conforme a proporção da
entrada total de água que processam. A espessura das linhas de transferência é mais
ou menos proporcional à importância dos mecanismos de transferência.

É válido o registro de que o aumento do total de água que flui por meio dos rios,

não representa o único efeito hidrológico causado pelos desmatamentos; também

aumenta o ritmo e o volume da água de escoamento para o rio. Na FIGURA 6.3.3,

percebe-se a descarga dos rios (hidrogramas) resultante de aguaceiros, em bacias

semelhantes. Os três hidrogramas representam a água de escoamento em três tipos

diferentes de usos dos solos,



MINUTA RELATÓRIO No  40.672

51

Figura 6.3.3 – Efeitos do desmatamento no fluxo de um rio, na região dos
Apalaches. Em (a), a quantidade de água proveniente de uma pequena bacia que foi
desmatada em 1940 e, novamente, em 1963 (conforme Hibbert, 1967); em (b) estão
hidrogramas de aguaceiros em bacias da mesma área, mas sob diferentes usos do
solo: floresta natural, floresta regenerada e agricultura (conforme Dib, 1957 in Drew,
1986).

a saber: em áreas com florestas nativas (naturais), em áreas com florestas

regeneradas após desmatamento, e em áreas dedicadas à agricultura (parte com

lavoura e parte com pastagens). A bacia de drenagem com lavoura reage prontamente

à precipitação pluviométrica e produz um fluxo fluvial muito maior. A bacia ocupada por

floresta natural, por sua vez, processa de modo muito diferente a mesma entrada de

água, pois a descarga do rio aumenta lentamente, após o aguaceiro, atingindo seu

fluxo máximo em nível inferior;

c) reflorestamento reduz o volume do fluxo d’água, proveniente da precipitação

pluviométrica, e que se transfere pelos sucessivos estágios do ciclo

hidrológico. Particularmente nos trópicos, têm-se feito tentativas para reduzir

as perdas de água por transpiração sem mexer no tipo de vegetação. A

pulverização da superfície das folhas com substâncias como atrozina tem
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diminuído as perdas de água em até 50%, por curtos períodos e em espaços

reduzidos.

As modificações no ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica, após o

reflorestamento é mostrada na FIGURA 6.3.4, quando comparadas com as condições

de uma bacia semelhante, não florestada (FIGURA 6.3.2).

Figura 6.3.4 – Modificações no ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica, após o
reflorestamento. Confrontar com a FIGURA 6.3.2, que mostra as condições de uma
bacia semelhante, não florestada.



MINUTA RELATÓRIO No  40.672

53

Outro dado a ser considerado no manejo das bacias hidrográficas, frente à

biodiversidade refere-se ao ciclo dos nutrientes minerais no solo.

Na FIGURA 6.3.4 observa-se um modelo simplificado do ciclo mineral, quando

os minerais são absorvidos do solo pelas plantas. Desta forma, incorporam-se ao

tecido vegetal, retornam à superfície como restolho (parte de restos vegetais ou palha

que fica no campo após a colheita) e voltam ao solo via decomposição e lixiviação. Sob
esta ótica, é enfocado como sistema fechado, sem ganhos nem perdas para o meio

em geral.

Dentro de uma ótica mais realista, a FIGURA 6.3.5 mostra o ciclo de nutrientes
minerais, formulado como um sistema aberto (segundo GERSMEHL 1976 in DREW,

1986), onde ocorrem trocas com o meio externo, onde ele está inserido. A ação

atmosférica, a precipitação pluvial, o transporte de terra e os fertilizantes artificiais são

entradas externas; a lixiviação, a água de escoamento e as colheitas representam

saídas do sistema.

A taxa de transferência interna de nutrientes, assim como a externa dependem

da umidade, da temperatura e da quantidade e tipos de organismos presentes. Tais

fatores funcionam como válvulas de segurança nas trocas entre os depósitos ou

acumuladores do sistema (FIGURA 6.3.6).

 deposição por
morte dos tecidos

Biomassa

SoloRestolho

 absorção
pelas plantas

 retorno com a
decoposição do

restolho

Figura 6.3.4 – Ciclo dos nutrientes minerais, formulado como um sistema
fechado (conforme Gersmehl, 1976 in Drew 1986)
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Figura 6.3.5 – O ciclo de nutrientes
minerais formulado como um sistema
aberto (conforme Gersmehl, 1976 in
drew, 1986).

Figura 6.3.6 – Válvulas de controle
sobre mecanismo de transferência do
ciclo de nutrientes minerais (conforme
Gersmehl, 1976 in Drew, 1986)

Em condições ambientais estáveis, a atividade dos ciclos minerais torna-se

equilibrada, com as entradas e saídas estreitamente equiparadas, proporcionando alto

grau de conservação interna da massa e da energia. No entanto, qualquer alteração no

ambiente desestabiliza o sistema, numa amplitude que depende do grau de

modificação imposta. Por exemplo, a remoção da cobertura vegetal de certa área

acerreta a redução abrupta da transferência de nutrientes minerais do solo para a

biomassa, assim como do volume acumulado de biomassa. A água, já agora

desnecessária para a transpiração, removerá mais nutrientes do solo por lixiviação e

escoamento, ao mesmo tempo que aumentará o aporte de águas pluviais ao solo,

devido à falta de interceptação das copas das árvores.

Como exemplos comparativos, a FIGURA 6.3.7 exemplifica a operação do ciclo

dos nutrientes minerais em duas regiões: em florestas deciduais e em cerrados
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B- biomassa
S- solo
R- Restolho

(biomas presentes na UGRHI13). A grandeza das  armazenagens de nutrientes é

proporcional às quantidades absolutas e relativas dos nutrientes armazenados.

A espessura das setas de transferência é proporcional à quantidade de

nutrientes transferidos.

FIGURA 6.3.7 - Operação do ciclo de nutrientes nas regiões de floresta semidecídua, a
esquerda, e cerrados, a direita (DREW 1986).

Mudanças no ciclo de nutrientes minerais em uma região de floresta
semidecídua podem ser visualizadas na FIGURA 6.3.8, causando pontos de
interferências no sistema global.

Aplicando-se as considerações anteriormente emitidas para área da UGRHI,

podem ser evocados os seguintes fatos:

a) a presença de terras cultivadas e de pastagens, aliada aos desmatamentos,

pressupõe a redução da perda da água do solo por transpiração, graças à

retirada das raízes profundas da cobertura vegetal arbórea; dessa forma, é

possível se esperar um maior escoamento das águas na superfície terrestre,

provocando um aumento do fluxo das águas para os rios, e

consequentemente, um incremento no nível erosional dos terrenos;

b) o grande predomínio do cultivo da cana de açúcar, na área estudada,

exibindo uma estrutura fisionômica vertical, pressupõe menor taxa de

interceptação da água pluvial pelas suas folhas alongadas, acarretando o

aumento de aporte de água ao solo e a remoção de maior quantidade de

nutrientes do solo por lixiviação e escoamento; e

c) a remoção da cobertura vegetal primária deve ter reduzido a transferência de

nutrientes minerais do solo para a biomassa, bem como o volume

acumulado de biomassa. Tal tipo de interferência alterará o ciclo de
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nutrientes minerais, afetando não apenas a situação do solo e da vegetação,

mas, por via deles, o clima local, a operação de parte do ciclo hidrológico, e

a carga de sedimentos e de material em solução dos rios.

Paralelamente, a existência de cerrados e cerradões em áreas da UGRHI

conduz ás seguintes reflexões:

a) os solos das áreas portadoras de cerrados e cerradões são conhecidos pela

sua acentuada pobreza em cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro e

molibdênio; são muito ácidos e exibem baixo teor de matéria orgânica. No

entanto, apresentam fixação de fósforo em grau relativamente alto, bem

como baixa ou moderada retenção de água. Na quase totalidade dos

cerrados, o balanço hídrico é deficitário nos meses de abril a setembro

(SOUZA et alii,1977 in FERRI, 1977);

b) as reservas de água nos solos, em geral com 20 m ou mais de profundidade,

devem corresponder às precipitações médias de 3 (três) anos;
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Figura 6.3.8 – Mudanças no ciclo de nutrientes minerais de uma região de floresta
decídua, antes e depois do corte das árvores.

c) 1(um) metro abaixo da superfície, os teores médios de umidade, em

percentagem de peso de solo seco, são elevados mesmo durante a estação

seca (9,4%); a partir desse nível os valores sobem muito, chegando a cerca

de 40%, a 17 m, em camadas  próximas do lençol freático;

d) a pecuária de corte é uma das principais atividades econômicas nos

cerrados e tende a aumentar sua importância na economia geral da região;
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e) como aspectos positivos dessas áreas, ressaltam-se suas boas condições

para agricultura, topografia que facilita a mecanização, proximidades de

grandes centros urbanos, boa infraestrutura de transporte e comunicações; e

f) tais áreas, quando devastadas, podem ser utilizadas para plantio de

mandioca (Manihot esculenta), como já vem sendo empregada na região,

como lavoura de subsistência, integrando sistemas multiculturais.

O manejo integrado da UGRHI8 deve considerar as várias Unidades de

Conservação Ambiental (FIGURA 6.3.9) e outros parâmetros do meio físico, aliados à

ocupação humana. Esta ocupação é traduzida pela pressão antrópica, materializada

pelos assentamentos humanos, pelas redes viárias, e pelos vetores de expansão

urbana.

Dessa forma, são apresentadas as seguintes sugestões de manejo:

a) áreas com fragmentos remanescentes de cerrado devem ser preservados,

evitando-se a pressão antrópica;

b) áreas de recarga do Aquífero Botucatu, particularmente coincidentes com

áreas com fragmentos remanescentes de cerrados, devem ser tratados de

modo integrado, buscando-se uní-las por meio de corredores de

biodiversidade (SMA 1997); e

c) as áreas com fragmentos de cerrados no entorno ou sobre os Aquíferos

Botucatu devem ser priorizadas para conservação, face à importância da

vegetação nativa para a manutenção do aqüífero; sugere-se que o Comitê de

Bacia da região incorpore essa sugestão nos seus Planos Diretores.

A FIGURA C ilustra alguns parâmetros para o manejo dos recursos hídricos na

UGRHI8.

Em suma, os subsídios ora apresentados visam contribuir para a gestão, e o

manejo dos recursos hídricos da UGRHI, particularmente no que tange aos principais

aspectos da sua diversidade biológica conhecida.
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Fig. 6.3.9
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7  CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA

São apresentados a seguir os temas que compõe este capítulo e as atividades

executadas inerentes a cada um deles.

7.1 Histórico do desenvolvimento da região
Está sendo elaborado a partir de levantamento bibliográfico para identificar os aspectos

mais importantes, que contribuíram para o desenvolvimento da região. Cita-se a seguir alguns

trabalhos consultados.

•  SILVA (1946) trata do caminho percorrido pelo café no Estado de São Paulo

correlacionando-o com o crescimento populacional;

•  VICTOR (1975) apresenta um mapa evolutivo da devastação florestal ocorrida no

estado, para diferentes períodos, tecendo considerações acerca dos fatores

determinantes dessa devastação;

•  SMA (1989) apresenta o processo de industrialização do Interior do Estado de São

Paulo, com a distribuição industrial, por ramos de atividades, e suas relações com o

meio ambiente;

•  ASSIS (1992) trata da evolução e distribuição industrial em São Paulo.

•  ICG (1993) realizou uma documentação aerofotográfica entre os anos 1939/1940, a

partir de imagens dos núcleos urbanos, obras, vias de transporte, etc. De diversos

municípios do Estado, nesse período;

•  DEAN (1995) aborda sobre a devastação da mata atlântica no Brasil, através da relação

sociedade e meio ambiente, analisando desde a fase dos ciclos econômicos até a

industrialização;

7.2 Demografia e Economia
Para desenvolvimento desse tema foram realizadas pesquisas junto ao SEADE, IBGE,

IGC e SMA, tanto nos anuários como na internet, além dos dados obtidos junto às prefeituras

durante a pesquisa de campo. Procurou-se obter as informações de um menor número

possível de fontes, para manter a qualidade e confiabilidade das mesmas.

Foram levantadas todas as informações sugeridas, acerca de demografia e economia.

Estas encontram-se armazenadas em tabelas, por variáveis, com todos os municípios da

Bacia,  no ANEXO C.

Os dados foram tabulados de forma a possibilitar a geração de gráficos e figuras que

permitam uma análise direta da informação apresentada, e encontram-se na fase de análise.
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7.4 Uso e Ocupação do Solo
Para a elaboração do Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica do

Sapucaí-Mirim/Grande (DESENHO _) optou-se por realizar classificação automática, em

função da inexistência de produtos cartográficos que contemplassem os parâmetros de escala

e extensão de toda a área da bacia. É importante considerar o produto apresentado como

preliminar ou de reconhecimento, de modo que o processamento digital dos dados de

sensoriamento remoto, seguido pela classificação manual por interpretação visual e controle de

campo, serão necessários como complemento ao andamento dos trabalhos.

7.4.1 Material e Técnicas Utilizados
O Mapa de Uso e Ocupação do Solo foi elaborado a partir das imagens do satélite

Landsat-5/TM, cenas 220/74 e 220/75, de 27/08/1997, e 221/74, de 18/08/1997. As imagens
foram georreferenciadas, mosaicadas e classificadas pelo software PCI/EASI/PEACE 6.2.2, a

partir do Classificador Supervisionado de Máxima Verossimilhança, o qual utiliza amostras

definidas pelo próprio usuário.

Segundo THREETEK/PCI (1998), este classificador calcula a variância e a correlação
dos padrões de resposta espectral para classificar um pixel (picture cell) desconhecido,

assumindo uma distribuição gaussiana (normal). Delineia contornos equiprobabilísticos

elipsoidais, baseado em valores limites ou fatores de ponderação, no caso de áreas

sobrepostas.

A classificação automática apresenta características distintas em relação à classificação

por interpretação visual, permitindo otimizar tempo e custos, além de definir limites mais

precisos pela eliminação de distorções e erros durante a transferência de dados. Sua aplicação

é mais efetiva quando os trabalhos desenvolvidos encontram-se em fase de reconhecimento

preliminar, de âmbito regional, sendo recomendável o emprego posterior da classificação por

interpretação visual, que será facilitada em função da existência da classificação automática.

Deve ser enfatizado, ainda, que a classificação automática não permite interpretar

aspectos associados, como é usual na interpretação visual. As vantagens e desvantagens de

cada processo são complementares e o emprego de cada técnica no momento adequado

permite incrementar a qualidade do produto final.

Para realizar a classificação automática foram definidas, inicialmente, as seguintes

categorias de uso e ocupação das terras: vegetação natural, reflorestamento, pastagens e

campos antrópicos, água, solo exposto e atividades agrícolas. As duas últimas categorias
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haviam sido individualizadas em função de suas respostas espectrais bastante diversas. Após

a classificação preliminar, foram agrupadas na categoria atividades agrícolas.
A seguir aplicou-se um filtro do tipo “peneira” (Sieve Filter) a fim de eliminar ruídos

pontuais e áreas diminutas de pouca representatividade na escala de mapeamento.

7.4.2 Resultados Alcançados
A classificação automática efetuada para a elaboração do Mapa de Uso e Ocupação do

Solo (DESENHO _) registrou as seguintes distribuições de categorias: área (em ha) ou % de

vegetação natural; área (em ha) ou % de reflorestamento, área (em ha) ou % de pastagens e

campos antrópicos; área (em ha) ou % de atividades agrícolas e área (em ha) ou % de água.

Estes valores devem ser considerados com reserva pelos motivos expostos no item 7.4.1

A conceituação das categorias de uso e ocupação das terras, apresentadas a seguir,

reproduz parcialmente trabalhos anteriores sobre o assunto, como IPT (1987). As definições
foram originalmente extraídas de SERRA FILHO et al. (l974) e CHIARINI et al (1976).

A vegetação natural é a que sucede a derrubada seletiva das matas. As classes de

vegetação natural, aqui enquadradas, referem-se aos povoamentos de florestas naturais

bastante alteradas ou em estado de regeneração bastante avançado. São constituídas por

indivíduos lenhosos, árvores finas compactamente dispostas, e por espécies espontâneas que

invadem as áreas devastadas, apresentando desde porte arbustivo (médio/baixo) até arbóreo

(alto/médio).

Os reflorestamentos são formações florestais artificiais, disciplinadas e homogêneas,

geralmente organizadas em grandes maciços quando para uso industrial (papel, celulose), ou

em talhões menores e isolados em propriedades agrícolas.

O classificador automático alcançou índices de separabilidade razoáveis para

vegetação natural e reflorestamento devido à semelhança espectral das mesmas, ocasionando

alguns limites menos precisos entre estas categorias. No entanto, optou-se por mantê-las, sem

agrupá-las, pois verificou-se que os resultados foram satisfatórios e, dessa forma, foi possível

discriminar mais uma categoria.

As pastagens e os campos antrópicos abrangem as pastagens artificiais ou plantios de

forrageiras para pastoreio, em diversos níveis de tecnificação e manejo, além de pastagens de

vegetação espontânea que sobrevêm aos desmatamentos, podendo ou não ser melhoradas

com espécies de gramíneas exóticas. Incluem-se as coberturas residuais baixas, até rasteiras,

representadas por glebas aparentemente desprovidas de cuidados e com cobertura do solo

variável. São áreas de pastagens abandonadas ou já cultivadas, onde ocorrem
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predominantemente espécies de porte baixo a rasteiro, formando os “pastos sujos” ou

“samambaiais”.

Como atividades agrícolas podem ser relacionadas as culturas perenes, semi-perenes e

temporárias. Dentre as culturas perenes, as mais freqüentes representam o cultivo de laranja e

café. A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene por apresentar um período de renovação

dos talhões em torno de 4 anos, enquanto as culturas temporárias são aquelas de ciclo

vegetativo curto, anual, de porte baixo a rasteiro.

A utilização de filtro eliminou diversas áreas pouco expressivas na bacia, favorecendo a

categoria predominante, principalmente as pastagens, e modificando parcialmente a

configuração geométrica das glebas.

Em termos de distribuição das categorias de uso e ocupação do solo na bacia, verifica-

se que a vegetação natural ocorre em pequenas porções ao longo das encostas formadas por

cuestas ou dos principais cursos d’água. Possui maior representatividade no canto sudeste e

leste, especialmente nas proximidades de Patrocínio Paulista.

 Os reflorestamentos são pouco freqüentes e também são mais representativos na

porção sudeste, próximo ao Rio Sapucaí e à cidade de Batatais.

