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APRESENTAÇÃO

Este livro é resultado do intenso trabalho de investigação de inúmeros
pesquisadores da região. Sua contribuição aponta para o aprofundamento das
discussões acerca da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande e tem
muito a acrescentar em termos de proposições na área das políticas públicas,
isto é, seja no avanço do trato com os recursos hídricos ou mesmo nas questões
referentes ao meio ambiente natural e construído.
Além disso, tem por objetivo fomentar a constituição e o acúmulo de
massa crítica no que tange aos gestores de recursos naturais, com ênfase nos
recursos hídricos. Nesse sentido, ao lançar-se sobre todas as temáticas aqui
abordadas, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande, a Pós
Uni-FACEF e a UNESP, inauguram um período em que não apenas se discute os
problemas da região, mas também os caminhos a serem percorridos. É a prova
da pujança e da vivacidade intelectual, responsável e reflexiva dos integrantes
da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande.
Não basta apenas colecionar estudos se o objetivo principal não apontar
para a democratização desse conhecimento. Essa experiência, portanto, é a
síntese de todas essas intenções: produzir conhecimento, socializar entre a
comunidade,; e apontar um método eficaz e responsável na gestão de todos
os recursos dos ambientes naturais e construídos, componentes de nossa
paisagem.
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EVOLUÇÃO, IMPACTOS E A MITIGAÇÃO DA DRENAGEM
URBANA DE FRANCA-SP
LOPES, Matheus Fernandes Alves1
BERTELLI, Célio2
BERTELLI, Pedro Henrique3
RESUMO
O presente artigo versa sobre a evolução, os impactos e a mitigação da drenagem urbana
do município de Franca, localizado no Nordeste do Estado de São Paulo. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, partindo, inicialmente, do embate surgido no início do século XX e
alcançando sua evolução enquanto técnica do planejamento urbano para a organização
das cidades brasileiras, bem como suas drenagens fluviais e pluviais. No caso específico
do município de Franca, a discussão irá permear uma análise da drenagem (macro e
microdrenagem) nos córregos urbanos com intuito de demonstrar como o cumprimento
das políticas públicas existentes podem mitigar os impactos causados pelas grandes
enchentes ocorridas no último período.
Palavras-chave: Franca-SP; Drenagem Urbana; Políticas Públicas; Enchentes;

INTRODUÇÃO
Franca é um município situado no Nordeste do Estado de São Paulo, às
coordenadas de Latitude 20º 32' 19" S e Longitude 47º 24' 03" W, com extensão total de
605,68 km², área urbana4 de 80,228 km² e altitude de 996m acima do mar5. Além disso,
conta com uma população de 339.925 pessoas6. Trata-se, portanto, de uma cidade de
médio porte cujo salto na densidade demográfica aconteceu nos anos 60 e 70, em função
do êxodo rural gerado pela demanda de trabalho durante a expansão da indústria coureirocalçadista.
Quanto aos embates acerca da drenagem urbana, na história, é preciso reconhecer
que foram comuns. Houve, de um lado, quem sustentou uma defesa enfática do método