As pastagens e os campos antrópicos predominam em toda a área da bacia, com

exceção da porção noroeste. Torna-se mais extensiva a leste.

As atividades agrícolas são extensivas na porção noroeste, onde passam a predominar

sobre as pastagens. Municípios como Guaíra, Ipuã e Miguelópolis têm suas atividades

econômicas sustentadas pela agricultura, principalmente de grãos. É comum a presença de

equipamentos de irrigação do tipo pivô central. A cana-de-açúcar também representa uma

importante atividade agrícola na região, especialmente no município de São Joaquim da Barra

e Igarapava. O café torna-se mais freqüente na região compreendida entre os municípios de

Franca e Pedregulho.

A água está representada pelo Rio Grande.

Em relação ao mapeamento realizado por IGC (1989), verifica-se um decréscimo da

área ocupada por vegetação natural e um avanço da cana-de-açúcar em regiões que

apresentam um forte predomínio das culturas temporárias, como é o caso da porção noroeste

da bacia.

7.5  POLÍTICA URBANA

Neste item são apresentados para a Bacia do Sapucaí Mirim, por município, os

instrumentos legais de disciplinamento do uso e ocupação do solo, como os Planos Diretores,
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Leis de Zoneamento de Uso do Solo, bem como outras leis consideradas importantes para a

ocupação do solo e para questões relativas aos recursos hídricos.

No Estado de São Paulo, o acelerado crescimento populacional verificado a partir da

década de 70 e, conseqüentemente, a intensificação da urbanização, acarretou diversos

problemas, principalmente para aquelas cidades maiores. Podem-se citar os problemas

relativos à infra-estrutura: saneamento, habitação, abastecimento, qualidade das águas; bem

como aqueles relacionados ao meio físico, como erosão, assoreamento e escorregamentos.

Nessa época, grande parte dos municípios paulistas não dispunham de política para

ordenamento do solo.

A Bacia compreende municípios de pequeno e médio porte, à exceção do município de

Franca que possui população superior a 250.000 habitantes. As projeções de crescimento

populacional indicam um aumento significativo para as próximas décadas, especialmente para

aqueles municípios de médio e grande porte. Considerando esses aspectos, e que alguns

municípios da Bacia ainda não possuem instrumentos de planejamento que ordenem e

disciplinem a ocupação do solo, ressalta-se a importância para que estes sejam elaborados.

Apresenta-se no QUADRO 7.5.1, a relação da legislação existente para cada município

da Bacia. Esse levantamento teve como base as informações disponibilizadas pelos

municípios, através dos questionários entregues e durante a pesquisa de campo (FIGURA

7.5.1).

Observou-se que cerca de 55% dos municípios da Bacia possuem algum tipo de

legislação, relacionada ao planejamento municipal. Destes, 55% possuem Plano Diretor; 58%

lei de uso do solo; 16,6% lei relativas aos recursos hídricos; e 33%leis ambientais.

Comparando-se população e legislação para essa parcela de municípios, tem-

se(GRÁFICO 7.5.1):
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Município/
População

 (1996)
Diploma Legal Data Descrição

Lei 2062/94 18.10.94 Dispõe sobre a utilização e proteção dos
depósitos naturais de águas subterrâneas, e a
aplicação da legislação vigente para sua
conservação e exploração, no município.

Batatais
47.927 hab.

Lei 2325/98 07.04.98 Dispõe sobre faixas de preservação
permanente ao longo dos cursos d’água no
perímetro urbano do município.

Buritizal
3.195 hab.

Lei 659/97 17.04.97 Dispõe sobre o zoneamento e uso dos
terrenos, quadras, lotes, edificações e
compartimentos e das edificações nos lotes.

Cristais Paulista
6.297 hab.

Lei 01/97 05.12.97 Código Municipal do Meio Ambiente

Lei 2046/72 1972 Plano Diretor

Lei Compl. 09/96 02.12.96 Lei de uso do solo e Código do Meio
Ambiente.

Franca
266.617 hab.

Projeto de Lei Projeto de Lei Complementar que dispõe
sobre a instituição do Plano Diretor.

Lei Compl.
1632/93

30.12.93 Estabelece normas para ordenar e disciplinar
a ocupação do território.

Guaíra
33.078 hab.

Anteprojeto 1991 Plano Diretor em elaboração

Ipuã
10.983 hab.

Lei 2053/94 01.07.94 Dispõe sobre a criação do distrito Industrial e
incentivos para a instalação e/ou
desenvolvimento das empresas no território
do  município.

Lei de uso do soloItirapuã
5.371 hab. Lei ambiental

Ituverava Lei 1367/69 04.12.69 Dispõe sobre o planejamento físico do
município.

Jeriquara
3.245 hab.

1998 Lei de uso do solo

31.12.68 Plano DiretorPatrocínio
Paulista
10.472 hab.

Lei ambiental

Rifaina
3.244 hab.

Lei 944/97 21.11.97 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
no município.

QUADRO 7.5.1 – Instrumentos de planejamento por município.
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•  25% dos municípios que apresentaram legislação possuem menos de 5.000

habitantes;

•  16,7% dos municípios possuem entre 5.000 e 10.000 habitantes;

•  16,7% dos municípios possuem entre 10.000 e 20.000 habitantes;

•  33,3% dos municípios possuem entre 20.000 e 50.000 habitantes;

•  8,3% dos municípios possuem mais de 50.000 habitantes.

É importante que os instrumentos de política pública dos municípios, aqueles existentes

e os que venham a ser adotados, visando a ordenação adequada do uso do solo, sejam

compatíveis com a legislação vigente (recursos hídricos, proteção de mananciais, Constituição,

parcelamento do solo, entre tantas outras).

Essa necessidade tornou-se obrigatoriedade quando da Constituição Brasileira

(promulgada em 1988), em seu capítulo da política urbana, artigo 182, determina que é

obrigatório o plano diretor para as cidades com mais de 20.000 habitantes, sendo instrumento

básico para a política de desenvolvimento e de expansão urbana.
GRÄFICO 7.5.1 –Município com legislação em relação à distribuição da população.
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8 SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Neste item serão abordadas as principais características dos recursos hídricos que

ocorrem na UGRHI, abrangendo as disponibilidades existentes e suas diversas formas de

usos e demandas. Adicionalmente serão relatadas as informações existentes sobre a

qualidade das águas e identificadas as principais fontes de poluição potenciais.

8.1 Disponibilidade Hídrica

8.1.1 Recursos hídricos superficiais

Os dados e texto aqui apresentados são preliminares, uma vez que estão em fase de

preparação para apresentação.

8.1.2.1 Conceitos Gerais

Hidrologia
A Hidrologia é a ciência que estuda a água no planeta, abordando suas formas de

ocorrência, circulação e distribuição; suas propriedades físicas e químicas; e sua relação

com os seres vivos. A Engenharia Hidrológica é um ramo de aplicação da hidrologia que

utiliza princípios hidrológicos na solução de problemas de engenharia provenientes das

intervenções humanas nos recursos hídricos. Pode-se dizer que ela procura estabelecer

relações que definam a variabilidade da água em termos espaciais, temporais, sazonais,

anuais ou geográfico. Suas aplicações buscam, por meio de informações hidrológicas

(pluviometria e fluviometria), questões que envolvem o gerenciamento de recursos hídricos,

tais como:

•  a avaliação da disponibilidade de água de um rio e como ela poderá variar de

estação para estação e de ano para ano;

•  o estudo da relação entre a quantidade de água superficial e a água subterrânea;

•  a quantificação da vazão máxima provável em um local proposto para uma

barragem;

•  avaliar as vazões mínimas de um rio.

De forma geral, a resposta a um problema hidrológico é o valor de uma grandeza

hidrológica associada a uma probabilidade de ocorrência.
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Ciclo Hidrológico
O ciclo hidrológico corresponde à constante circulação das águas em suas diferentes

fases e através dos diferentes ambientes da Terra.

A água existe praticamente em toda parte, variando em quantidade, que pode ser

considerada ilimitada nos oceanos, pelo menos em termos relativos para o homem, e de

magnitude quase nula, nas regiões desérticas. Na atmosfera ela está presente sob a forma

de vapor, nuvens e precipitação. Na superfície da terra é encontrada nos cursos d’água, nos

lagos, nos oceanos e nas calotas polares de gelo. Sob a superfície da Terra ocorre ocorre

ocupando espaços vazios dos materiais que constituem solos e rochas, preenchendo partes

ou totalmente os interstícios ali existentes, quando constitui os denominados aqüíferos ou

lençóis subterrâneos.

O fenômeno da precipitação é o elemento alimentador da fase terrestre do ciclo

hidrológico e constitui portanto fator importante para os processos de escoamento superficial

direto, infiltração, evaporação, transpiração, recarga de aqüíferos, vazão básica dos rios e

outros.

8.1.2.2 Dados Pluviométricos

Para o estudo da precipitação na Bacia Hidrográfica do SAPUCAÍ-MIRIM/Grande

efetuou-se, previamente, a seleção dos dados de estações pluviométricas do Banco de

Dados Pluviométricos e Fluviométricos do CTH (1998), levando-se em conta:

•  Levantamento das estações em operação, das desativadas e do tipo de aparelho

existente;

•  Análise da distribuição espacial na Bacia;

•  Análise qualitativa dos dados disponíveis.

As redes básicas são constituídas em geral de pluviômetros e um número restrito de

pluviógrafos localizados em locais de maior interesse, como em concentrações urbanas. No

Estado de São Paulo, o DAEE/CTH opera uma rede básica com cerca de 1000 pluviômetros

e 130 pluviógrafos, o que dá uma densidade de aproximadamente um posto a cada 250 km2

no Estado.

A rede na Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande acha-se distribuída de forma

razoavelmente uniforme em toda sua área, a qual contém 33 pluviômetros e 3 pluviógrafos,

resultando numa densidade de aproximadamente um posto a cada 275 km2 por estação, o

que, embora inferior à média do Estado, atende às recomendações da Organização

Meteorológica Mundial, que admite ser suficiente que uma média de um posto por 500 ou

400 km2 (PORTO, 1993).
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A Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande é deficiente em relação ao número de

pluviógrafos, cuja rede é composta por apenas 3 aparelhos registradores, uma vez que o

mínimo recomendável é de um aparelho registrador para cada quatro postos. Esta

deficiência é sentida nos estudos de correlação precipitação-deflúvio, nos casos de

enchentes, problemas de erosão e cálculo de galerias pluviais, onde é necessário um bom

conhecimento das intensidades pluviométricas.
A relação dos postos utilizados é apresentada no QUADRO 8.1.2.2.1 e no

DESENHO   estão localizados todos os postos pluviométricos e fluviométricos da rede

operada pelo DAEE, incluindo os desativados e os postos pluviométricos escolhidos para os

estudos.

Nos estudos realizados procurou-se utilizar todo o período com dados de cada posto,

não se definindo um período. Para tanto, foram preenchidas as falhas esporádicas das

séries analisadas até um período de 4 meses no ano; acima disto, tais anos foram

descartados para análise. Para o preenchimento das falhas foi utilizado o Método de

Ponderação Regional (TUCCI, 1993), visando a homogeneização do período de

informações e a análise estatística das precipitações; quando não foi possível a sua

utilização, baseou-se nos dados das estações vizinhas.

QUADRO 8.1.2.2.1 - Dados dos postos pluviométricos da Bacia Hidrográfica Sapucaí-
Mirim/Grande.

Prefixo MÉDIA
ANUAL

Município Bacia Inicio Fim Inicio Fim

Pluv Pluv Pluvgfo Pluvgfo

B4-001 1642 FRANCA BAGRES 1935 1942 1942

B4-002 1645 BURITIZAL BANDEIRA 1931

B4-003 1525 NUPORANGA SAPUCAI MIRIM 1931

B4-004 GUARA SAPUCAI MIRIM 1931 1971

B4-006 ITUVERAVA RIO DO CARMO 1937 1971

B4-010 SAO JOAQUIM DA BARRA SAPUCAI MIRIM 1937 1970

B4-018 1595 SAO JOAQUIM DA BARRA SAPUCAI MIRIM 1937

B4-020 1732 RESTINGA BAGRES 1939

B4-021 1582 SAO JOSE DA BELA VISTA BURITI 1939

B4-022 1469 RIBEIRAO CORRENTE CORRENTE 1939

B4-023 1538 JERIQUARA PONTE NOVA 1939 1970 1972

B4-024 1685 CRISTAIS PAULISTA CANOAS 1939

B4-025 IGARAPAVA GRANDE 1942 1971

B4-026 1599 IGARAPAVA GRANDE 1942

B4-027 IGARAPAVA GRANDE 1942 1973

B4-028 IGARAPAVA GRANDE 1942 1973
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Prefixo MÉDIA
ANUAL

Município Bacia Inicio Fim Inicio Fim

Pluv Pluv Pluvgfo Pluvgfo

B4-029 1597 IGARAPAVA GRANDE 1942

B4-030 ARAMINA CARMO 1942 1971

B4-032 1553 ARAMINA CARMO 1942

B4-033 IGARAPAVA GRANDE 1943 1970

B4-034 1485 ITUVERAVA RIO DO CARMO 1943

B4-035 1483 GUARA ESTIVA 1943 1972

B4-036 SAO JOAQUIM DA BARRA SAPUCAI MIRIM 1943 1970

B4-037 1551 PEDREGULHO GRANDE 1943

B4-038 1602 RIFAINA GRANDE 1943 1972

B4-039 RESTINGA BAGRES 1943 1955

B4-040 1564 BATATAIS TOMBA CARRO 1943 1970

B4-043 PATROCINIO PAULISTA SAPUCAIZINHO 1946 1953

B4-047 GUARA ESTIVA 1944 1973 1944 1973

B4-048 1560 ITUVERAVA RIO DO CARMO 1945

B4-053 1609 ITIRAPUA RIO SANTA BARBARA 1952

B4-055 1605 CRISTAIS PAULISTA CANOAS 1965

B4-056 ITIRAPUA GRANDE 1965 1970

B4-057 1715 RESTINGA SANTA BARBARA 1970

B4-059 1630 PEDREGULHO GRANDE 1970

B4-061 PATROCINIO PAULISTA SAPUCAIZINHO 1970

B4-062 1740 PEDREGULHO GRANDE 1971

B4-063 1881 PEDREGULHO GRANDE 1974

B4-064 1533 ARAMINA GRANDE 1974

B4-065 1818 BURITIZAL PONTE NOVA 1975

B4-066 1684 NUPORANGA SAPUCAI MIRIM 1974 1980

B4-067 1837 PEDREGULHO GRANDE 1983

B5-011 GUAÍRA SAPUCAI MIRIM 1959 1968

B5-013 MIGUELOPOLIS GRANDE 1959 1966

B5-040 1489 GUAÍRA JARDIM 1969

B5-041 GUAÍRA SAPUCAI MIRIM 1950 1971

B5-051 1420 IPUA SAPUCAI MIRIM 1970

B5-052 1632 IPUA SAPUCAI MIRIM 1970

B5-060 1550 MIGUELOPOLIS GRANDE 1971

B5-065 GUAÍRA ROSARIO 1986 1986

C4-039 ALTINOPOLIS ARARAQUARA 1942
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8.1.2.3 Precipitações médias mensais

A altura média de precipitação em uma área específica é necessária em muitos tipos

de problemas hidrológicos, notadamente na determinação do balanço hídrico de uma Bacia

hidrográfica, cujo estudo pode ser feito com base em um período determinado de tempo, ou

com totais de uma estação do ano, ou ainda com base em totais anuais. Existem três

métodos para a determinação do balanço hídrico:

•  Método da Média Aritmética;

•  Método de Thiessen;

•  Método das Isoietas.

Pelas características gerais das sub-bacias da área da UGRHI-8 e tendo-se em

conta a distribuição dos postos pluviométricos, admitiu-se que o método aritmético é

adequado para tais cálculos. Esta método não apresenta variação em relação à média,

conforme pode ser observado nas FIGURAS 8.1.2.3.1 a 8.1.2.3.7.

A Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande foi dividida em 7 sub-bacias, consideradas

unidades hidrográficas principais (dentro da UGRHI), que constam do QUADRO 8.1.2.3.1

QUADRO 8.1.2.3.1 - Unidades hidrográficas principais da Bacia Sapucaí-Mirim/Grande.

Número Sub-bacia Área de drenagem (Km²)*

01 Rib. Do Jardim/Cór. Lajeado 844,216

02 Afluentes do Rio Grande 1 376,654

03 Baixo Sapucaí 1 834,545

04 Carmo 1 303,365

05 Canoas 446,205

06 Médio Sapucaí 1 059,810

07 Alto Sapucaí 2 160,894

TOTAL DA BACIA

*As áreas das sub-bacias 1 a 7 não incluem as porções sob os reservatórios.
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PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA DO
JARDIM-LAGEADO:

(POSTOS B5-060,B5-040)
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Figura 8.1.2.3.1 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do rio Jardim e córrego do
Lageado.

PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA DOS AFLUENTES DO RIO 
GRANDE:

(POSTOS B4-038,B4-037,B4-059,B4-026)
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Figura 8.1.2.3.2 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia dos Afluentes do rio
Grande.
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PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA DO
BAIXO SAPUCAÍ:

(POSTOS B5-051,B4-035,B4-018)
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Figura 8.1.2.3.3 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Baixo Sapucaí.

PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA DO CARMO:
(POSTOS B4-022,B4-023,B4-048)
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Figura 8.1.2.3.4 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do rio do Carmo.
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PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA DO CANOAS:
(POSTOS B4-024, B4-055,B4-001)
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Figura 8.1.2.3.5 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do rio Canoas.

PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA DO
MÉDIO SAPUCAÍ:

(POSTOS B4-066,B4-021,B4-001)
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Figura 8.1.2.3.6 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Médio Sapucaí.
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PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA DO
ALTO SAPUCAÍ:

(POSTOS C4-039,B4-040, B4-053, B4-005)
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Figura 8.1.2.3.7 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Alto Sapucaí.
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8.1.2.4  Postos fluviométricos

Num local de um curso d’água, onde se disponha de um posto fluviométrico

adequadamente operado, o conjunto básico de informações que permite caracterizar

localmente as disponibilidades hídricas superficiais é a série de vazões que seja possível

obter. Essa série hidrológica compreende vazões médias diárias, que por sua vez podem

ser resumidas em valores médios mensais, mais adequados para utilização em

determinados tipos de estudos.

A Bacia do Sapucaí-Mirim/GRANDE, com seus 9.166 km2, apresenta um total de 5

estações em operação pelo DAEE. Tomando-se como base os critérios de recomendações

da Organização Meteorológica Mundial – OMM, QUADRO 8.1.2.4.1 a densidade média de

1.815,4 km2/estação na Bacia não satisfaz aos padrões estabelecidos.

Tipo de Região Gama de variação da
Densidade Mínima

(Área em Km2/estação)

Gama de variação tolerável
para condições muito difíceis

(Área em Km2/estação)
Regiões planas de zonas

temperadas, mediterrâneas
e tropicais

1000 – 2500 3000 – 10000

Regiões montanhosas de
zonas temperadas,

mediterrâneas e tropicais

300 – 1000 1000 – 5000

Zonas áridas e polares 5000 – 20000 1000 – 5000

QUADRO 8.1.2.4.1 - Densidade Mínima de rede fluviométrica – Fonte OMM.

Além do reduzido número de postos fluviométricos, nota-se nítida precariedade na

sua distribuição, tanto espacialmente como nos períodos de leitura, além dos postos

desativados (QUADRO 8.1.2.1.2).

Para a confecção de gráficos com vazões mensais mínimas, máximas e médias

históricas, foram escolhidos os postos em operação (FIGURAS 8.1.2.4.1 a 8.1.2.4.6).
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PREFIXO MUNICÍPIO CURSO D'ÁGUA ÁREA (km2) INÍCIO FIM

5B-007 Guaíra Sapucaí-Mirim, R. 6281 1969

4B-017 Guara Estiva, Rib da 264 1980

4B-001 Guara Sapucaí-Mirim, R. 4748 1944 1970

4B-012 São Joaquim da Barra Sapucaí-Mirim, R. 4744 1971 1981

4B-013 São José Bela Vista Salgado, Rib do 259 1980 1996

4B-016 São José Bela Vista Buriti, Rib. Do 84 1980

4B-006 Nuporanga Sapucaí-Mirim, R. 3863 1929 1946

4B-015 Patrocínio Paulista Sapucaizinho,R./São Tóme, Rib 276 1980

4B-014 Batatais Tomba Carro, Rib./Batatais, Rib. 178 1980

4C-002 Santo Antônio da Alegria Sapucaí/Sapucaí-Mirim, R./Pinheirinho, Rib. 449 1959

QUADRO 8.1.2.4.2 - Dados dos postos fluviométricos da Bacia Hidrográfica Sapucaí-

Mirim/Grande.

Em bacias sem dados fluviométricos, o DAEE desenvolveu estudos para o Estado de

São Paulo com o objetivo de permitir a avaliação da disponibilidade hídrica em qualquer

curso de água, através da regionalização dos seguintes parâmetros hidrológicos:

•  vazão média de longo período;

•  vazão mínima anual média para os intervalos de 1 a 6 meses consecutivos,

associada à probabilidade de ocorrência;

•  curva de permanência de vazões médias mensais;

•  volume de armazenamento intra-anual, necessário para atender uma demanda

associada a um risco;

•  vazão mínima anual de 7 dias consecutivos associada a uma probabilidade de

ocorrência.
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BACIA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE:

Fluviograma com vazões médias mensais: (de 1969 a 1997)
Posto 5B-007 - rio Sapucaí-Mirim- Sub-bacia do Jardim/Lageado
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FIGURA 8.1.2.4.1

Fluviograma com vazões médias mensais: (de 1980 a 1997)
Posto 4B-017 - ribeirão da Estiva - Sub-bacia do Baixo Sapucaí
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FIGURA 8.1.2.4.2
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Fluviograma com vazões médias mensais: (de 1980 a 1997)
Posto 4B-016 - ribeirão do Buriti - Sub-bacia do Médio Sapucaí
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FIGURA 8.1.2.4.3

Fluviograma com vazões médias mensais: (de 1980 a 1997)
Posto 4B-015 - rio Sapucaizinho/São Tomé - Sub-bacia do Alto Sapucaí
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FIGURA 8.1.2.4.4
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Fluviograma com vazões médias mensais: (de 1980 a 1997)
Posto 4B-014 - ribeirão Tomba-Carro/Batatais - Sub-bacia do Alto Sapucaí
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FIGURA 8.1.2.4.5

Fluviograma com vazões médias mensais: (de 1959 a 1997)
Posto 4C-002 - rio Sapucaí/Sapucaí-Mirim/Pinheirinho - Sub-bacia do Alto

Sapucaí
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FIGURA 8.1.2.4.6

8.1.2 Recursos Hídricos Subterrâneos
A disponibilidade hídrica subterrânea pode ser avaliada pelas características

hidráulicas e geométricas dos aqüíferos existentes, além de considerações quanto à

facilidade de extração dos recursos e produtividade obtida.

A ocorrência das águas subterrâneas na UGRHI é condicionada pela presença de cinco

unidades aqüíferas, a saber: Cenozóico, Bauru, Serra Geral, Botucatu em suas porções livre
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e confinada, Tubarão e Cristalino. As denominações dos aqüíferos adotadas neste relatório

seguem os estudos de âmbito regional no Estado de São Paulo realizados por REBOUÇAS

(1976), DAEE (1984), DAEE (1988), IG/CETESB/DAEE (1997) e CAMPOS (1993), sendo as

mesmas utilizadas no Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos (1990).

As principais características hidrogeológicas de cada unidade aqüífera foram obtidas em

levantamentos bibliográficos, sendo relatadas nos itens subseqüentes. O QUADRO 8.1.2.1,

a seguir, resume os dados obtidos.
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QUADRO 8.1.2.1: Resumo das características geométricas e hidrogeológicas dos aqüíferos presentes na UGRHI
(modificado de IG/CETESB/DAEE 1997).

Características Geometria do Aqüífero Hidráulica dos Aqüíferos Hidráulica dos Poços Cadastrados
Aqüífero Unidade Geológica Hidrogeológicas Área

aflorante na
UGRHI (%)

Espessura
média (m)

Transmissividade
(m2/d)

Porosidade
efetiva (%)

Vazão
média
(m3/h)

Vazão
específica
(m3/h/m)

Profundidade
média (m)

Cenozóico
Sedimentos
correlatos à
Formação Itaqueri

Extensão limitada, porosidade
granular; livre, descontínuo,
heterogêneo e anisotrópico

15 30 - - 1 a 30 0,1 a 5 10 a 30

Serra
Geral

Formação Serra
Geral

Extensão regional com caráter
eventual, porosidade por
fraturas, livre a semi-confinado,
descontínuo, heterogêneo e
anisotrópico.

55 150 1 a 95 1 a 5

Formações
Pirambóia e
Botucatu

Extensão regional,
porosidade granular, livre,
contínuo, homogêneo,
isotrópico.

15 250 40 a 500 25

Botucatu
Formações
Pirambóia e
Botucatu

Extensão regional,
porosidade granular,
confinado, contínuo,
homogêneo, isotrópico

0 350 a 400 150 a 400 16 a 24

Tubarão Grupo Tubarão

Extensão regional,
porosidade granular, livre a
semi-confinado,
heterogêneo, descontínuo
e anisotrópico.

0 1000 0,3 a 200 5

Cristalino Embasamento
Cristalino

Extensão regional,
porosidade por fraturas,
livre a semi-confinado,
heterogêneo, descontínuo
e anisotrópico.

10 200 0,1 a 200 -



MINUTA RELATÓRIO No  40.672

 

89

Adicionalmente foram realizadas análises de produtividade dos aqüíferos por meio do

levantamento das informações de vazão de explotação, vazão específica e profundidade total dos

poços cadastrados nos diversos bancos de dados existentes (DAEE, Sabesp, CPRM) e nas

Prefeituras dos municípios da UGRHI. São apresentadas nos QUADROS 8.1.2.2 a 8.1.2.4, e nas

FIGURAS 8.1.2.1 a 8.1.2.3, a seguir, a síntese das informações obtidas.

QUADRO 8.1.2.2: Vazões por aqüífero dos poços cadastrados.
Aqüífero Número de poços Q mín. (m3/h) Q máx. (m3/h) Q média (m3/h)
Cenozóico/Serra Geral 1 9,5 9,5 9,5

Serra Geral 59 1,2 118,0 23,3

Serra Geral/Botucatu 32 1,5 745,0 76,0

Botucatu 2 7,0 7,0 7,0

Tubarão 4 5,2 45,6 17,3

Cristalino 4 8,8 20,0 12,4

Não definido 80 0,6 130,0 29,6
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FIGURA 8.1.2.1: Vazões obtidas por aqüífero captado.
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QUADRO 8.1.2.3: Vazão específica por aqüífero nos poços cadastrados.

Aqüífero Número de poços Q/s mín. (m3/h/m) Q/s máx. (m3/h/m) Q/s média (m3/h/m)
Cenozóico/Serra Geral 1 0,760 0,760 0,760

Serra Geral 59 0,043 3,887 0,645

Serra Geral/Botucatu 32 0,011 9,050 2,222

Botucatu 2 2,333 2,333 2,333

Tubarão 4 0,041 0,950 0,319

Cristalino 4 0,195 0,420 0,303

Não definido 80 0,050 12,500 1,902
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QUADRO 8.1.2.4: Profundidades por aqüífero nos poços cadastrados.

Aqüífero Número de poços Prof. mín. (m) Prof. máx. (m) Prof. média (m)
Cenozóico/Serra Geral 1 37,0 37,0 37,0

Serra Geral 59 42,7 300,0 133,1

Serra Geral/Botucatu 32 96,0 688,0 262,2

Botucatu 2 95,0 127,0 111,0

Tubarão 4 157,7 346,0 277,2

Cristalino 4 95,0 150,0 114,0

Não definido 80 30,0 480,0 173,6
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FIGURA 8.1.2.3: Profundidades por aqüífero captado.

11.4.2.2 Aqüífero Cenozóico
O Aqüífero Cenozóico compreende os depósitos de idade cenozóica

indiferenciados, incluindo na área da UGRHI, os sedimentos correlatos à Formação

Itaqueri. Caracteriza-se como uma unidade hidrogeológica com extensão limitada,

sedimentar, permeável por porosidade granular, livre e descontínua.

Como não possui caráter regional, suas características associam-se às formas de

ocorrência e natureza locais dos sedimentos que a compõe, não havendo relatos de

parâmetros hidráulicos do aqüífero.

O Aqüífero possui espessuras inferiores a 150 m, sendo explotado apenas por

poços rasos tipo cacimba. Foi identificada apenas um poço tubular nesse aqüífero, porém,

com captação também nos basaltos da Formação Serra Geral. Pode-se inferir que

apresenta produtividade muito baixa, com utilização restrita apenas ao uso doméstico.
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11.4.2.3 Aqüífero Serra Geral
Os basaltos e diabásios da Formação Serra Geral constituem um aqüífero de extensão

regional, porém com condições aqüíferas restritas, definidas em função de descontinuidades

(juntas, fraturas e falhas), e/ou pela presença de pacotes de arenitos inter-derrames.

Na região, os basaltos apresentam espessuras variáveis de 100 m a 600 m, sendo mais

espessos no sentido oeste. As transmissividades extremamente baixas na direção vertical, aliado

à sua grande espessura, condicionam o basalto como a camada confinante do Aqüífero Botucatu

subjacente. Sua área aflorante representa 24% de toda a UGRHI 4.

Como o fluxo das águas subterrâneas ocorre essencialmente nas fraturas da rocha, as quais são

usualmente descontínuas, os parâmetros hidráulicos do aqüífero (transmissividade,

permeabilidade, porosidade) não possuem o mesmo significado que nos aqüíferos granulares,

não servindo, portanto, para previsões de disponibilidade hídrica. Devem ser visualizados apenas

como indicadores de características regionais.

DAEE (1974) relatou na região administrativa 6 (Ribeirão Preto) variações de

transmissividades entre 1 e 95 m2/d, resultando em média de 20 m2/d. Na maioria dos poços

foram verificados coeficientes de armazenamento baixos, indicando confinamento das águas nas

fraturas. Foram observados valores de porosidade efetiva entre 1% e 5% e vazões extremamente

variáveis.

Os poços cadastrados na UGRHI que captam unicamente este aqüífero apresentam

vazões bastante variáveis, entre 1,2 e 118 m3/h, com média de 23,3 m3/h. As profundidades

variam entre 42,7 e 300,0 m e as vazões específicas de 0,043 a 3,887 m3/h/m e média de 0,645

m3/h/m.

11.4.2.4 Aqüífero Botucatu
Sob a denominação de Aqüífero Botucatu são incluídas as formações Botucatu e Pirambóia,

por apresentarem características de meio hidráulico pouco diferenciáveis. O Aqüífero Botucatu

apresenta área de afloramento em apenas 15% da área total da UGRHI, mas ocorre em sub-

superfície, tendo os basaltos da Formação Serra Geral como unidade confinante.

Apresenta características de unidade hidrogeológica sedimentar, permeável por porosidade

granular, com substrato formado pelas camadas argilosas do Grupo Passa Dois e mergulhos

suaves no sentido oeste. O Aqüífero estende-se de forma contínua, com espessuras variando

desde zero, a leste, até cerca de 400 m, a oeste.

As recargas ocorrem principalmente nas áreas de afloramento das formações, induzindo ao

fluxo das águas essencialmente horizontal no meio confinado. As contribuições ou perdas por

meio dos basaltos são bastante restritas, resultando em altas pressões de confinamento, capazes

de gerar artesianismo em determinados locais.
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Segundo DAEE (1984), em suas porções livre o Aqüífero apresenta permeabilidade entre

0,2 e 4,0 m/d, coeficiente de transmissividade entre 40 m2/d e 500 m2/d, e porosidade total em

torno de 25%. As vazões resultantes nos poços variam de 10 a 200 m3/h.

Na áreas em que o Aqüífero encontra-se confinado, as pressões exercidas resultam em

coeficientes de armazenamento extremamente baixos, de 10-3 a 10-5, e transmissividades desde

150 até 400 m2/d (DAEE 1974).

Estas características hidráulicas, associada a grande extensão e espessura, evidenciam sua

extrema importância como reserva estratégica de água, inclusive em caráter continental, conforme

destaca ARAÚJO (1995), que o define como parte integrante do Aqüífero Gigante do Mercosul.

REBOUÇAS (1976 e 1994) calculou as reservas permanentes do aqüífero Botucatu em

aproximadamente 48.000 km3, com recarga total estimada em 166 km3/ano.

Foram identificados apenas dois poços do Aqüífero Botucatu localizados em suas porções

livres, dos quais apenas um apresentou dados de produtividade. A vazão cadastrada corresponde

a 7 m3/h e a vazão específica a 2,333 m3/h/m. As profundidades dos poços é de 95 e 127 m,

resultando em média de 111 m.

No aqüífero confinado as vazões são relativamente maiores, usualmente com captações

tanto no aqüífero Serra Geral, quanto no Botucatu. As vazões situam-se  entre 1,5 e 745 m3/h,

com média de 76 m3/h. As vazões específicas obtidas situam-se entre 0,011 e 9,050 m3/h/m, com

média de 2,222 m3/h/m. As profundidades dos poços são bastante varáveis, a depender das

espessuras dos basaltos sobrejacentes. Foram observados poços com profundidades desde 96 m

até 688 m, resultando em média de 262 m.

11.4.2.5 Aqüífero Tubarão
Os sedimentos que compõem o Grupo Tubarão constituem um aqüífero de extensão

regional, com porosidade granular e localmente fissurado, livre a semi-confinado, heterogêneo e

descontínuo. DAEE (1981) destaca que as intercalações de camadas de lamitos, siltitos e

folhelhos conferem permeabilidades verticais inferiores às horizontais, resultando em anisotropia

marcante. As condições de semi-confinamento estão localmente associadas a essas intercalações

e, no sentido oeste, aos sedimentos do Grupo Passa Dois.

DAEE (1984) relata, regionalmente, espessuras atingindo até 1000 m, transmissividades

entre 0,3 e 200 m2/d e coeficientes de permeabilidade de 0,002 a 0,7 m/d, sem apresentar

distribuição homogênea em área. A porosidade efetiva situa-se em torno de 5% e o coeficiente de

armazenamento médio é de 10-4. Os poços neste Aqüífero possuem profundidades desde 100 até

300 m.
Não apresenta área de afloramento na UGRHI, sendo recobertos pelos sills de diabásios.

Foram identificados quatro poços com captação no Aqüífero Tubarão, apresentando vazões entre

5,2 e 45,6 m3/h, com média de 17,3 m3/h. As vazões específicas resultantes variam  entre  0,041
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e  0,950  m3/h/m,  com  média  de  0,319 m3/h/m. A profundidade média dos poços cadastrados é

de 277,2 m, variando desde 157,7 até 346,0 m.

11.4.2.6 Aqüífero Cristalino
O Aqüífero Cristalino compõe-se pelas rochas do embasamento com extensão regional,

porém em caráter eventual associado a porosidade por fraturas e fissuras. Apresenta

características de aqüífero livre a semi-confinado, heterogêneo, descontínuo e anisotrópico. Sua

área aflorante na UGRHI 8 corresponde a apenas 10% do total, restringindo-se à porção nordeste

da Bacia.

Segundo DAEE (1981), em estudo da região administrativa 5 (Campinas) que incluía parte

da área de afloramento do cristalino na UGRHI 8, não é possível estabelecer um zoneamento da

distribuição das características hidráulicas no Aqüífero Cristalino, porém a análise de valores de

transmissividades e capacidade específica obtidos em poços da região, indica que, a

profundidades maiores  que 165 m, reduz-se a possibilidade de encontrarem-se zonas aqüíferas

de potencial significativo.

DAEE (1984) atribui, regionalmente, valores de transmissividade entre 0,1 e 200 m2/d para o

aqüífero, com poços produzindo vazões desde 5 até 120 m3/h e profundidade média de 150 m.

No levantamento de poços cadastrados na UGRHI, foram identificados apenas quatro

poços com captação no Aqüífero Cristalino, apresentando profundidades entre 95 e 150 m, com

média de 114 m. As vazões captadas situam-se entre 8,8 e 20,0 m3/h, resultando em média de

12,4 m3/h. A vazão específica média é de 0,303 m3/h/m, apresentando variação de 0,195 a 0,420

m3/h/m.

8.2   Uso dos Recursos Hídricos e Demandas

Entende-se como demanda o volume requerido de água, necessário para o atendimento

de qualquer tipo de uso, como, por exemplo, doméstico, industrial, irrigação, dentre outros. Deve-

se destacar, no entanto, que esse termo foi empregado em alguns casos como o volume de água

extraído ou produzido de uma determinada fonte, seja ela superficial ou subterrânea.