1

Graduando em História pela UNESP/Franca.
Prof.º Dr. em Geociências pela Uni-FACEF.
3
Engenheiro Civil pela UNIFRAN/Franca.
4
Urbanização das cidades brasileiras. Embrapa Monitoramento por Satélite. Acesso em: 10 de mai. de
2019.
5
Segundo IBGE/2014.
6
Segundo SEADE/2018
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como forma de resolver as dificuldades impostas pelo desenvolvimento urbano e pelo
crescimento demográfico. Afinal, esses elementos traziam consigo complexidades
grandes quanto à saúde pública e o meio ambiente. À época, os rios abertos, sem
drenagem, ofereciam grandes riscos de contaminação à população. Tanto por conta de as
políticas públicas de saúde não terem sido eficazes, como por não terem sido capazes de
atender a uma demanda alta de conscientização da população quanto aos cuidados
necessários acerca da proliferação de doenças.
Não obstante, a falta de saneamento básico completava esse ciclo desvirtuado,
instaurando a seguinte lógica: como não há consciência quanto à necessidade de se
preservar o meio ambiente, tornou-se habitual, nos grandes e médios centros urbanos,
lançar lixo em qualquer local da paisagem natural — ocasionando no aprisionamento
desse lixo e na consequente contaminação da água e do solo; ao lançar o lixo em qualquer
localidade, sem a preocupação com os danos gerados, criam-se vários problemas, que vão
desde a contaminação de recursos naturais até a proliferação de doenças, sobretudo se o
ambiente não estiver devidamente munido dos requisitos básicos de saneamento.
Do outro lado, houve quem sempre propôs e sustentou a necessidade de
explorarmos nosso potencial hídrico de outra forma. Isto é, não de uma forma danosa,
mas de uma maneira interessante e capaz de incentivar o desenvolvimento econômico, a
logística e o deslocamento populacional. Um famoso embate marcou essa discussão na
década de 20. De um lado, havia o engenheiro sanitarista Francisco Saturnino de Britto
— ferrenho defensor da criação de um cinturão aquático em São Paulo, localizado por
uma confluência de rios no Ibirapuera. Do outro, havia Prestes Maia — engenheiro civil
que futuramente viria a se tornar Prefeito e Governador de São Paulo, ao passo que
também se consagrou como referência nas políticas de drenagem urbana que seriam
exportadas a grande maioria das cidades brasileiras após meados da década de 40.
O embate, em síntese, dividia opiniões pois apresentava duas visões distintas
quanto ao papel do poder público na construção de diretrizes para o desenvolvimento. A
visão de Saturnino de Britto era fiadora de um modelo de crescimento que se utilizasse
dos potenciais naturais — sem causar danos, evidentemente — para ampliar a capacidade
distributiva — de alimentos, matéria-prima para a indústria e qualquer outro bem que se
mostrasse interessante para a logística da produção. Além disso, acreditava também que
esse método seria capaz de ampliar as condições de deslocamento e, por consequência,
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favoreceria — e muito — a celeridade do crescimento no Brasil. Todavia, é preciso dizer,
essa percepção da realidade não era escusa de Saturnino, pelo contrário. Era reflexo de
sua formação e de sua análise das políticas implementadas pelas grandes potências à
época.
Para se ter uma noção, Paris, Lion, Viena, Moscou e várias outras cidades
relevantes na década de 20 tinham adotado tal metodologia como forma de organizar seu
crescimento. Além do fato de que todos estes países, antes de investirem e incentivarem
a política de rios navegáveis, primaram pelo estabelecimento e consolidação das ferrovias
como forma de transporte e logística.
No entanto, é possível perceber que esta visão de mundo não saiu vitoriosa. Afinal,
se assim fosse, estaríamos navegando e nos utilizando do rio Tietê ou do Sapucaí para
aprimorar o deslocamento intermunicipal, bem como escoar melhor nossas mercadorias.
A visão que prevaleceu deste embate foi a visão apresentada por Prestes Maia. Uma
leitura de mundo que apontava para a estruturação do desenvolvimento centrada nos
automóveis — por meio de seu plano radial-concêntrico de avenidas. Sua opção pela
instauração de um modelo baseado única e exclusivamente nas rodovias, acabou por nos
inserir em um ciclo de dependência dos automóveis e, sobretudo, da gasolina até os dias
de hoje. Sendo necessário, portanto, para a implementação de tal objetivo, a canalização
de diversos rios em São Paulo e, posteriormente, de vários rios Brasil adentro — método
conhecido na engenharia responsável por canalizar, por meio de galerias subterrâneas, as
águas pluviais que causavam as cheias nos rios, além das fluviais.
Desde então, este método foi adotado pelo planejamento urbano como forma de
conciliar o crescimento econômico ao grande aumento populacional e industrial. Ao
passo que hoje em dia, em virtude da concentração populacional e do agravamento geral
das condições do meio ambiente, tal dispositivo se mostrou mais problemático do que
capaz de resolver as dificuldades — afinal, as enchentes são fruto dessa forma de lidar e
controlar a natureza. Este artigo, portanto, busca refletir acerca da drenagem urbana
(macro e microdrenagem) como forma de conter e lidar com os rios urbanos frente ao
desenvolvimento. Isto é, discute como a ação antrópica, em uma tentativa de lidar com
problemas da época, acabou por gerar outro problema para o futuro: o dano ao meio
ambiente e os inúmeros impactos sociais causados pelas chuvas e pela cheia dos rios.
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Com o advento da Lei nº 6.766 de 1979, que discorre sobre as regras do
parcelamento do solo, da Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e, da Lei 12.651/2012, que define as normas gerais para as áreas de
preservação permanente e proteção de recursos hídricos, foi possível encaminhar e
apresentar, do ponto de vista jurídico, as soluções para os problemas socioambientais
vividos pelas cidades brasileiras. Isto pois, a definição de diretrizes levava em
consideração os problemas que afligiam a organização urbana em escala nacional, como
também apontava para o cumprimento de normas que sanariam as questões adversas.
Sendo assim, será observada a política de drenagem urbana dentro do município
de Franca, por meio da canalização dos córregos urbanos, com o intuito de discutir os
reflexos e contraposições a essas medidas na atualidade. Isto é, debater se estaria a
drenagem urbana sendo responsável, enquanto método capaz de organizar o espaço
urbano para o crescimento, pela mitigação das adversidades das águas pluviais e fluviais.
Além disso, quais seriam as soluções viáveis atualmente para lidar com o inchaço urbano
e com a crescente concentração demográfica em um plano de desenvolvimento
sustentável. Portanto, demonstrando a evolução, os impactos e as mitigações da drenagem
urbana no município de Franca, em São Paulo.
METODOLOGIA
A metodologia adotada se orienta na construção de uma pesquisa qualitativa, por
meio de levantamento bibliográfico e análise exploratória dos documentos e referências.
Segundo Gil7, o que aponta para a abertura de outros projetos que possam incentivar e
aprofundar a discussão acerca desta temática. Isto é, balizado pelos debates que existiram
ao longo do século XX e pela opção adotada pelo poder público de pautar a organização
do espaço urbano pela técnica de drenagem urbana em Franca. Sendo assim, será
abordado sob uma perspectiva histórica a implementação da política de canalização dos
rios, suas consequências e sua capacidade de mitigação gerada pelas políticas públicas
para o município de Franca atualmente.