Neste item serão apresentados os dados relativos às demandas de água na UGRHI,

divididos de acordo com as principais forma de uso dos recursos hídricos, incluindo tanto as

captações superficiais e subterrâneas, quanto os lançamentos. As tabelas contendo todas as

informações cadastradas são apresentadas no ANEXO D.

As classes de uso definidas foram: público, industrial, irrigação e uso não consuntivo. Esse

último refere-se às formas de uso que não resultam em derivação das águas, tais como usinas

hidroelétricas e aquicultura, sendo aplicado apenas às captações de águas superficiais. Foram

analisadas também as demandas consuntivas divididas por sub-bacias, de modo a fornecer
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subsídios para a avaliação do balanço demanda/disponibilidade e a definição de áreas críticas, a

ser discutidas nos capítulos subseqüentes.
Os dados foram obtidos por meio de levantamentos nas seguintes fontes:

! DAEE (banco de dados de poços tubulares cadastrados, banco de dados de usuários
públicos e privados, banco de dados de outorgas);

! SABESP (dados gerenciais de operação dos sistemas de água e esgoto na Unidade
de Negócio de Franca, cadastro de poços tubulares da Divisão Técnica Operacional
em Águas Subterrâneas em São Paulo)

! Prefeituras Municipais dos os municípios com sede na UGRHI (Departamentos de
Água e Esgotos, Serviços Autônomos e terceirizadas);

! Projeto LUPA (1997); e
! CESP (Divisão de Planejamento, Programação e Comercialização da Operação).

8.2.1   Uso Público
As demandas de água para o abastecimento público nos 22 municípios que compõe a

UGRHI foi obtida na Sabesp e nas Prefeituras Municipais, tendo como referência o mês de abril

de 1999. O QUADRO 8.2.1.1 a seguir resume as demandas totais cadastradas.

QUADRO 8.2.1.1: Demandas de água para abastecimento público

Manancial Produção mensal (m3) Demanda (m3/s) Porcentagem (%)

Superficial 3.298.416 1,273 66

Subterrâneo 1.714.374 0,661 34

TOTAL 5.012.790 1,934 100
A utilização de águas superficiais é realizada em 12 municípios, dos quais apenas

os municípios de Franca e Restinga possuem exclusivamente captação superficial. O

abastecimento exclusivamente por água subterrânea é realizado em 10 municípios. O

QUADRO 8.2.1.2 apresenta a relação de utilização de cada manancial e número de

poços ou captações por município da UGRHI.

 QUADRO 8.2.1.2: Abastecimento público nos municípios da UGRHI
Município Operação Manancial (%) Número de

Subterrâneo Superficial Poços Captações

1 Aramina DAE 100 0 4 0

2 Batatais DAE 48 52 4 2

3 Buritizal Sabesp 100 0 2 0

4 Cristais Paulista SAE 20 80 1 1

5 Franca Sabesp 0 100 0 3

6 Guaira DEAGUA 35 65 3 1

7 Guará Dep. De Água 100 0 8 0

8 Igarapava Sabesp 95 5 10 2

9 Ipuã SAAE 20 80 3 1

10 Itirapuã Sabesp 100 0 4 0
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Município Operação Manancial (%) Número de

Subterrâneo Superficial Poços Captações

11 Ituverava SAAE 12 88 5 1

12 Jeriquara Sabesp 100 0 2 0

13 Miguelópolis Sabesp 100 0 13 0

14 Nuporanga Prefeitura 100 0 7 0

15 Patrocinio Paulista DAE 70 30 4 2

16 Pedregulho Sabesp 7 93 2 1

17 Restinga Sabesp 0 100 0 0

18 Ribeirão Corrente Sabesp 100 0 1 0

19 Rifaina Sabesp 100 0 4 0

20 Santo Antonio da Alegria SAE 100 0 3 0

21 São Joaquim da Barra SAE 30 70 4 1

22 São José da Bela Vista SAM 10 90 2 1

TOTAL 34 66 86 16

O número de captações superficiais atualmente em funcionamento para o abastecimento

público totaliza 16 pontos, com demanda total calculada em 1,498 m3/s. Em relação à água

subterrânea, foram identificados 86 poços em operação para o abastecimento público, totalizando

a demanda de água de 0,807 m3/s. Foi adotado o tempo de funcionamento de 20 horas por dia

para os poços e de 24 horas por dia para as captações em que não foi possível obter esta

informação. Verifica-se que esta ausência de informações resulta em diferenças em relação à

demanda total, calculada de acordo com a produção mensal dos municípios (QUADRO 8.2.1.1).

O QUADRO 8.2.1.3 resume o número de poços e a demanda total por aqüífero captado, dos

poços utilizados para o abastecimento público..

QUADRO 8.2.1.3: Número de poços cadastrados e demandas totais por
aqüífero, utilizados para o abastecimento público

Aqüífero Número de poços Demanda Total (m3/s) Demanda relativa (%)
Serra Geral 13 0,087 10,8

Serra Geral/Botucatu 23 0,425 52,7

Tubarão 4 0,010 1,3

Cristalino 4 0,007 0,9

Não definido 42 0,277 34,4

TOTAL 86 0,807 100,0

Com relação aos aqüíferos captados, destaca-se grande parcela das demandas que não

possuem aqüífero definido, em virtude da ausência de relatórios dos poços ou mesmo de

descrições adequadas das litologias perfuradas.
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 Outra forma importante de uso público dos recursos hídricos são os lançamentos de

esgotos domésticos. Todos os municípios da UGRHI possuem rede de coleta de esgotos, com

pelo menos um ponto de lançamento. Os lançamentos em operação totalizam 57 pontos, com

vazão total cadastrada de 1,181 m3/s. Deve-se destacar que as vazões apresentadas referem-se

aos valores cadastrados no banco de dados de lançamentos públicos do DAEE ou fornecidos pela

Sabesp, compreendendo apenas 21pontos (37%) do total identificado.

 As vazões lançadas nos demais município foi estimada multiplicando-se a população
atendida pela rede de esgoto pelo consumo de água per capta e pelo fator de correlação de 0,8.

Para os municípios que não dispunham do consumo per capta foi adotado o valor médio calculado

na UGHRI de 170 L/habitante/dia. A vazão total lançada resultou em 0,946 m3/s.

8.2.2   Uso Doméstico
 Não foram identificadas captações superficiais ou lançamentos para uso doméstico

particular. Em relação ao uso das águas subterrâneas, foram identificados 11 poços cadastrados

no DAEE, resultando em demanda de 0,030 m3/s.

Deve-se salientar, entretanto, que as vazões e períodos de funcionamento dos poços

apresentadas referem-se aos dados cadastrais, não sendo possível a identificação dos valores

atualmente em uso. Para os poços que não apresentavam o tempo de funcionamento, foi adotado

o período de 20 horas por dia.

 A demanda apresentada provavelmente corresponde apenas a uma pequena parcela em

relação aos dados reais, uma vez que não existe um cadastramento sistemático de todos os

usuários atuais. Constata-se, portanto, que a disponibilidade de informações é ainda muito

pequena, sendo possível inferir uma demanda real significativamente maior do que a cadastrada,

embora a maioria dos poços para uso doméstico operem a baixas vazões e em regime curto de

operação.

8.2.3   Uso Industrial
Foram identificadas 7 captações superficiais para uso industrial, 8 lançamentos e 12

poços na UGRHI. O QUADRO 8.2.3.1 resume as demandas obtidas. Cabe neste caso, as

mesmas observações sobre a disponibilidade de informações e demandas reais destacadas no

item sobre uso doméstico (8.2.2)

QUADRO 8.2.3.1: Demandas industriais cadastradas na UGRHI

Uso Industrial Número de usuários Vazões (m3/s)

Captações superficiais 7 0,170

Lançamentos 8 0,001

Poços 12 0,046

TOTAL 27 0,747
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8.2.4   Uso na Irrigação
Foram obtidos o cadastro de 14 captações, 2 lançamentos e 1 poço para uso em

irrigação situados na área da UGRHI. O QUADRO 8.2.4.1, apresentado a seguir, resume as

informações obtidas.

QUADRO 8.2.4.1: Demandas para irrigação cadastradas na UGRHI

Uso na Irrigação Número de usuários Vazões (m3/s)

Captações superficiais 14 0,026

Lançamentos 2 0,001

Poços 1 0,002

TOTAL 17 0,029

Entretanto, o levantamento realizado pelo PROJETO LUPA (1997) revela a

existência de um número muito maior de poços e açudes ou represas nas propriedades

rurais do que o cadastrado no DAEE. Foram identificadas 369 Unidades de Produção

Agropecuária (UPAs) que possuem pelo menos um poço, totalizando 412 poços na

UGRHI, e 2.618 UPAs que possuem pelo menos um açude ou represa.

8.2.5   Demandas por Sub-Bacias
Nesse item serão apresentados os quadros síntese e gráficos de demandas nas sub-bacias

que compõe a UGRHI, de acordo com as formas de uso das águas, para subsidiar as análises de

balanço entre a disponibilidade hídrica superficial e as demandas.

8.2.6   Demandas Globais
 As informações cadastradas serão resumidas e estimadas, de modo a compor o quadro

geral de demandas globais da UGRHI.

 O QUADRO 8.2.6.1 apresenta o resumo das demandas totais para captações e

lançamentos em funcionamento, de acordo com os usos. Foi adotado o período de funcionamento

de 24 horas por dia para os registros que não apresentavam essa informação.

QUADRO 8.2.6.1: Lançamentos e captações superficiais
Captações Lançamentos

Uso Número Vazões captadas (m3/s) Número Vazões lançadas (m3/s)
Público 16 1,498 57 1,181

Industrial 7 0,170 2 0,001

Irrigação 14 0,026 2 0,001

TOTAL 37 1,694 61 1,183
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Em relação às águas subterrâneas, foram obtidos os dados de 117 poços tubulares em

funcionamento na UGRHI.

As demandas das águas subterrâneas foram calculadas descartando-se os poços

desativados, paralisados ou sem informações quanto ao estado atual, e adotado o tempo de

funcionamento de 20 horas por dia para os poços em que não foi possível obter esta informação.

Os poços considerados em funcionamento totalizaram 64% do total de 182 poços cadastrados.

 O número de poços e a respectiva demanda cadastrada por aqüífero são apresentadas no

QUADRO 8.2.6.2 e FIGURA 8.2.6.1.

 QUADRO 8.2.6.2: Número de poços cadastrados e
demanda total por aqüífero.

Aqüífero Número de poços Vazão (m3/s)

Cenozóico/Serra Geral 1 0,002

Serra Geral 30 0,150

Botucatu 1 0,002

Serra Geral/Botucatu 23 0,425

Tubarão 4 0,010

Cristalino 4 0,007

Não definido 54 0,312

TOTAL 117 0,909
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 FIGURA 8.2.6.1: Demandas totais por aqüífero

Quanto ao uso das águas subterrâneas, as demandas cadastradas são

apresentadas no QUADRO 8.2.6.3, a seguir.
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 QUADRO 8.2.6.3: Poços cadastrados por usos
Uso Número de poços Vazão (m3/s)

Público 86 0,807

Industrial 12 0,046

Irrigação 1 0,002

Doméstico 11 0,030

Não definido 7 0,024

Total 117 0,909

 

 Para a totalização das demandas globais cadastradas, as formas de uso foram agrupadas

em doméstico, industrial, irrigação e não definido. O uso doméstico inclui as demandas públicas e

particulares identificadas nos cadastros. O QUADRO 8.2.6.4 e FIGURA 8.2.6.2 apresenta os

resultados obtidos.

QUADRO 8.2.6.4: Demandas globais por uso
 USOS  Lançamentos (m3/s)  Captações (m3/s)  Poços (m3/s)

 Doméstico 1,181 1,498 0,837

 Industrial 0,001 0,170 0,046

 Irrigação 0,001 0,026 0,002

 Não definido - - 0,024

 TOTAL 1,183 1,694 0,909
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FIGURA 8.2.6.2: Demandas globais por uso
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8.2.7   Usos Não Consuntivos

8.2.7.1   Usinas para Geração de Energia

8.2.7.2   Aquicultura

A utilização de cursos d’água para atividades de aquicultura constitui uso não

consuntivo, porém pode alterar a qualidade das águas captadas, uma vez que são

lançados complementos alimentares para as criações. O banco de dados do DAEE

registra 11 pontos de captação superficial para uso em aquicultura, com demanda total de

0,038 m3/s. O QUADRO 8.2.7.2.1 resume as informações obtidas.

QUADRO 8.2.7.2.1: Número de captações e vazões totais captadas
para aquicultura

Município Captações Vazões captadas (m3/s)
Batatais 6 0,022
Franca 2 0,001
Guaíra 2 0,020
Nuporanga 2 0,014
Patrocínio Paulista 8 0,019
São Joaquim da Barra 4 0,003
TOTAL 24 0,079

O Projeto LUPA (1997) apresenta 90 propriedades rurais que possuem tanques de piscicultura

e 3 que possuem tanques de ranicultura (QUADRO 8.2.7.2.2). Verifica-se, portanto, que o número

de captações cadastradas no DAEE representa apenas 26% do total obtido no Projeto LUPA

(1997). Desta forma, conclui-se que as demandas cadastradas encontram-se significativamente

subestimadas na UGRHI.

Os municípios que apresentam maior número de propriedades com atividades de aquicultura

são Franca e Pedregulho.

QUADRO 8.2.7.2.2: Número de propriedades com
atividades de piscicultura e ranicultura (Projeto LUPA,
1997).

Município Piscicultura Ranicultura

Aramina 2 0

Batatais 2 0

Buritizal 1 0

Cristais Paulista 4 0

Franca 21 0

Guaíra 3 0

Guará 4 0

Igarapava 2 0

Ipuã 7 1
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Município Piscicultura Ranicultura

Itirapuã 8 1

Ituverava 3 1

Jeriquara 3 0

Miguelópolis 1 0

Nuporanga 3 0

Patrocinio Paulista 2 0

Pedregulho 10 0

Restinga 4 0

Ribeirão Corrente 3 0

Rifaina 3 0

Santo Antonio da Alegria 0 0

São Joaquim da Barra 1 0

São José da Bela Vista 3 0

TOTAL 90 3

8.2.8   Outorgas
O disciplinamento do uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos no Estado de

São Paulo foi definida na forma da Lei Estadual No 7.663 de 30/12/91, que estabelece a Política

Estadual de Recursos Hídricos, regulamentada pelo Decreto No 42.258 de 31/10/96, que dispõe

sobre a Outorga e Fiscalização.

A concessão de outorgas para utilização dos recursos hídricos superficiais e

subterrâneos foi determinada por meio de Portaria DAEE no 717, datada de 12/12/96. A emissão

das concessões é de responsabilidade do DAEE, para execução de  quaisquer empreendimentos,

obras ou serviços que demandem ou interfiram nos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos.

As outorgas para derivação de água ou lançamento de efluentes são emitidas por meio de

concessões para uso público, com validade máxima de 10 anos, e por meio de autorizações no

caso de usuários privados, com validade máxima de  5 anos.

No levantamento realizado junto ao DAEE em janeiro de 1999, foram cadastradas 103

outorgas emitidas nos municípios que compõe a UGRHI. O QUADRO 8.2.8.1 e FIGURA 8.2.8.1, a

seguir, apresentam o número de outorgas emitidas por ano, por tipo de demanda e usuário.

QUADRO 8.2.8.1: Número de Outorgas
 Ano da  Captações  Lançamentos  Poços
 Outorga  Público  Privado  Total  Público  Privado  Total  Público  Privado  Total

 1994 - - - - - -  4  2  6
 1995 - - - - - -  6  1  7
 1996 - - - - - -  -  -  -
 1997 - - - - - -  -  1  1
 1998 - 4 4 - 6 6  5  -  5
 1999 1 4 5 1 3 4  1  2  3
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 Ano da  Captações  Lançamentos  Poços
 Outorga  Público  Privado  Total  Público  Privado  Total  Público  Privado  Total
 Sem data 7 16 23 13 5 18  11  10  21
 TOTAL  8  24  32  14  14  28  27  16  43
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 FIGURA 8.2.8.1: Número de outorgas emitidas por ano

Embora apresente tendência de crescimento, o número total de outorgas registradas ainda é

considerado pequeno em relação às estimativas de usuários existentes, especialmente em

relação aos poços tubulares.

Comparativamente aos pontos cadastrados neste estudo, verifica-se que o número total de

outorgas emitidas representa 86% das captações, 46% dos lançamentos, e apenas 37% dos

poços tubulares. Em relação ao uso público, verifica-se que foram outorgados 50% das

captações, 25% dos lançamentos e 31% dos poços tubulares atualmente em uso.

8.3   Balanço Demanda X Disponibilidade

8.4   Fontes de Poluição

Neste item serão apresentadas as principais fontes de poluição que ameaçam os recursos

hídricos da UGRHI, tanto superficiais quanto subterrâneos. Deve-se destacar que serão

abordadas como fontes potenciais de poluição, uma vez que as alterações verificadas na

qualidade dos recursos serão tratados no item sobre qualidade das águas.

As principais fontes foram classificadas quanto à sua forma de inserção no meio e quanto à sua

origem, conforme apresentadas a seguir. No ANEXO D são listados os dados coletados.
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8.4.1 Fontes pontuais ou fixas
Correspondem às fontes que podem ser relacionadas a um ponto específico de descarga, na

escala de trabalho adotada (1:250.000). Serão apresentadas a seguir as principais fontes de

poluição pontuais obtidas, classificadas de acordo com a atividade geradora dos poluentes.

8.4.1.1   Cargas poluidoras de origem doméstica
As cargas poluidoras de origem doméstica referem-se aos pontos de lançamento de

esgotos, coletados em áreas urbanas pela Sabesp, Prefeituras ou Serviços Autônomos de Água e

Esgoto. São considerados como fontes pontuais de poluição direta dos cursos d’água onde são

lançados, podendo também afetar as águas subterrâneas e solos de forma indireta.

Os esgotos domésticos caracterizam-se pela grande quantidade de matéria orgânica

biodegradável, responsável por significativa depleção do oxigênio nos cursos de água, como

resultado da estabilização pelas bactérias. Estes efluentes líquidos apresentam ainda nutrientes e

organismos patogênicos que podem causar efeitos deletérios no corpo receptor, dificultando, ou

mesmo, inviabilizando o seu uso para um outro fim.

A quantificação dos poluentes biodegradáveis é apresentada em termos de carga

orgânica, expressa em massa de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,2o) por unidade de

tempo As cargas orgânicas potenciais por município foram calculadas de acordo com a população

atendida pela rede coletora, adotando-se uma média teórica de 54 g DBO5/habitante/dia. Em

municípios que apresentam mais de um ponto de lançamento, a distribuição das cargas foi

realizada proporcionalmente às vazões lançadas em cada ponto. Os dados de cada ponto de

lançamento cadastrados são apresentados no ANEXO D.

Foram identificados 57 pontos de lançamentos de efluentes domésticos de uso público,

resultando em carga orgânica total de 29.715 kg DBO5/dia.

Verifica-se que 31 pontos de lançamento possuem tratamento prévio, correspondendo a 54% do

total. Em termos de cargas orgânicas potenciais, 57% do total coletado na UGRHI passa por

algum tipo de tratamento (FIGURA 8.4.1.1.1).

Sem tratameto
37%

Com 
tratamento

63%

FIGURA 8.4.1.1.1: Relação entre as cargas orgânicas domésticas
potenciais que passam ou não por algum tipo
de tratamento
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Uma vez que não existem dados e análises sistemáticas das cargas remanescentes nos

sistemas de tratamento, serão adotados valores teóricos de eficiência, descritos na literatura

especializada. Os valores foram avaliados de acordo com o tipo de tratamento existentes,

obtendo-se:

•  lagoas de estabilização e lagoas em geral: 80%;

•  lagoa facultativa: 80%;

•  lagoa anaeróbia e facultativa (autraliana): 85%;

•  fossa-filtro: 70%; e

•  gradeamento primário: 5%.

8.4.1.2 Cargas poluidoras de origem industrial
As cargas poluidoras de origem industrial correspondem aos lançamentos de efluentes

líquidos diretamente nos rios e córregos, com ou sem tratamento prévio. Assim como as cargas

de origem doméstica, constituem fontes de poluição direta das águas superficiais onde são

lançados, e indireta de solos e águas subterrâneas. Entretanto, a grande diversidade de indústrias

existentes no Estado de São Paulo faz com que haja uma variabilidade maior dos contaminantes

lançados aos corpos d’água, incluindo-se metais pesados, compostos orgânicos tóxicos e muitos

outros que dependem das matérias-primas e dos processos industriais utilizados.

O inventário de indústrias foi fornecido pela CETESB em janeiro de 1999, na forma digital,

com o registro de 47 indústrias situadas na UGRHI. O inventário apresenta o ramo de atividade

das indústrias e as cargas poluidoras agrupadas em orgânicas e inorgânicas. A este inventário

foram incluídas 23 indústrias cadastradas do DAEE, das quais 17 já constavam do inventário

CETESB, totalizando 53 registros. A descrição de cada ponto é apresentada no ANEXO F. Deve-

se destacar, entretanto, que o inventário fornecido pela CETESB não apresenta a localização do

ponto de lançamento dos efluentes pelas indústrias. As localizações obtidas referem-se à área

das instalações industrial. Já o cadastro do DAEE não registra os valores das cargas poluidoras.

O QUADRO 8.4.1.2.1 a seguir, apresenta a distribuição do número de indústrias cadastradas por

município.

QUADRO 8.4.1.2.1: Inventário de número de indústrias por município.
Município Indústrias

Batatais 2

Buritizal 1

Cristais Paulista 1

Franca 19

Guaíra 5

Guará 1
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Município Indústrias

Igarapava 2

Ipuã 3

Ituverava 1

Jeriquara 1

Nuporanga 1

Patrocínio Paulista 5

Pedregulho 2

Restinga 1

São Joaquim da Barra 7

São José da Bela Vista 1

Total 53

As indústrias cadastradas na CETESB registram a produção total de 122.379 tDBO5/ano

de cargas orgânicas potenciais, sendo reduzidas para 919 t/DBO5/ano de cargas orgânicas

remanescentes, com eficiência dos tratamento de 99,2%.

As indústrias cadastradas diversificam-se em 9 ramos de atividades, havendo predomínio

de indústrias de curtume, correspondendo a 44 % do total de indústrias inventariadas. O

QUADRO 8.4.1.2.2 e a FIGURA 8.4.1.2.1, a seguir, apresentam as distribuições obtidas por

atividades industriais.

QUADRO 8.4.1.2.2: Distribuição das indústrias por ramo de atividades
Atividade Número Porcentagem

Abatedouro 2 4

Beneficiamento de leite 8 15

Cooperativa agrícola 1 2

Curtume 24 44

Fábrica de açúcar e álcool 9 17

Fábrica de produtos químicos 2 4

Metalurgia 1 2

Não discriminado 1 2

Produtos alimentares/abatedouro e frigorífico 4 8

Saneamento 1 2

Total 53 100
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44%

17%

15%
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Curtume Fábrica de açucar e álcool
Beneficiamento de leite Produtos alimentares/abatedouro e frigoríf ico
Abatedouro Fábrica de produtos químicos
Cooperativa agrícola Metalurgia
Não discriminado Saneamento

FIGURA 8.4.1.2.1: Distribuição das indústrias inventariadas por ramo de atividade.

Em relação aos valores de cargas orgânicas e inorgânicas, potenciais ou remanescentes,

agrupadas por ramo de atividade, é apresentado no QUADRO 8.4.1.2.3, a seguir, o resumo dos

dados obtidos. Verifica-se que grande maioria das cargas orgânicas potenciais são geradas pelas

usinas de açúcar e álcool, correspondendo a 97% do total (FIGURA 8.4.1.2.2). A eficiência dos

sistemas de tratamento é bastante elevada, especialmente nas indústrias de açúcar e álcool.

Desta forma, as maiores cargas orgânicas remanescentes passam a corresponder às indústrias

de curtume (59%), seguidas por açúcar e álcool e beneficiamento de leite (FIGURA 8.4.1.2.3).

QUADRO 8.4.1.2.3: Cargas orgânicas e inorgânicas (potenciais e remanescentes) por
ramo de atividade

Atividade Cargas Orgânicas (t DBO/ano) Cargas Inorgânicas (t/ano)

Potencial Remanescente Eficiência Potencial Remanescente Eficiência

Abatedouro 76 9 88,2 - - -

Beneficiamento de leite 376 55 85,4 - - -

Cooperativa agrícola 100 18 82,0 - - -

Curtume 2.406 542 77,5 13 5 58,2

Fábrica de açúcar e álcool 119.219 255 99,8 - - -

Fábrica de produtos químicos 98 23 77,0 - - -

Produtos alimentares/abatedouro e
frigorífico

93 13 86,3 - - -

Saneamento 12 5 60,5 - - -

TOTAL 122.379 919 99,2 13 5 58,2
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2%

97%

1%

Curtume Fábrica de açúcar e álcool Demais

FIGURA 8.4.1.2.2: Distribuição das cargas orgânicas potenciais por ramo de
atividade industrial

6%2%

59%

28%

2%1%1%1%

Abatedouro Benef iciamento de leite
Cooperativa agrícola Curtume
Fábrica de açúcar e álcool Fábrica de produtos químicos
Produtos alimentares/abatedouro e f rigorífico Saneamento

FIGURA8.4.1.2.3: Distribuição das cargas orgânicas remanescentes por ramo
de atividade industrial

Em relação às cargas inorgânicas, as análises cadastradas correspondem apenas a seis

indústrias de curtimento de couro, com produção de 13 t/ano de cargas potenciais e eficiência de

58,2% no tratamento.

8.4.1.3   Disposição de resíduos sólidos domésticos
A disposição de resíduos sólidos pode ser considerada como uma fonte potencial

importante de contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas. A contaminação das

águas superficiais pode ocorrer de forma direta, através de lançamentos de resíduos em

cabeceiras ou vales de drenagens, ou ainda pelo despejo de efluentes advindos da decomposição

dos resíduos e percolação de águas pluviais (chorume). A contaminação das águas subterrâneas,

por sua vez, ocorre de forma indireta, por meio da infiltração de chorume no subsolo.
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Neste estudo, os locais de disposição de resíduos serão tratados como fontes potenciais de

contaminação pontuais ou fixas, uma vez que, na escala de trabalho adotada (1:250.000), as

áreas de disposição não apresentam distribuição espacial significativa.

As informações reunidas sobre os pontos de disposição de resíduos domésticos foram obtidas

no Inventário Estadual de Resíduos Domiciliares, elaborado inicialmente pela CETESB com dados

de 1997 (DOE 1998), como parte integrante do Programa Estadual de Resíduos Sólidos, e

atualizado com dados de 1998 (DOE 1999).

O inventário consiste na avaliação e classificação da destinação final e usinas de

compostagem de resíduos sólidos domiciliares. Todas as instalações de destinação de resíduos

em operação no estado são inspecionadas, sendo aplicado um formulário padronizado, composto

por 41 itens com informações sobre as principais características locacionais, estruturais e

operacionais de cada instalação. As informações obtidas recebem pontuações que, reunidas,

compõem o IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos e o IQC – Índice de Qualidade de

Usinas de Compostagem. Os índices possuem intervalos de variação de 0 a 10, permitindo o

enquadramento do sistema analisado em três condições, conforme o QUADRO 8.4.1.3.1, a

seguir.

QUADRO 8.4.1.3.1: Pontuação e enquadramento dos sistemas analisados
IQR/IQC ENQUADRAMENTO

0,0 ≤ IQR ≤ 6,0 Condições Inadequadas

6,1 ≤ IQR ≤ 8,0 Condições Controladas

8,1 ≤ IQR ≤ 10,0 Condições Adequadas

Adicionalmente, apresenta as quantidades de lixo gerado por município,  calculadas aplicando-

se índices de produção per capita, obtidos pela CETESB em pesagens realizadas em diversos

municípios do Estado. Quanto aos dados demográficos utilizados nas projeções, foram dotados os

valores publicados pela Fundação IBGE, no Censo Demográfico de 1996, que é o último dado

censitário oficial. O QUADRO 8.4.1.3.2, apresentado a seguir, resume os índices utilizados.

QUADRO 8.4.1.3.2: Valores de coeficiente per capita de produção de resíduos
sólidos domiciliares em função da população urbana

POPULAÇÃO (mil hab.) PRODUÇÃO DE LIXO (Kg/hab. dia)

Até 100 0,4

100 a 200 0,5

200 a 500 0,6

> 500 0,7

Os índices utilizados consideram apenas os resíduos de origem domiciliar, ou seja,

aqueles gerados nas residências e no pequeno comércio, assim não são computados os resíduos

gerados em indústrias, na limpeza de vias públicas, podas, limpezas de córregos e outros que
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freqüentemente, são enviados para os aterros sob uma classificação única de resíduos sólidos

urbanos.

No inventário de 1998 foi acrescentada uma nova planilha de avaliação, especial para

aterros sanitários em valas. Tal procedimento decorreu da necessidade da verificação de

aspectos específicos, que melhor possibilitassem a avaliação das condições sanitárias desse tipo

de aterro. Os índices obtidos foram expressos na forma de IQR, uma vez que também

correspondem a avaliações de aterros sanitários.

Outra informação apresentada no inventário de 1998 refere-se à assinatura de um Termo

de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, para todos os municípios que apresentaram

irregularidades na destinação final em 1997. Os TACs são títulos executivos extrajudiciais,

estabelecidos em comum acordo com as administrações municipais, definindo prazos e atividades

a serem realizadas por cada município para a regularização ambiental das instalações de

destinação de lixo em operação.

A localização das áreas de disposição foi obtida diretamente nas Prefeituras Municipais, durante

as atividades de campo do projeto. A síntese das informações coletadas pode ser observada no

QUADRO 8.4.1.3.3, a seguir.
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QUADRO 8.4.1.3.3: Síntese das informações sobre a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares
Quantidade Inventário 1997 Inventário 1998 TAC Assinado Melhora IQRMunicípio

(t/dia) Destinação IQR Avaliação IQR Avaliação

Aramina 1,41 Aterro 1,2 Inadequadas 1,4 Inadequadas SIM SIM

Batatais 17,87 Aterro 5,8 Inadequadas 6,9 Controladas * SIM

Burtizal 0,87 Lixão 2,8 Inadequadas 8,3 Adequadas * SIM

Cristais Paulista 1,32 Aterro 4,3 Inadequadas 7,3 Controladas * SIM

Franca 156,8 Aterro 4,3 Inadequadas 7,3 Controladas SIM SIM

Guaíra 12,12 Lixão 3,9 Inadequadas 2,8 Inadequadas SIM NÃO

Guará 6,96 Lixão 6,1 Controladas 8,3 Controladas SIM SIM

Igarapava 8,04 Lixão 2,5 Inadequadas 3,2 Inadequadas * SIM

Ipuã 4,05 Lixão 4 Inadequadas 4,9 Inadequadas SIM SIM

Itirapuã 1,7 Lixão 2,2 Inadequadas 4,9 Inadequadas SIM SIM

Ituverava 12,53 Lixão 2,9 Inadequadas 3,8 Inadequadas SIM SIM

Jeriquara 1,01 Lixão 2,6 Inadequadas 3,7 Inadequadas SIM SIM

Miguelópolis 6,67 Lixão 4,7 Inadequadas 6,8 Controladas SIM SIM

Nuporanga 1,97 Lixão 2,8 Inadequadas 7 Controladas * SIM

Patrocínio Paulista 3,02 Aterro 4,3 Inadequadas 7,3 Controladas SIM SIM

Pedregulho 4,18 Lixão 2,7 Inadequadas 2,5 Inadequadas * NÃO

Restinga 1,52 Aterro 1,6 Inadequadas 1,6 Inadequadas SIM NÃO

Ribeirão Corrente 1,06 Aterro 4,1 Inadequadas 6,9 Controladas SIM SIM

Rifaína 1,11 Lixão 2,2 Inadequadas 3,2 Inadequadas * SIM

Santo Antônio da Alegria 1,49 Lixão 6,3 Controladas 5,2 Inadequadas * NÃO

São Joaquim da Barra 15,55 Lixão 3 Inadequadas 3,3 Inadequadas * SIM

São José da Bela Vista 2,62 Lixão 2,2 Inadequadas 2,5 Inadequadas SIM SIM

* Sem informação.
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Como a referência oficial do número de habitantes foi mantida no censo demográfico

o IBGE de 1996, as populações e as quantidades de resíduos geradas são as mesmas

publicadas no Inventário de 1997 e de 1998.  Entretanto, em vista dos novos valores de IQR

e IQC obtidos em 1998 e a assinatura dos TACs, como resultado do Programa Estadual de

Resíduos Sólidos, algumas comparações puderam ser realizadas refletindo a evolução da

situação ambiental da UGRHI.

Em 1997, 91% dos municípios destinavam seus resíduos em condições

inadequadas, e os 9% restantes em condições controladas, enquadrando-se neste último

grupo apenas Guará e Santo Antônio da Alegria. Já em 1998 no que se refere ao número de

municípios, 59% continuam depositando resíduos em instalações inadequadas, 32% em

condições controladas e 9% em condições adequadas (Buritizal) . A  FIGURA 8.4.1.3.1

apresenta a distribuição dos municípios por ano de avaliação.

No que se refere às quantidades geradas em 1997, 74% dos resíduos gerados na

região eram destinados à instalações consideradas inadequadas e 26% consideradas em

situação controlada. Em 1998, 26% continuam em condições inadequadas, 71% em

condições controladas e 3% em condições adequadas (FIGURA 8.4.1.3.2).

O IQR médio evoluiu de 3,5 em 1997, para 5,0 em 1998. Do total de 22 municípios,  18

melhoraram o IQR, 1 manteve a mesma situação e 3 pioraram.

Quanto ao TAC, verifica-se que 13 municípios assinaram. O QUADRO 8.4.1.3.2 apresenta a

evolução observada em relação aos municípios que assinaram ou não o TAC.

0%

59%

9%

91%

9%

32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Adequada Controlada Inadequada

Ano 1997 Ano 1998

FIGURA 8.4.1.3.1: Evolução da avaliação em relação ao número de municípios
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FIGURA 8.4.1.3.2: Evolução da avaliação em relação às quantidades de
resíduos geradas

QUADRO 8.4.1.3.2: Evolução do IQR no período de dez/1997 a dez/1998, em
relação à assinatura do TAC

SITUAÇÃO MELHOR MANTIDA PIOR

No Mun. % No Mun. % No Mun. %

MUNICÍPIOS QUE ASSINARAM TAC 11 50,0 1 4,5 1 4,5

MUNICÍPIOS QUE NÃO ASSINARAM TAC 7 31,8 0 0,0 2 9,1

TOTAL GERAL DOS MUNICÍPIOS 18 91,8 1 4,5 3 13,6

8.4.1.4 Disposição de resíduos sólidos industriais
São considerados resíduos sólidos industriais os resíduos em estado sólido e semi-

sólido que resultam da atividade industrial, incluindo-se os lodos provenientes das

instalações de tratamento de águas residuárias, aqueles gerados em equipamentos de

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam, para isto,

soluções economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível.

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas editou um conjunto de normas

para padronizar, a nível nacional, a classificação dos resíduos:

A norma NBR 10004 – “Resíduos Sólidos – Classificação” classifica os resíduos quanto

aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais resíduos

devem ter manuseio e destinação mais rigidamente controlados.

A classificação proposta baseia-se fundamentalmente nas caraterísticas dos resíduos, em

listagem de resíduos reconhecidamente perigosos e em listagens de padrões de

concentração de poluentes, a saber:
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•  Listagem 1: Resíduos perigosos de fontes não específicas;

•  Listagem 2: Resíduos perigosos de fontes específicas;

•  Listagem 3: Constituintes perigosos – base para relação dos resíduos e produtos
das listagens 1 e 2;

•  Listagem 4: Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos;

•  Listagem 5: Substâncias agudamente tóxicas;

•  Listagem 6: Substâncias tóxicas;

•  Listagem 7: Concentração – limite máximo no extrato obtido no teste de lixiviação;

•  Listagem 8: Padrões para o teste de solubilização;

•  Listagem 9: Concentrações máximas de poluentes na massa bruta de resíduos
utilizados pelo Ministério do Meio Ambiente da França para
classificação de Resíduos; e

•  Listagem 10: Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduos como
perigoso.