OBJETIVO

7

GIL, Antonio Carlos, 1946 - Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. P.
64.
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O objetivo do presente artigo é evidenciar as técnicas de drenagem urbana (macro
e microdrenagem) no planejamento urbano e discutir sua evolução, seus impactos, bem
como suas mitigações por meio das políticas públicas na cidade de Franca-SP.

REFERENCIAL TEÓRICO
A urbanização, carrega consigo traços de alteração do ambiente e da paisagem.
Seja pela instalação de habitações destinadas aos cidadãos, ou mesmo por conta do papel
desempenhado pela construção de infraestrutura. Em todo o caso, as mudanças na
paisagem transformam e impedem o arranjo de princípios naturais da localidade.
O ciclo hidrológico só é fechado em nível global. Volumes evaporados em um
determinado local do planeta não precipitam necessariamente no mesmo local,
porque há movimentos contínuos, com dinâmicas diferentes, na atmosfera, e
também na superfície terrestre. Da precipitação que o ocorre nos continentes,
por exemplo, somente parte é aí evaporada, com o restante escoando para os
oceanos. À medida que se considere áreas menores de drenagem, ficam mais
caracterizado o ciclo hidrológico como um ciclo aberto ao nível local. 8
Durante a urbanização, os espaços permeáveis, inclusive áreas de vegetação e
bosques, são convertidos para usos que, geralmente, provocam o aumento de
áreas com a superfície impermeável, resultando no aumento de volume do
escoamento superficial e da carga de poluentes.9