Segundo a norma NBR 10004 os resíduos são agrupados em três classes:

•  resíduos Classe I – perigosos: resíduos ou mistura de resíduos que, em função de suas

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade,

podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento

de mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao meio

ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;

•  resíduos Classe II – Não Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que

não se enquadram na Classe I – perigosos ou na Classe III – inertes; e

•  resíduos Classe III – Inertes: resíduos ou mistura de resíduos sólidos que, submetidos

ao teste de solubilização (NBR 10006 “ Solubilização de Resíduos – Procedimento”) não

tenham nenhum de seus constituintes solubilizados, em concentrações superiores aos

padrões definidos na Listagem 8 – Padrões de solubilização.

As informações referente aos resíduos sólidos da UGRHI foram obtidas através do

cadastro de indústrias fornecidas pela CETESB, em meio digital.

Através dessas informações foi possível fazer a consolidação dos dados de fontes,

locais de tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Foram inventariadas  188 tipos

de resíduos, produzidos por 32 indústrias localizadas nos municípios da UGRHI 8. A

produção total aproximada é de  1.813.019 t/ano de resíduos sólidos industriais, sendo

destinados da seguinte forma: 60% tratamento, 6% disposição e 34% estocado ( QUADRO

8.4.1.4.1 e FIGURA 8.4.1.4.1).
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QUADRO 8.4.1.4.1: Destinação final dos resíduos sólidos industriais (t/ano)

Tipo Destino Classe Quantidade

Aterro industrial 1 8

Aterro municipal 1 263,6

Aterro municipal 2 544,5

Aterro municipal 3 5,3

Disposição Infiltração no solo 1 12395,6

Infiltração no solo 2 2782,4

Infiltração no solo 3 43,3

Lagoas 1 4

Lançamentos em esgotos 2 86,4

Lixão municipal 1 3194,4

Lixão municipal 2 237,3

Lixão municipal 3 4,8

Outros 1 634,4

Outros 2 94672,9

Total da disposição 114876,9

Estocagem A granel 1 478

A granel 2 618004,7

Em tambores 1 341,5

Outros 2 629,2

Tanques 2 31

Total de estocagem 619484,4

Tratamento Caldeira 2 850662,7

Fertirrigação / "Landfarming" 2 101200

Fornos industriais 2 4300

Incinerador 2 4

Intermediários 2 676

Outros 2 117805

Outros 3 4,8

Reprocessamento ou reciclagem externa 1 11

Reprocessamento ou reciclagem externa 2 756,6

Reprocessamento ou reciclagem externa 3 2880

Secagem 1 1,2

Total do tratamento 1078301,3

Total da UGRHI 8 1812662,6
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Disposição Estocagem Tratamento

FIGURA 8.4.1.4.1: Tipos de disposição dos resíduos sólidos industriais

Em relação às atividades industriais cadastradas, verificam-se apenas nove atividades

geradoras de resíduos (QUADRO 8.4.1.4.2). Embora as indústrias de curtume gerem 60%

do número de resíduos cadastrados na UGRHI (FIGURA 8.4.1.4.2), em relação à

quantidade de resíduos gerados, apenas as fábricas de açúcar e álcool representam 98%

do total gerado (FIGURA 8.4.1.4.3).

QUADRO 8.4.1.4.2: Relação de atividades geradoras de resíduos sólidos
industriais

Atividade Número Quantidade de resíduos sólidos (t/ano)

Curtume 19 22.980,8

Fábrica de Máquinas Agricolas 1 22,2

Fábrica de Produtos Químicos 1 39,2

Fabricação de Açúcar e Álcool 1 1.780.396,8

Fabricação de Produtos para Calçados 1 3.557,3

Fundição de Metais 1 13,5

Fundição e Usinagem em Geral 1 180,0

Indústria de Laminação de Aço 1 24,0

Produtos Alimentares/Abatedouro e Frigorifico 6 5.738,0

TOTAL 32 1.812.951,8
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FIGURA 8.4.1.4.2: Distribuição do tipos de resíduos gerados por
atividades industriais cadastradas na UGRHI
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FIGURA 8.4.1.4.3: Distribuição das quantidades de resíduos gerados por
atividades industriais cadastradas na UGRHI
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8.4.1.5 Outras fontes
As atividades mineradoras podem apresentar sérios riscos de contaminação dos

recursos hídricos, a depender de diversos fatores. Por tratar-se de tema de maior

abrangência em relação aos impactos potenciais ao meio físico,  e não só aos recursos
hídricos, este tópico será apresentado detalhadamente no capítulo 11 Áreas Degradadas,

item 11.4  Mineração.

Outra fonte importante de poluição são os aterros e lixões de resíduos sólidos

domésticos ou industriais desativados, uma vez que impõem ao meio ambiente os mesmos

riscos dos locais em atividade com o agravante de, na maioria dos casos,  encontrarem-se

em situação de completo abandono ou até mesmo com formas de ocupação inadequadas.

Entretanto, não existem levantamentos atualizados da situação dos lixões e aterros

sanitários municipais desativados.

Não se dispõe também de levantamentos sistemáticos em relação a outras fontes

potenciais fixas, tais como cemitérios, locais de estocagem de combustíveis, etc.

8.4.2 Fontes Difusas
As fontes difusas de poluição caracterizam-se por apresentar ampla área de

contribuição, provindo de atividades que depositam poluentes de forma esparsa, podendo

chegar aos corpos d’água apenas de forma intermitente, associado a períodos de chuvas.

Constituem tema de extrema dificuldade para a caracterização, pois associam-se a grandes

áreas, exigindo numerosos pontos de monitoramento, e a poluentes com baixas

concentrações, que necessitam muitas vezes de cuidadosos métodos de amostragem e

sofisticadas e caras técnicas analíticas.

Serão tratados neste relatórios as duas principais fontes de poluição difusas, sendo

uma relativa a áreas urbanas e outra relativa a áreas rurais.

8.4.2.1   Saneamento in situ
Os núcleos urbanos sem atendimento por rede de esgoto podem constituir em

importante fonte de poluição dispersa, vinculada às alternativas para o saneamento in situ,

tais como as lançamentos diretos em drenagens ou solo, fossas negras, secas e até mesmo

sépticas.

No levantamento da atual situação de saneamento nos municípios realizada na

Sabesp e Prefeituras Municipais, registrou-se o índice de não atendimento pela rede

coletora de esgotos de apenas 4 % da população urbana de toda a UGRHI, correspondendo

a um total aproximado de 22.928 habitantes.   Adotando-se   a   média    de    geração   de

cargas    orgânicas   potenciais   de   54g DBO5/hab/dia, obtêm-se um total de 603 kg

DBO5/dia gerados nas áreas urbanas da UGRHI.
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O resultado obtido representa cerca de apenas 2% do total de cargas orgânicas

potenciais geradas na UGRHI (30.318 kg DBO5/dia).

Em estudo realizado no âmbito do projeto de avaliação de riscos de contaminação das

águas subterrâneas no Estado de São Paulo, IG/CETESB/DAEE (1997) determinaram a
carga poluidora originada por saneamento  in  situ  nos  municípios  considerando-se  a

quantidade  de  N-NO3
- gerada por habitante durante um ano. O estudo adotou  o  valor  de

produção  média  de  4 kg N-NO3
-/ano/habitante, sendo utilizados os dados de população

atendida pela rede de esgotos do SEADE referente ao ano de 1987. A classificação das

cargas foi obtida de acordo com a quantidade total de nitrato gerada por ano, seguindo-se

os seguintes limites:

•  carga reduzida: valores inferiores a 20.000 kg N-NO3
-/ano;

•  carga moderada: valores entre 20.000 e 50.000 kg N-NO3
-/ano; e

•  carga elevada: valores superiores a 50.000 kg N-NO3
-/ano.

De acordo com esta classificação, os autores avaliaram 22 municípios da UGRHI 8,

resultando em apenas um município com cargas elevadas (Franca), nenhum com cargas

moderadas e 21 restantes com cargas reduzidas.

Tendo em vista a atualização dos dados referentes à população não atendida pelas

redes de esgotos, os valores foram recalculados e classificados adotando-se os mesmos

critérios utilizados. Verifica-se que o município de Franca passa à condição de gerador de

cargas moderadas,  enquanto que todos os demais municípios enquadram-se como

geradores de cargas reduzidas.

Destaca-se, portanto, que apenas os municípios de Franca contribui com
aproximadamente 67% de toda carga proveniente de sistemas de saneamento in situ da

UGRHI.

8.4.2.2   Atividades agrícolas
As áreas agrícolas podem apresentar-se como fontes difusas de contaminação, a

depender das práticas agrícolas utilizadas. Os principais fatores que interferem na qualidade

dos recursos hídricos estão relacionados a preparação do terreno, aplicação de fertilizantes,

utilização defensivos agrícolas e irrigação. A contaminação pode ocorrer por meio de águas

de deflúvios superficiais, de infiltração ou pelo material removido por erosão dos solos.

IG/CETESB/DAEE (1997) realizou levantamento para avaliação dos riscos de contaminação

das águas subterrâneas no Estado de São Paulo por atividades agrícolas. O levantamento,

realizado com base em dados existentes, identificou os principais compostos poluentes

associados a áreas com desenvolvimento de atividades agrícolas por município. Foram

analisados os nitratos, provenientes da aplicação de fertilizantes em culturas de cana-de-
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açúcar, citrus e anuais, além de pesticidas, herbicidas e fungicidas associados a culturas de

algodão, soja feijão, hortaliças, citrus, anuais e cana-de-açúcar.

Os resultados, entretanto, não foram apresentados por município.

Outra fonte importante de contaminação dos recursos hídricos devido a práticas agrícolas é

a aplicação de vinhaça de cana-de-açúcar em áreas de sacrifício ou para fertirrigação das

próprias culturas de cana.

HASSUDA (1989) realizou estudo dos impactos nas águas subterrâneas pela

aplicação de vinhaça em áreas sacrifício, sobre sedimentos do Grupo Bauru no município de

Novo Horizonte. O estudo avaliou as atenuações sofridas pelo efluente na zona não

saturada e as principais alterações na qualidade das águas do aqüífero. Como resultado, foi

verificada a modificação nas características físico químicas das águas subterrâneas, com

alterações no pH e elevação nas concentrações de cloreto, ferro, manganês, alumínio e

amônio. A maior parte das cargas orgânicas foram atenuadas na zona não saturada,

concluindo-se que o poluente remanescente de maior preocupação é o amônio, podendo

tornar as águas inadequadas para o consumo humano.

Os impactos de fertirrigação nos solos e águas subterrâneas foram estudados por

GLOEDEN (1994) em área de ocorrência da Formação Botucatu, no município de Serrana.

Os resultados obtidos indicam alterações das concentrações de cloreto, carbono orgânico,

amônio e nitrogênio orgânico nas águas subterrâneas rasas (profundidade entre 2,9 e 4,5

m) logo após a aplicação da vinhaça, porém com reduções drásticas ao longo do tempo, até

atingir os valores naturais ao final de dois meses. O estudo concluiu que os riscos de

contaminação do aqüífero são remotos, mesmo em solos com baixa capacidade de troca

catiônica.

8.5.2   Águas subterrâneas

8.5.2.2   Qualidade natural das águas subterrâneas
Os principais trabalhos que abordam a hidrogeoquímica dos aqüíferos do Estado de

São Paulo, em âmbito regional, foram realizados por DAEE (1976), REBOUÇAS (1976),

DAEE (1984) e  CAMPOS (1993). A seguir, serão apresentadas resumidamente as

características de cada aqüífero presente na UGRHI, bem como os estudos específicos

existentes.

8.5.2.2.1 Aqüífero Serra Geral
Segundo DAEE (1974) as águas do Aqüífero Serra Geral na região da UGRHI 8

apresentam temperaturas de 22° a 29°C, o pH de 4,8 a 7 e os sólidos totais dissolvidos de

44 a 280 mg/L, com maiores valores no vale do rio Grande.
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REBOUÇAS (1976) relata a forte tendência alcalina e mineralização total inferior a

300 mg/L, com altos teores de sílica e ferro.

CAMPOS (1993) caracteriza o Sistema Aqüífero Serra Geral com temperaturas que

variam de 18,2° a 27,5°C, pH de 5,38 a 9,89 e teores salinos inferiores a 250 mg/L para 96%

das amostras analisadas. As águas são predominantemente bicarbonatadas cálcicas e

secundariamente bicarbonatadas cálcico-magnesianas e bicarbonatadas sódicas.

Vários autores estudaras a presença de teores anômalos de flúor nas águas dos
aqüíferos Serra Geral e Botucatu. PERRONI et al. (1985) identificaram teores elevados de

flúor associados às maiores concentrações de sódio e sulfato, em todo o domínio de

ocorrência do Aqüífero. A origem do flúor estaria relacionada a manifestações hidrotermais

de eventos magmáticos alcalinos, com condicionante estrutural. IPT (1986), em estudos dos

teores anômalos nos aqüíferos Serra Geral e Botucatu, indica a origem do flúor associada à

circulação de fluidos durante as diversas fases de magmatismo, enriquecidas em flúor

contido nos sedimentos paleozóicos ou derivados de magmatismo alcalino. FRAGA (1992)

associa os teores anômalos de flúor nas água do Aqüífero Serra Geral a contribuições do

Aqüífero Botucatu, resultando em águas bicarbonatadas sódicas e teores de fluoreto entre

0,5 e 2,4 mg/L. As concentrações anômalas de flúor estariam relacionadas às águas

alcalinas do Aqüífero Botucatu, sob condições de grande confinamento.

8.5.2.2.2 Aqüífero Botucatu
As análises realizadas por DAEE (1974) em poços do Aqüífero Botucatu na região da

UGRHI 8 revelam temperaturas entre 22° e 25°C nas porções aflorantes da Formação,

aumentando até 30°C nas zonas confinadas, em função do gradiente geot’rmico. O pH ácido

(4,3) passando a fracamente básico (8) nas zonas confinadas e as concentrações sólidos

totais dissolvidos variam de 22 a 150 mg/L, em geral com teores elevados nas proximidades

do rio Grande.

REBOUÇAS (1976) indica que a mineralização total das águas do Aqüífero Botucatu

no Estado de São Paulo é, na maioria dos casos, inferior a 200 mg/L.

TEISSEDRE & BARNER (1981), em estudo do comportamento geotérmico e

geoquímico das água do Botucatu no Estado, apresentam valores de temperatura entre

24,2° e 63°C para as águas captadas a diferentes profundidades, revelando um gradiente

geotémico de 1°C/35m. Os valores de resíduo seco não ultrapassam 500mg/L, sendo

classificadas como bicrbonatadas sódicas nas áreas confinadas.

SILVA (1983) realizou estudo hidroquímico e isotópico das águas do Aqüífero

Botucatu no Estado de São Paulo, com análises em 61 amostras. Os resultados indicam a

existência de três fácies transicionais de evolução hidroquímica associadas às condições de
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ocorrência das águas: porção leste não confinada, área de capeamento basáltico pouco

espesso e bastante fraturado, e zona francamente confinada. As águas passam de

bicarbonatadas magnesianas e cácico-magnesianas, ácidas e com resíduo seco inferior a

100 mg/L, para bicarbonatadas cálcicas, com resíduo seco às vezes superior a 200 mg/L e

pH mais elevado, tornando-se finalmente bicarbonatadas sódicas a cloro-sulfatadas sódicas,

com pH alcalino e resíduo seco atingindo até 650 mg/L. Verifica-se, portanto, de E-W, o

aumento gradativo nas temperaturas, pH e teor de sais. Teores anômalos de fluoreto (>1,0

mg/L) foram identificados nas porções francamente confinadas do Aqüífero, sendo

associados à capacidade da água em dissolver minerias traços disseminados nas rochas,

como apatita.
Estudos regionais posteriores (KIMMELMANN et al. 1986, DAEE 1984, DAEE 1988 e

CAMPOS 1993) indicaram a mesma tendência de evolução hidrogeoquímica das águas do

Botucatu, a partir de sua área de afloramento à leste do Estado de São Paulo.

Teores anômalos de fluoreto nas águas do Aqüífero Botucatu foram identificados e

estudados em todo o Estado por diversos autores, sendo sua origem assunto controverso
ainda hoje. PERRONI et al. (1985) identificaram valores entre 1 e 13,3 mg/L, com

enriquecimento no sentido do interior da Bacia do Paraná. A origem do flúor foi associada a

manifestações hidrotermais de eventos magmáticos alcalinos, com condicionante estrutural.

IPT (1986) indica a origem associada à fluidos enriquecidos em flúor advindo dos

sedimentos paleozóicos ou derivados de magmatismos alcalinos, que circularam durante as

diversas fases de magmatismo na Bacia do Paraná.

FRAGA (1992) e REBOUÇAS (1994) associam concentrações anômalas de fluoreto

(3,6 a 12 mg/L) nas água do Botucatu e Serra Geral no Estado de São Paulo às águas

alcalinas do Sistema Aqüífero Botucatu, sob condições de grande confinamento. A origem

do flúor é atribuída à atuação de processos geoquímicos de amplitude regional, sob forte

influência morfoclimática, remobilizando compostos de precipitados químicos portadores de

flúor da Formação Pirambóia e/ou sedimentos paleozóicos.

8.5.2.2.3   Aqüífero Tubarão
DAEE (1981) classifica as águas do Aqüífero Tubarão em duas classes principais: as

águas da Formação Aquidauana são predominantemente bicarbonatadas cálcicas, seguidas

de bicarbonatadas sódicas e secundariamente bicarbonatadas magnesianas, mistas e

sulfatadas cálcicas, enquanto no Sub-Grupo Itararé predominam águas bicarbonatadas

sódicas. A variação de pH situa-se entre5,6 e 8,9, com maior freqüência de águas alcalinas.

Segundo DAEE (1984), as concentrações de resíduo seco variam de 21 a 421 mg/L em todo

o Aqüífero, com  valores acima de 200 mg/L no Sub-Grupo Itararé.
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CAMPOS (1993) identificou o predomínio de águas bicarbonatadas sódicas,

seguidas de bicarbonatadas cálcicas e subordinadamente bicarbonatadas sódico-cálcicas.

As temperaturas variam de 21° a 28,5°C, pH de 4,23 a 9,68 e os teores salinos são

inferiores a 500 mg/L.
PERRONI et al. (1985) identificou teores anômalos de fluoreto no Sistema Aqüífero

Passa Dois-Tubarão, entre  <2  até  17 mg/L, com aumento gradativo de leste para oeste e

teores mais elevados associados às águas mais salinas, alcalinas e classificadas como

cloro-sulfatadas e/ou bicarbonatadas sódicas. Segundo esses autores, a origem do flúor

seriam manifestações hidrotermais de eventos magmáticos alcalinos mesozóicos e

terciários, com posibilidade de existência de fonte adicional no próprio pacote sedimentar.