Dito isso, é possível perceber que a simples presença antrópica em larga escala já
é suficientemente capaz de engendrar danos ao meio ambiente. Se, pela pura presença
essa situação já se torna possível, o caso muda de figura quando se trata de um projeto
objetivado.
Com a ampliação do contingente populacional nos grandes centros e, tendo em
vista sua relação com o meio ambiente, algumas questões no âmbito da saúde pública
começaram a serem levantadas. Isto pois o adensamento criou uma relação maligna entre
o homem e os rios, visto que os resíduos líquidos propiciavam terríveis contaminações.
Essa condição tornou-se problema central para a continuidade do crescimento urbano e,
a solução adotada, foi a drenagem urbana.

8

TUCCI, Carlos E. M. SILVEIRA, André L. l. Hidrologia: ciência aplicada. Porto Alegre: Editora
UFRGS/ABRH, 4ª ed., 2007. p. 35 e 36.
9
ARAUJO, Gustavo H. S. ALMEIDA, Josimar R. GUERRA, Antonio J. T. Gestão ambiental de áreas
degradadas. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 2005. p. 64.
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O que, em linhas gerais, significava a canalização e instalação de galerias
subterrâneas para a contenção dos volumes de água fluvial e, sobretudo, pluvial. Essa
discussão esteve presente no âmbito da política paulistana em meados dos anos 20,
quando data o embate entre os engenheiros Saturnino de Britto e Prestes Maia10.
Saturnino, um engenheiro sanitarista, também tinha uma preocupação com o
saneamento básico. No entanto, sustentava que além de tomarmos medidas quanto à
saúde da população, era preciso olhar para o potencial hídrico existente no país e,
sobretudo, no município de São Paulo. Sua argumentação apontava para a necessidade de
criação de uma confluência de rios no Ibirapuera11 como mecanismo para exploração do
potencial hidroviário da cidade.
Ao mesmo tempo, Prestes Maia apontava para outro modelo de crescimento.
Modelo este, centrado nos automóveis e no crescimento rodoviário. Sustentava o
engenheiro que São Paulo deveria adequar-se àquilo que o todo o mundo desenvolvido
estava fazendo. Isto é, era preciso uma série de obras para a contenção dos problemas
sanitaristas, ao passo que, obras no campo da engenharia seriam a solução para inaugurar
um novo tempo na cidade de São Paulo.
Em síntese, enquanto Saturnino fazia uma defesa enfática dos leitos dos rios e de
sua importância para um melhor arranjo urbano do município de São Paulo, Prestes Maia
sustentava a total interferência do homem. Isto é, defendia que os rios, assim como a
paisagem natural, poderiam — e deveriam — serem modificados com o intuito de melhor
atender às demandas colocadas pela urbanização.
Após a vitória eleitoral de Prestes Maia, em São Paulo, no ano de 1938, a política
de organização e preparo do espaço urbano para o desenvolvimento mudaria para sempre.
A superação, em números absolutos, da quantidade de pessoas em áreas rurais pela
população na área urbana só viria agravar essa situação. Com o crescente aumento
demográfico, as cidades brasileiras, sobretudo àquelas mais inchadas — como é o caso
das capitais São Paulo e Rio de Janeiro —, tornaram-se elas próprias empecilhos para seu
desenvolvimento.

10

Entre Rios - A Urbanização de São Paulo. Direção de Caio Silva Ferraz. Produção de Luana de Abreu.
Coordenação de Joana Scarpelini. São Paulo: Editora Contexto, 2009. (25 min.), color.
11
FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Os projetos e obras do engenheiro Saturnino de Brito e mudança
na paisagem urbana. In: Revista Geografia, Ensino & Pesquisa, v. 19, n. especial, p. 115-122, 2015. p.
118.
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Nesse sentido, Maia encontrou campo fértil para a difusão e aceitação de suas
ideias. Enquanto estava à frente da gestão municipal de São Paulo, consagrou-se como
grande interventor urbano e responsável por obras de grande magnitude. Foi durante sua
gestão que obras como o Viaduto do Chá, a retificação do Tietê e a microdrenagem do
córrego do Anhangabaú.
No entanto, em que pese a justiça, não foi apenas Prestes Maia a defender a
retificação dos rios. Saturnino de Britto também teria feito essa defesa para alguns casos
particulares, em especial o do Tietê. Todavia, a diferença substancial estava na
compreensão do papel do leito dos rios e das áreas de alagamento. Assim como quanto
às responsabilidades da municipalidade perante a população residente do entorno dos rios
que seria afetada pela retificação. Além disso, outro fator que os diferenciava, era a
preocupação de Saturnino com relação ao uso da área de inundação pela iniciativa
privada.
As propostas de Saturnino de Brito implicavam que o poder público tomasse
parte na administração do Tietê a montante de Parnaíba, de forma a coordenar
os diversos interesses que existiam em torno do rio e o uso múltiplo de suas
águas. Propugnava, além das obras de retificação, a ampliação da calha do rio,
barragens, reservatórios de cabeceiras e aterros. [...]. Propunha a preservação
de trechos de várzea, reguladores naturais da vazão do rio e o replantio da mata
ciliar a montante da cidade.12

É possível perceber, portanto, que existe uma grande diferença na compreensão
dos dois engenheiros, embora ambos tivessem defendido a retificação do Tietê. Essa
questão fica ainda mais evidente quando se percebe que houve grande empenho e
celeridade de Prestes Maia, enquanto Prefeito de São Paulo, para lotear e vender as áreas
de várzea do rio.
Toda o embate proveniente das ciências exatas na manutenção das áreas públicas,
sobretudo àquelas destinadas aos cuidados com a saúde e higiene da população, acumulou
um capital intelectual que atestou e viabilizou a iniciação das obras de drenagem urbana.
Esse modelo não só pertenceu às diretrizes do desenvolvimento na cidade de São Paulo,
como também fora exportado como medida resolutiva capaz de sanar os problemas
ligados à contaminação e proliferação de doenças — há de se compreender o peso e a
relevância política e econômica de São Paulo perante o Brasil, portanto, é compreensível
que soluções utilizadas e que apresentaram resultados a priori fossem exportadas.

12

JORGE, Janes. Tietê: o rio que a cidade perdeu (São Paulo, 1890-1940). Ed: SVMA, 2ª ed., São Paulo,
2017 p.52
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Eis que as delimitações da influência desse pensamento foram estabelecidas, é
possível avaliar os impactos desse modelo ao longo dos anos que sucederam sua
aplicação. Como já era sabido à época, a permissão das edificações em áreas de
alagamento se tornaria o novo problema. Isto é, ao passo que a drenagem urbana
solucionou questões que afligiam as décadas de 20 e 30, ela tornou-se o problema da
contemporaneidade.
O desenvolvimento marcadamente estruturado nesse modelo de gestão da
natureza, acabou por gerar outros problemas — de dimensões até maiores, inclusive —
no âmbito dos impactos sociais e ambientais.
De acordo com a Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional de Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos, o debate sobre o meio ambiente tomaria outros rumos.
Somado às outras políticas instituídas, anteriormente e posteriormente: Lei nº 6.766 de
1979, lei Federal que discorre sobre o Parcelamento do Solo; Lei 11.445/2007, lei Federal
que estabelece diretrizes para o saneamento básico nacional; e Lei 12.651/2012, Federal,
que funda os princípios e diretrizes do novo Código Florestas. Ou seja, todas essas leis,
juntas, apontavam para soluções às adversidades do uso e ocupação do solo, do
crescimento urbano, impermeabilização do solo, adensamento demográfico e, sobretudo,
para a gestão dos recursos hídricos em escala Nacional, Estadual e Municipal.
Considerando a gestão dos recursos hídricos, é preciso salientar que o município
de Franca pertence à Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande. Esta se localiza na
Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 13 08-SMG, que
fora criada pela Lei nº 9.034, de 27/12/1994. Já o Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios
Sapucaí-Mirim/Grande — responsável por fiscalizar, preservar, planejar e melhor
arranjar o meio ambiente inscrito na bacia —, seria criado pelas disposições transitórias
da Lei nº 7.663 de 1991 e fundado em 26/05/1996.
Trata-se de uma Bacia interestadual pois é limitada ao Norte com o Estado de
Minas Gerais — pelo rio Grande. A UGRHI abrange área total de 9.000 km²,
compreendendo 24 municípios. No último balanço realizado pela Secretaria Estadual de
Saneamento e Recursos Hídricos — com ano base de 2012 —, ficou evidente o papel e a