8.5.2.2.4   Aqüífero Cristalino
DAEE (1981) e DAEE (1984) classificam as águas do Aqüífero Cristalino na região

da UGRHI 8 em bicarbonatadas cálcicas, secundariamente bicarbonatadas sódicas,

bicarbonatadas magnesianas, mistas e sulfatadas cálcicas. Apresentam baixo teor salino,

com resíduo seco inferior a 200 mg/L, e tendência de águas ácidas a neutras (pH entre 4,8 e

7,1).

CAMPOS (1993) identificou o predomínio de águas bicarbonatadas cálcicas,

seguidas de bicarbonatadas cálcico-sódicas e bicarbonatadas sódicas. As temperaturas

variam de 16° a 21,3°C, pH de 5,61 a 8,96 e os teores salinos são inferiores a 250 mg/L.

8.5.2.3 Vulnerabilidade natural dos aqüíferos
O termo vulnerabilidade natural é aplicado para representar determinadas

características intrínsecas ao meio aqüífero que condicionam sua maior ou menor

suscetibilidade a ser adversamente afetado por uma carga poluidora imposta (FOSTER &

HIRATA 1988).

O principal estudo de vulnerabilidade natural dos aqüíferos do Estado de São Paulo

foi desenvolvido por IG/CETESB/DAEE (1997), utilizando como sistema de avaliação a

proposta metodológica de FOSTER & HIRATA (1988). Esse sistema foi aplicado em caráter

expedito, utilizando-se dados e levantamentos existentes, de modo a compor o mapa de

vulnerabilidade em nível de reconhecimento regional, apresentado na escala 1:1.000.000.

Os critérios para a avaliação selecionados resumiram-se a três:

•  tipo de ocorrência de água subterrânea (ou a condição do aqüífero);

•  características dos estratos acima da zona saturada, em termos de grau de consolidação

e tipo litológico; e

•  profundidade do nível da água.
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A aplicação dos critérios foi realizada de forma sucessiva, utilizando-se pontuações

definidas por parâmetro, resultando em um índice de vulnerabilidade para cada aqüífero

avaliado. Foram definidas zonas de índices relativos de vulnerabilidade natural dos

aqüíferos, onde a gradação se estendeu de índices Baixo, Médio e Alto, subdivididos em

dois subníveis (Alto e Baixo), com resultado final de seis classes.

A aplicação do método de vulnerabilidade não se estendeu aos domínios dos

aqüíferos cristalinos (embasamento cristalino pré-cambriano e basaltos Serra Geral), devido

a baixa densidade de informações e a grande heterogeneidade hidráulica dessas unidades

aqüíferas. Também não foi avaliado o Aqüífero Botucatu em suas porções confinadas. O

estudo sugere que a análise de tais aqüíferos seja realizada em linhas gerais de proteção,

voltadas para o ponto de captação e para as condições geológicas locais das obras.

8.5.2.4   Risco de contaminação das águas subterrâneas
O termo risco de contaminação pode ser definido como a probabilidade de

ocorrência de alterações na qualidade das águas subterrâneas devido a presença de

determinadas cargas poluidoras.

Segundo FOSTER & HIRATA (1988) a caracterização mais apropriada para este

termo consiste na associação e interação da vulnerabilidade natural do aqüífero com a

carga poluidora aplicada no solo ou em subsuperfície (FIGURA 8.5.2.4.1). Desta forma,

pode-se configurar uma situação de alta vulnerabilidade, porém, sem risco de contaminação

se não existir carga poluidora significativa, ou vice-versa. A carga poluidora pode ser

controlada ou modificada; mas o mesmo não ocorre com a vulnerabilidade natural, que é

uma propriedade intrínseca do aqüífero. Com base nesta caracterização, FOSTER &

HIRATA (1988) propõe um roteiro básico de avaliação, em separado, da vulnerabilidade

natural do aqüífero e da carga poluidora.
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FIGURA 8.5.2.4.1: Esquema conceitual do risco de contaminação
das águas subterrâneas (FOSTER & HIRATA
1988).

O principal estudo de avaliação de risco de contaminação dos aqüíferos no Estado

de São Paulo é apresentado também por IG/CETESB/DAEE (1997), com base em dados

existentes.

As três principais classes de vulnerabilidade foram associadas a três níveis de

classificação das cargas poluidoras, definidas de acordo com as informações sobre os

poluentes envolvidos e as suas concentrações.

O QUADRO 8.5.2.4.1 apresenta as nove possibilidades de combinação entre os

índices de vulnerabilidade natural e cargas poluidoras, resultando em três níveis de risco de

contaminação: alto, moderado e baixo.

QUADRO 8.5.2.4.1: Definição do grau de risco de contaminação das águas
subterrâneas a partir dos índices de vulnerabilidade e carga
poluidora potencial (IG/CETESB/DAEE 1997)

VULNERABILIDADE NATURAL

Baixa Média Alta

Reduzida
Baixo

III

Baixo

III

Moderado

II

Moderada
Baixo

III

Moderado

II

Alto

I
Carga Potencial Poluidora

Elevada
Alto

I

Alto

I

Alto

I
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Em relação às cargas poluidoras cadastradas, foram considerados consistentes para

a avaliação, apenas os dados referentes duas fontes de poluição (descritas no item 7.4):
atividade industrial (fonte pontual) e saneamento in situ (fonte difusa). Para a classificação

das cargas industriais foram utilizados os critérios apresentados no QUADRO 8.5.2.4.1, a

seguir.

QUADRO 8.5.2.4.1: Critérios para classificação das cargas potenciais poluidoras
de fontes pontuais (IG/CETESB/DAEE 1997)

CARGA POTENCIAL POLUIDORAAtividades

Elevada Moderada Reduzida

Atividade
Industrial

- Episódio de contaminação
comprovada

- Resíduos ou produtos perigosos
> 1t/d

- Infiltração de efluentes industriais
em grande quantidade

- Produto ou resíduos perigosos
< 1t/d

- Infiltração de efluentes em
pequenas quantidades

- Infiltração de efluentes
domésticos sanitários com mais
de 300 trabalhadores

- Efluentes e líquidos
domésticos lançados na rede
de esgoto

- infiltração de efluentes
domésticos sanitários com
menos de 300 trabalhadores

Disposição de
Resíduos
Sólidos

- Episódio de contaminação
comprovada

- Uso de produtos ou matéria-
prima (*1) perigosos > 1t/d

- Deposição inadequada de
resíduos classe I (*2) > 1t/mês e
classe II > 100 t/mês

- Uso de produtos ou matéria-
prima perigosos < 1t/d

- Deposição inadequada de
resíduos classe I < 1t/mês e
classe II < 100 t/mês

- Disposição final apropriada

- Resíduos classe III

Lagoa de
Efluentes

- Efluente contendo substâncias
perigosas

- Substância não perigosas e lagoa
> 1 ha

- Substâncias perigosas
ausentes

1 ha > lagoa > 0,1 ha

- Substâncias perigosas
ausentes

- Lagoa < 0.1 há

Atividade de
Mineração

- Efluentes perigosos gerados ou
uso de substâncias perigosas em
grandes quantidades

- Deposição inadequada

- Resíduos não perigosos e no
entorno com (*3) geração de
poluentes

- área minerada: > 5% da área
municipal

- Geração/uso de substâncias
perigosas em pequenas
quantidade

- Disposição final adequada

- Material não perigoso

- Entorno não sensível à
poluição

- Área minerada: < 5% da área
municipal

(*1) Associada com planta industrial
(*2) Norma ABNT 10.004 classe I: perigosos; classe II: não inertes; classe III: inertes
(*3) Distritos agro-industriais: distritos industriais, possibilidade de recebimento de resíduos
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Em relação às cargas provenientes dos sistemas de saneamento in situ,

IG/CETESB/DAEE (1997) avaliaram as cargas poluidoras considerando a produção média

de 4 kg N-NO3
-/ano/habitante, sendo utilizados os dados de população atendida pela rede

de esgotos do SEADE referente ao ano de 1987. A classificação das cargas foi obtida de

acordo com a quantidade total de nitrato gerada por ano. (QUADRO 8.5.2.4.2).

QUADRO 8.5.2.4.2: Critérios para a classificação das cargas potencialmente
poluidoras de fontes dispersas – saneamento in situ
(IG/CETESB/DAEE 1997)

Carga de saneamento in situ (kg N-NO3/ano)

Elevada Moderada Reduzida

Áreas urbanas sem rede de coleta de
esgoto

> 50.000 < 50.000 e > 20.000 < 20.000

Conforme destacado por IG/CETESB/DAEE (op. cit.) os resultados obtidos são

apenas indicativos dos riscos de contaminação das águas subterrâneas, devendo ser

utilizados para a definição de prioridades em programas contínuos de investigação e

monitoramento em escala de maior detalhe.

8.5.2.5 Rede de monitoramento
A Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São

Paulo é operada pela CETESB desde julho de 1990, em atendimento a Lei Estadual 6.134

de 02/06/88,, regulamentada pelo Decreto Estadual No 32.955 de 07/02/91 (CETESB 1998).

CETESB (1998) apresenta uma avaliação das análises realizadas desde julho de

1990 até setembro de 1997. O monitoramento iniciou-se com poços utilizados para o

abastecimento público, priorizando-se os aqüíferos considerados mais vulneráveis à

contaminação. Posteriormente foram adotados os seguintes critérios complementares para

a seleção dos poços::

•  distribuição espacial dos poços no aqüífero em estudo, procurando-se evitar a

escolha da vários numa mesma região;

•  construção adequada do poço e “perfil geológico confiável”, representativo de

cada aqüífero;

•  poços com distribuição de águas de apenas uma Formação ou “horizonte

aqüífero”(este critério é particularmente difícil de ser aplicado no Grupo Bauru,

porque a grande maioria dos poços captam águas de distintas profundidades); e

•  poço em funcionamento, durante as campanhas de amostragem.

Atualmente, a rede de monitoramento é composta por 146 poços tubulares profundos

em todo o Estado. Deste total 5 poços localizam-se na UGRHI 8. O QUADRO 8.5.2.5.1
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apresenta a identificação dos poços monitorados pela CETESB. Entre os poços

monitorados, nove constam do cadastro geral,  obtido no âmbito deste relatório,

apresentado no ANEXO Todos os poços monitorados na UGRHI correspondem a captações

no Aqüífero Botucatu em condições de confinamento, à exceção apenas do poço em

Pedregulho, em condição de aqüífero livre.

QUADRO 8.5.2.5.1: Poços selecionados para o monitoramento das águas
subterrâneas nos municípios da UGRHI

No do cadastro Município Proprietário No do poço no local Aqüífero
18 Batatais Prefeitura Santa Cruz I Botucatu
24 Buritizal Sabesp Faz. Pedra Branca Botucatu
58 Guará Prefeitura P5 Botucatu

159 Pedregulho Sabesp P1 - Igaçaba Botucatu
177 São Joaquim da Barra Prefeitura P1 Botucatu

Verifica-se que a periodicidade das coletas e análises não é fixa, sendo

registradas usualmente uma ou duas análises por ano.

A CETESB selecionou como indicadores de qualidade das águas

subterrâneas os elementos de maior interesse, em termos de ocorrência natural, e

alguns indicadores de efeito antrópico. O QUADRO 8.5.2.5.1, a seguir, apresenta a

lista de parâmetros selecionados, os métodos analíticos utilizados pelos laboratórios

da CETESB e os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria 36 de 19/01/90,

do ministério da Saúde (CETESB 1998), os quais foram adotados como valores de

referência de qualidade das águas subterrâneas.

QUADRO 8.5.2.5.1: Parâmetros monitorados, padrões de potabilidade e métodos
analíticos utilizados (CETESB 1998)

Método Analítico
Parâmetros Padrão(1) e

Unidade Laboratório de São Paulo Laboratórios Regionais do Interior

Temperatura oC Termômetro de mercúrio Termômetro de mercúrio

PH 6.5 – 8.5 PHmetro PHmetro

Dureza 500 mg/L de CaCO3 Titulometria com EDTA Titulometria com EDTA

Cond. Elétrica a 25 oC �S/cm Condutividade de eletrodo Condutividade de eletrodo

Oxigênio consumido mg/L de O2 Titulometria com permanganato de
potássio

Titulometria com permanganato de
potássio

Sólidos totais dissolvidos 1000 mg/L Gravímetro Gravímetro

Nitrogênio amoniacal mg/L de N Colorimétrico – método automático
do Fenato

Colorimétrico – método automático do
Fenato

Nitrogênio nitrato 10 mg/L de N Colorimétrico – método do
fenoldissulfônico

Colorimétrico – método do
fenoldissulfônico

Nitrogênio nitrito mg/L de N Colorimétrico – método do n-naftil
etilenodiamina

Colorimétrico – método do n-naftil
etilenodiamina
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Método Analítico
Parâmetros Padrão(1) e

Unidade Laboratório de São Paulo Laboratórios Regionais do Interior

Nitrogênio Kjedahl total mg/L de N Colorimétrico – método automático
do fenato – após digestão

Colorimétrico – método relativo de
Nesler

Potássio mg/L de K Absorção atômica -

Cálcio mg/L de Ca Titulometria com EDTA Absorção atômica

Cloreto 250 mg/L de Cl Titulometria com Nitrato mercúrio Titulometria com Nitrato prata

Cromo total 0.05 mg/L de Cr Absorção atômica Absorção atômica

Ferro total 0.3 mg/L de Fe Absorção atômica Colorimétrico – método ortométrico

Fluoreto 0.6 – 1.7 mg/L de F Eletrodo íon seletivo Eletrodo íon seletivo

Cont. Padr. Bact. Col/mL Tubos múltiplos membrana filtrante Tubos múltiplos membrana filtrante

Coliforme total 0 NMP/100mL Tubos múltiplos membrana filtrante Tubos múltiplos membrana filtrante

Coliforme fecal 0 NMP/100mL Tubos múltiplos membrana filtrante Tubos múltiplos membrana filtrante
(1) PORT 36 – Ministério da Saúde (19/01/90)

Os resultados obtidos o monitoramento dos poços da UGRHI 8 são

apresentados no  ANEXO D. Destaca-se que nenhum poço monitorado na UGRHI 8

apresentou teores anômalos ou indícios de contaminação para os parâmetros

analisados.

FIGURA 8.1.2.4.1
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9 SANEAMENTO E SAÚDE PUBLICA

9.1  Abastecimento de Água

9.2  Esgotamento Sanitário

9.3 Doenças de Veiculação Hidrica

Nesse tópico são apresentados apenas os dados acerca das doenças infecto-

contagiosas que ocorreram na Bacia, levantados a partir de registros apresentados pelo

SEADE em 1993 e 1995, sobre dengue, esquistossomose, hanseníase e leptospirose.

As informações são apresentadas separadamente para os anos de 1993 e 1995. Em

relação à distribuição por tipo de doença e por área de ocorrência em 1993 (FIGURA 9.1),

deu-se da seguinte maneira:

a) Foram registrados 89 casos de hanseníase em mais 50% dos municípios da

Bacia. Os mais significativos em número de ocorrência localizaram-se nos

municípios de Franca e Igarapava;

b) Não foi registrado nenhum caso de dengue, esquistossomose e leptospirose..

Para os casos registrados em 1995, apresentados na FIGURA 9.2, tem-se o seguinte:

a) diminuíram os caos de hanseníase, em comparação aos registrados em 1993.

Mas o número de ocorrências disseminaram-se por mais municípios da Bacia. O

Município de Franca permaneceu como o que apresentou maior número de

casos;

b) os casos de dengue foram numerosos na Bacia 466 registros. Em Igarapava

foram 134 casos, em Miguelópolis 126, em São Joaquim da Barra 80, em

Aramina 48, em Guará 34 e em Ituverava 29, nos demais municípios as

ocorrências foram entre 1 e 8;

c) não foram registrados casos de esquistossomose nesse ano;

d) Foi registrado apenas um caso, no Município de São Joaquim da Barra.
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10 ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

Para a elaboração desse tema tomou-se como base trabalhos de SILVA e FORNASARI

FILHO (1992), SMA (1998) e SEADE (1998). Esses trabalhos apresentam um levantamento

das Unidades de Conservação Ambiental existentes no Estado de São Paulo, sob

administração federal e estadual, suas características e a área de abrangência por

município.

Entende-se por Unidades de Conservação Ambiental aquelas “áreas definidas pelo

Poder Público, visando a proteção e a preservação de ecossistemas no estado natural e

primitivo, onde os recursos naturais são passíveis de um uso indireto sem consumo” (SILVA

e FORNASARI FILHO, 1992; SMA, 1998). Dentre os objetivos das Unidades de

Conservação Ambiental destacam-se:

•  proteger a produção hídrica, minimizando a erosão, sedimentação, especialmente

quando afeta atividades que dependem da utilização da água e do solo;

•  garantir a manutenção de bancos genéticos, da diversidade de espécies e ecossistemas,

ou seja, da biodiversidade, assegurando o processo evolutivo;

•  manter os processos ecológicos fundamentais  e os equilíbrios indispensáveis    à

qualidade de vida;

•  proteger áreas com características extraordinárias, ou que abriguem exemplares raros

da biota regional.

 Na Bacia do Sapucaí-Mirim/ Grande - UGRHI 8 existem três Unidades de Conservação,

sendo uma Estância Climática, uma Floresta Estadual e um Parque Estadual
(QUADRO 10.1). Tais unidades encontram-se representadas no DESENHO ?

TIPO DE
UNIDADE DE

CONSERVAÇÃO
(UC)

NOME MUNICÍPIOS
ABRANGIDO

S

DIPLOMA
LEGAL

ÁREA
(ha)

Estância Climática -
E Cl

E Cl
Nuporanga

Nuporanga Lei 7.373/662 Toda a
área do
mun.

Floresta Estadual -
F Est

F Est de
Batatais

Batatais Decreto
113.498/43

1.353,27
(**)

Parque Estadual – P
E

P E  Furnas do
Bom Jesus

Pedregulho Decreto Est.
30.5991/89

2.069,06
(*)

Fontes: (*) - SMA, 1998; (**) - SEADE, 1998.

QUADRO 10.1 Unidades de Conservação Ambiental existentes na Bacia
do Sapucaí-Mirim/ Grande
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10.1  Estância

As Estâncias são municípios que contêm fontes naturais de água, dotadas de altas

qualidades terapêuticas, e em quantidades suficientes para atenderem os fins a que se

destinam, assim como aos apelos de natureza histórica, artística ou religiosa. Qualquer

município pode ser constituído em estância, em função do clima, altitude e outros

predicados que favoreçam a instalação de hotéis, sanatórios e similares (SILVA e

FORNASARI FILHO, 1992). Podem ser divididas, segundo suas características, em

estâncias balneárias, hidrominerais, climáticas ou turísticas. Na UGRHI 8 o município de

Nuporanga é considerado Estância Climática, desde 1962.

10.2 Floresta Estadual

As Florestas Estaduais são ”áreas de propriedade do Estado, destinadas a assegurar

– mediante exploração racional – um suprimento de produtos florestais, e  proteger a fauna

e flora locais, de modo a garantir a continuação de suas espécies. Suas áreas são definidas

como Unidades de Produção pelo Instituto Florestal (SP); portanto, visa à produção de

matéria-prima florestal” (SILVA e FORNASARI FILHO, 1992). Na Bacia do Sapucaí-Mirim/

Grande há a Floresta Estadual de Batatais, instituída em 1943  e situada no município de

mesmo nome.

10.3 Parque Estadual

Os Parques Estaduais constituem Unidades de Conservação destinadas à proteção

de áreas representativas de ecossistemas, cuja finalidade é resguardar atributos

excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas

naturais com a utilização para objetivos científicos, educacionais e recreativos (SMA, 1998).

Na Bacia do Sapucaí-Mirim/ Grande localiza-se o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus,

criado em 1989, no município de Pedregulho.

10.4 Áreas Protegidas no Âmbito Municipal

Segundo informações obtidas nas Prefeituras, através de questionários, alguns

municípios da Bacia apresentam áreas protegidas por Leis, no âmbito municipal. No

entanto, nenhum dos municípios apresentou a localização espacial destas áreas e as
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informações são bastante genéricas. Os municípios que apresentam áreas protegidas por

leis municipais são os seguintes:

•  Cristais Paulista: Área de Proteção Ambiental Municipal do Ribeirão dos Cristais;

•  Franca: Jardim Zoobotânico de Franca; Área de Proteção Ambiental Municipal do Rio

Canoas.

Vale salientar a importância do entendimento e manutenção das Unidades de

Conservação, visando uma compatibilização entre as atividades de uso e ocupação do solo

e os interesses específicos para essas áreas.

11 ÁREAS DEGRADADAS

11.1 Erosão e Assoreamento

11.2 Inundações

11.3 Mineração

As operações necessárias para o desenvolvimento da mineração - nas fases de

instalação e funcionamento - e a desativação dessa atividade, tendem a provocar alterações

no meio físico, cujas conseqüências podem configurar impactos ambientais negativos,

havendo a possibilidade de, parte deles, influírem na qualidade e quantidade dos recursos

hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, esses impactos podem ser mitigados e

monitorados, ou compensados, através da gestão ambiental da mineração.

Visando fornecer diretrizes básicas, que permitam a execução de um programa de

gestão ambiental da mineração, na bacia hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande, foi

realizado o levantamento dessa atividade, através da identificação dos bens minerais

explotados e da quantidade de empresas atuantes na bacia. Observe-se que, a explotação
de água não foi considerada, pois é tratada no item ???.

Para a obtenção dos dados, foram pesquisados documentos técnicos de órgãos

fiscalizadores, sendo consultados o cadastro industrial da Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental - Cetesb (CETESB, 1998) e a compilação de dados do

Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, executada pela Secretaria de Estado

de Energia de São Paulo (SEE, 1998). Optou-se por utilizar apenas os dados da Cetesb,
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pois a compilação da Secretaria de Energia apresenta os dados de forma genérica, sem

especificar as unidades de mineração existentes.

Foi realizado, ainda, levantamento de dados em campo, nas Prefeituras Municipais.

Todavia a maior parte dos entrevistados não soube responder às questões, evidenciado que

as Prefeituras não mantêm um cadastro de minerações atuantes no município nem

acompanham o desenvolvimento dessa atividade.

Assim, uma vez que na maior parte das Prefeituras não foi possível a obtenção de

dados consistentes, referentes à atividade de mineração, trabalhou-se, exclusivamente, com

dados cadastrais (CETESB, 1998), o que permite o tratamento das informações de forma

homogênea. Entretanto, ressalta-se que o cadastro utilizado apresenta as seguintes

limitações:

a) os dados são relativos ao ano de 1997, podendo já ter ocorrido a desativação ou

paralisação de algumas empresas e a instalação de outras;

b) não existe a relação de minerações desativadas ou paralisadas;

c) os dados referem-se a empresas regulares e não há menção às empresas que

atuam irregularmente. Segundo MMA/ABC/PNUD (1997), o “Subsetor de Minerais

de Uso Direto na Construção Civil, em geral, é constituído por empresas de médio

a pequeno porte, podendo chegar a empresas individuais, com baixa capacidade

organizacional e econômica. Em função dessa característica, apresenta, também,

um menor desempenho em termos de gestão ambiental e um maior índice de

operações clandestinas”;

d) não são fornecidas as coordenadas das minerações, assim, no caso dos

municípios que estão parcialmente situados na bacia, não é possível identificar se

as minerações cadastradas situam-se em área da bacia;

e) não é possível diferenciar areia para construção de areia industrial; argilas

comuns de refratárias; e rocha para brita de cascalho (nesse último caso, optou-

se por utilizar, quando não possível a diferenciação, o termo “fragmento de

rocha”); e

f) entre as minerações de areia não é possível identificar as que extraem em leito de

cursos d’água, em cava seca e em cava submersa.

11.3.1 Análise dos dados obtidos
De acordo com os dados obtidos(QUADROS 11.3.1.1 e 11.3.1.2; e FIGURA

11.3.1.1), tem-se que:



MINUTA RELATÓRIO No  40.672

127

a) em 10 municípios, dos 22 que integram a bacia hidrográfica do Sapucaí-Mirim e

Grande, é desenvolvida a atividade de mineração

b) existem 19 locais de extração;

c) dos 19 locais de extração, ?? encontram-se em municípios com área totalmente

contida na bacia; ?? em municípios com área parcialmente contida na bacia e

com sede em seu interior; e ?? em municípios com área parcialmente contida na

bacia e com sede externa à ela;

d) os bens minerais explotados são, principalmente, de uso direto na construção

civil); e

e) em 8 locais de extração, dos 19 existentes, é retirada areia; em um, argila; em

três, rocha para brita; em dois, saibro; em três, fragmento de rocha; e em dois não

foi possível identificar o bem mineral explotado.

BEM MINERAL

No MUNICÍPIO areia argila
rocha para

brita saibro
fragmento
de rocha

não
identificado

1 Aramina
2 Batatais
3 Buritizal 1
4 Cristais Paulista 1
5 Franca 2 1
6 Guaíra
7 Guará 2
8 Igarapava 2
9 Ipuã

10 Itirapuã
11 Ituverava
12 Jeriquara
13 Miguelópolis 2 1
14 Nuporanga
15 Patrocínio Paulista 1
16 Pedregulho
17 Restinga 1 2
18 Ribeirão Corrente
19 Rifaina 1 1
20 Sto. Antônio da Alegria
21 São Joaquim da Barra 1
22 São José da Bela Vista

Total de locais de
extração 8 1 3 2 3 2

NOTA: 1 e 2 = quantidade de locais de extração.

QUADRO 11.3.1.1 - Atividade de mineração nos municípios da bacia hidrográfica do
Sapucaí-Mirim e Grande. FONTE: Cetesb (1998).
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EMPRESA
No MUNICÍPIO BEM MINERAL Razão social Endereço

Logradouro CEP
1 Buritizal areia Gonçalves e Schiavotelo - ME Rua José Vieira,326 1457-0000

2 Cristais Paulista saibro Francisco Moreira de Freitas Estrada Franca - Claranal, km 9 1446-0000

areia José Rocha Alves Rodovia Tancredo Neves, km 9 1440-0000

3 Franca areia Evanir Donizete da Silva Rodovia Tancredo Neves, km 14 1440-0000

saibro Extração de Saibro Dois Irmãos Ltda. - ME Rodovia Tancredo Neves, km 85 1440-0000

4 Guará Fragmento de rocha Leão & Leão Ltda. Rodovia Prefeito Fábio Talarico, km 81,5 1458-0000

Fragmento de rocha Generoso Junqueira Dias - ME Fazenda Santa Efigênia 1458-0000

5 Igarapava areia Salioni Extração e Comércio de Areia Ltda. Margem esquerda do rio Grande - UHE Igarapava 1454-0000

areia Construtora Norberto Oderbrecht S/A Via Anhangüera (pista antiga), km 450 1454-0000

areia Jued Moysés Neto & Cia. Ltda. Fazenda Cambaúva, s/n 1453-0000

6 Miquelópolis areia Mauro Souza Diniz - ME Avenida Álvaro da Cunha Barros, 338 1453-0000

não identificado João dos Santos - ME Fazenda Volta Grande, s/n 1453-0000

7 Patrocínio Paulista Fragmento de rocha Seval Engenharia e Pavimentação Ltda. Rodovia Ronan Rocha (SP 345), km 26+500m 1441-0000

argila Itajuba Minérios Ltda. Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, s/n 1443-0000

8 Restinga rocha para brita Santa Rita Indústria e Comércio Construções Ltda. Estrada Franca - Restinga, km 7 1443-0000

rocha para brita Pedreira São Sebastião Ltda. Fazenda Santa Adélia, s/n 1443-0000

9 Rifaina areia Porto de Areia Rifaina Ltda. - ME Estrada vicinal Rifaina - Igarapava, km 3,5 1449-0000

não identificado Empresa de Mineração Maja Ltda. Avenida 9 de Julho, s/n 1449-0000

10 São Joaquim da Barra rocha para brita Pedreira Irmãos Mattaraia Ltda. Fazenda Bela Vista 1460-0000

QUADRO 11.3.1.2 - Empresas de mineração atuantes na bacia hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande. FONTE: Cetesb (1998).
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FIGURA 11.3.1.1 - Atividade de mineração na bacia hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande. FONTE: Cetesb (1998).
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11.3.2 Prováveis impactos nos recursos hídricos decorrentes da mineração
Nesse item são apresentados os prováveis impactos ambientais negativos, decorrentes da

atividade de mineração, que podem alterar a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos

superficiais e subterrâneos, na bacia hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande.

11.3.2.1  Método utilizado
A relação de impactos negativos foi obtida através da análise ambiental da atividade

minerária - que, na bacia, é caracterizada pelas minerações de areia, argila e rocha para brita -

considerando-se as operações que geralmente são realizadas, na explotação desses materiais.

Observe-se que, o bem mineral “fragmento de rocha” pode enquadrar-se na extração areia (como

cascalho) ou em rocha para brita, estando, assim, contemplada sua análise ambiental.

11.3.2.2  Alterações em processos do meio físico e impactos associados

De modo geral, os principais processos que podem ser alterados pelas operações das

minerações de areia, argila, saibro e rocha para brita, são: escoamento das águas em superfície;

erosão pela água; deposição de sedimentos ou partículas; inundação; movimentação das águas

em subsuperfície; e interações físico-químicas na água e no solo.

Apresenta-se, a seguir, a caracterização desses processos, com base em FORNASARI

FILHO et al. (1992) e a indicação das prováveis alterações e impactos nos recursos hídricos a

elas associados.
11.3.2.2.1   Escoamento da Águas em Superfície

O processo consiste no movimento das águas precipitadas da atmosfera ou aflorantes no

solo (cursos d’água), e que escoam na superfície de um terreno.

A parte da água precipitada que não infiltra no solo, escoa na superfície do terreno sendo o

padrão de escoamento condicionado pelas características extrínsecas e propriedades do solo.

Essa água termina por atingir cursos d’água, podendo provocar mudanças abruptas em seu

regime.

A água aflorante no solo que escoa em curso d’água recebe também uma parte da água

que se infiltrou no solo e que se move lentamente em subsuperfície pelo meio poroso, garantindo

uma certa sustentação ao escoamento fluvial nos períodos não chuvosos.

A alteração nesse processo vai se refletir em alteração nos processos erosão pela água,

deposição de sedimentos ou partículas, inundação e movimentação das águas em subsuperfície.

As operações da mineração podem alterar o escoamento da águas em superfície ao

modificarem as condições de superfície do solo, por exemplo com a retirada da vegetação, e ao

modificarem a conformação topográfica da bacia de captação, por exemplo com a escavação de

cavas.
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11.3.2.2.2   Erosão pela Água

O processo erosão pela água consiste na desagregação e remoção de solo, fragmentos e

partículas de rocha pela ação combinada da gravidade e da água precipitada (pluvial) e de
escoamento (fluvial). Podendo se manifestar como sulcos, ravinas, boçorocas, piping (erosão

interna).

A alteração nesse processo inicia-se pela intensificação do processo escoamento das

águas em superfície, portanto uma das operações de mineração que alteram esse processo, é as

mesma que tende a alterar o processo escoamento das águas em superfície, qual seja, a retirada

da vegetação.

Outras operações da mineração, também, podem alterar esse processo, por exemplo: (1)

realização de movimentação de solo ou rocha que provoquem a desestruturação de solos e a

exposição de horizontes suscetíveis à erosão; e (2) criação de superfícies, como as de corpos de

bota-foras que, sem cobertura superficial, ficam sujeitas à ação erosiva da água.

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da alteração desse processo,

pelas operações de mineração são: (1) a alteração no processo deposição de sedimentos ou

partículas; (2) a perda de solo; e (3) a possibilidade da alteração no processo extrapolar a área da

mineração e atingir outras formas de uso e ocupação do solo, como matas nativas e áreas

edificadas.

11.3.2.2.3   Deposição de Sedimentos ou Partículas

O processo consiste na acumulação ou concentração de partículas sólidas em meio

aquoso, iniciando-se quando a força do agente transportador (curso d'água) é sobrepujada pela

força da gravidade, ou quando a supersaturação das águas induz a deposição das partículas.

A alteração nesse processo inicia-se, geralmente, pela intensificação do processo erosivo,

portanto as operações de mineração que alteram este processo são as mesmas que tendem a

alterar o processo erosão pela água.

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da alteração na deposição de

partículas sólidas em cursos d'água são: (1) o assoreamento de cursos d'água (que provocará

alteração no processo inundação); e (2) o turvamento das águas (que pode interferir no hábitat de

organismos aquáticos e comprometer o uso da água a jusante do empreendimento).

11.3.2.2.4   Inundação

Esse processo corresponde ao extravasamento das águas de um curso d'água para as

áreas marginais, quando a vazão a ser escoada é superior à capacidade de descarga da calha.

A alteração nesse processo pode ter início com o assoreamento provocado pela alteração

no processo de deposição de sedimentos ou partículas, assim as operações da mineração que
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podem provocar o assoreamento e, conseqüentemente, a inundação, são as mesmas que

intensificam o processo erosão pela água.

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes de inundações são: (1) a

interferência em áreas ribeirinhas (rurais e urbanas) a jusante do empreendimento, podendo

ocorrer perda de culturas (áreas rurais), perdas de bens materiais existentes em residências

afetadas por inundação, surgimento de doenças infecto contagiosas e óbitos; e (2) a interferência

no próprio empreendimento, as águas podem atingir taludes inferiores de bota-foras e barragens

de rejeito, agravando ainda mais o quadro de assoreamento/inundação.

11.3.2.2.5   Movimentação das Águas em Subsuperfície

O processo movimentação das águas em subsuperfície corresponde a todo deslocamento

das águas no solo ou fraturas de rocha.

A alteração nesse processo, pelas operações da mineração, pode ocorrer devido: (1) à

retirada da vegetação no decapeamento, que implica o aumento da quantidade de água no

escoamento superficial e a diminuição da quantidade de água que se infiltra em subsuperfície,

provocando, assim, o rebaixamento do nível d'água subterrâneo; (2) à criação de uma camada

semi-impermeável, como é o caso das barragens de rejeito da mineração de areia e dos corpos

de bota-fora da mineração de rocha para brita, que podem provocar, também, o rebaixamento do

nível d'água subterrâneo; e (3) à retirada da camada não saturada, que implica a exposição da

rocha fraturada, facilitando a entrada de água no maciço e elevando o nível freático local. Essa

última situação ocorre nas lagoas utilizadas como reservatório de água de uso industrial, em

minerações de areia.

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes do rebaixamento do nível d'água

subterrâneo são: (1) aumento gradativo da dificuldade de acesso os recursos hídricos

subterrâneos; e (2) perdas de pontos de captação. O principal impacto decorrente da elevação do

nível freático é a possibilidade de ocorrerem desmoronamentos em poços de captação não

revestidos.

11.3.2.2.6   Interações Físico-Químicas e Bacterianas na Água e no Solo

O processo interações físico-químicas e bacterianas na água e no solo é o conjunto de

reações entre substâncias e elementos provenientes ou concentrados nas águas e no solo.

As operações da mineração que podem alterar este processo são: (1) o funcionamento de

motores movidos a combustível; (2) o funcionamento de oficinas (tanque de óleo combustível,

troca de óleo, lavagem das máquinas, lavagem de peças, bombas de abastecimento, etc.); (3) as
operações de engraxamento e abastecimento in situ; e (4) a utilização de fossas sépticas ou a

ausência delas.
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Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da alteração no processo é a

contaminação da solo e das águas superficiais podendo comprometer o uso da água em pontos

de captação a jusante do empreendimento e o uso futuro do próprio solo.

11.3.3  Recomendações ao Plano de Bacia
A mineração é uma atividade modificadora do meio ambiente que deve ser considerada no

Plano da bacia hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande, pois embora pontualmente possa ter um

significado pouco expressivo, o conjunto de minerações, bem como sua associação a outras

atividades que possam alterar os mesmos processos do meio físico citados, tende a compor os

prováveis impactos ambientais negativos nas águas superficiais e subterrâneas.

Assim, tem-se as seguintes recomendações ao Plano de Bacia:

a) execução do cadastro, por município, da atividade de mineração, considerando-se,

inclusive, os locais de extração de solo de alteração (saibreiras ou áreas de

empréstimo), classificando-se as minerações como ativas, desativadas e paralisadas,

obtendo-se as coordenadas UTM e plotando-as em mapa na escala mínima de

1:10.000;

b) realização de auditoria ambiental em cada mineração ativa e paralisada;

c) execução de diagnóstico ambiental das áreas de mineração desativadas;

d) formulação de diretrizes para recuperação de áreas degradadas; e

e) execução e implementação de um sistema informatizado de monitoramento ambiental

da atividade de mineração, nos moldes do existente para a bacia do Guarapiranga (IPT,

1997).
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