13

Governo do Estado de São Paulo. Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo: ano base
2012. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Coordenadoria de
Recursos Hídricos. – 4. Ed. – São Paulo: Coordenadoria de Recursos Hídricos. 2014. p. 129.
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relevância de Franca, tanto do ponto de vista demográfico, quanto econômico. Segundo
o levantamento:
O aumento da população da UGRHI 08-SMG (Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos nº8, Sapucaí-Mirim e Grande) no período de 2009-2012 foi
de 2,29%, passando de 664.608 para 679.818 habitantes em 2012,
representando 1,62% da população do Estado. [...] As maiores ocupações
populacionais registradas foram as do município de Franca, polo
socioeconômico regional, que concentra 47% da população da UGRHI, com
532,6 hab/km² [...].14

Percebe-se que a população residente no município concentra 47% do contingente
populacional localizado dentro da UGRHI. Deste modo, pode-se influir, que a maior
demanda hídrica também seja proveniente da cidade de Franca. Processo esse gerado pelo
êxodo rural dos anos 60 e 70 que, em função do aumento da demanda de trabalho pela
indústria coureiro-calçadista, foi responsável por adensar a ocupação urbana da cidade.
Ao passo que, pelo simples fato de aglomerar tamanha parcela populacional, é possível
avaliar que se trata da área com maior extensão urbana e, por consequência da área de
maior ocupação populacional, influi-se também ser a área mais impermeabilizada.
Situação prevista e solucionada, também, no código do meio ambiente de Franca —
aprovado pela Lei Complementar nº 9 de 26 de Novembro de 1996.
O escoamento superficial é impulsionado pela gravidade para as cotas mais
baixas, vencendo principalmente o atrito com a superfície do solo. O
escoamento superficial manifesta-se inicialmente na forma de pequenos filetes
de água que se moldam ao microrrelevo do solo. A erosão de partículas de solo
pelos filetes em seus trajetos, aliada à topografia preexistente, molda, por sua
vez, uma microrrede de drenagem efêmera que converge para a rede de cursos
de água mais estável, formada por arroios e rios. A presença de vegetação
também reduz a energia cinética de impacto das gotas de chuva no solo,
minimizando a erosão.15

Partindo, portanto, do objeto de estudo que contém o maior espaço urbano, as
questões relativas à drenagem foram constantes e necessárias para a acomodação deste
próprio ambiente urbano. Isto é, para que a cidade pudesse crescer — atendendo às
demandas sanitárias, geográficas e geológicas — foi preciso que o poder público
intervisse em várias esferas e escalas. Como as pretensões deste artigo apontam para a
drenagem, será ela o elemento inscrito no município a ser analisado. Desta forma, a
drenagem será avaliada a partir das obras — e futuros impactos nos dias atuais — de

14

Governo do Estado de São Paulo. Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo: ano base
2012. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Coordenadoria de
Recursos Hídricos. – 4. Ed. – São Paulo: Coordenadoria de Recursos Hídricos. 2014. p. 132.
15
TUCCI, Carlos E. M. SILVEIRA, André L. l. Hidrologia: ciência aplicada. Porto Alegre: Editora
UFRGS/ABRH, 4ª ed., 2007. p. 37.
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canalização dos córregos urbanos. Todavia, a canalização não é a única responsável pelas
adversidades geradas, tendo em vista que a ocupação urbana ocasiona em outro problema:
a impermeabilização.
Conforme a urbanização acontece, as mudanças na hidrologia natural de uma
área são inevitáveis. Mudanças hidrológicas e hidráulicas ocorrem em resposta
à limpeza do terreno, à terraplenagem e à adição de superfícies impermeáveis.
Os maiores problemas são o grande aumento nos volumes de escoamento
superficial e as subsequentes cargas de erosão e sedimentos às águas
superficiais que acompanham essas mudanças na paisagem. [...]. As
superfícies impermeáveis, tais como telhados, ruas, estradas, estacionamentos
e calçadas, diminuem a capacidade de infiltração do solo e resultam em um
grande aumento no volume do escoamento superficial. 16

Figura 1 - Relação entre a superfície impermeável e o escoamento superficial

Fonte 1 - FISRWG 1998, In: Impact of urbanization on the natural water
balance, p.67.

Quando a precipitação é intensa a quantidade de água que chega
simultaneamente ao rio pode ser superior à sua capacidade de drenagem, ou
seja a da sua calha normal, resultando na inundação das áreas ribeirinhas. Os
problemas resultantes da inundação dependem do grau de ocupação da várzea
pela população e da frequência com a qual ocorrem as inundações. A ocupação
da várzea pode ser para habitação, recreação, uso agrícola, comercial ou
industrial. O desenvolvimento histórico da utilização de áreas livres explica os
condicionamentos urbanos hoje existentes. Devido à grande dificuldade de
16

ARAUJO, Gustavo H. S. ALMEIDA, Josimar R. GUERRA, Antonio J. T. Gestão ambiental de áreas
degradadas. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 2005. p. 65.
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meios de transporte no passado, utilizava-se o rio como a via principal. As
cidades se desenvolveram às margens dos rios ou no litoral. Pela própria
experiência dos antigos moradores, a população procurou habitar zonas mais
altas onde o rio dificilmente chegaria. Com o crescimento desordenado e
acelerado das cidades, principalmente na segunda metade deste século, as áreas
de risco considerável, como as várzeas inundáveis, foram ocupadas, trazendo
como consequência prejuízos humanos e materiais de grande monta.17

Portanto, as problemáticas se somam e agravam a situação. Com o solo
impermeabilizado e a canalização dos córregos — que substituem os leitos naturais por
um leito acomodável ao crescimento urbano —, as chuvas torrenciais tornaram-se
grandes obstáculos. Sobretudo pelo fato do volume do escoamento superficial apenas
crescer em razão do aumento exponencial da impermeabilização do solo. Assim, portanto,
é preciso reconhecer que as enchentes trazem consigo enormes devastações e impactos
econômico-sociais.
No caso específico do município de Franca, a situação pode ser analisada pelos
impactos gerados na canalização dos córregos urbanos — dos Bagres, Cubatão e
Espraiado — que acompanha a Av. Hélio Palermo. Em 2019, em função das chuvas de
verão, um desastre aconteceu. No dia 20 de fevereiro um alagamento18 que se estendeu
não apenas ao Córrego dos Bagres, mas também ao Córrego Cubatão, impactou a cidade
de Franca.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A urbanização acelerada imprimiu uma dinâmica intensa de ocupação da cidade.
Ainda que estejamos tratando de um município com amplitude espacial. Isto é, com
extensão territorial grande se comparada com a densidade demográfica de outros
municípios da região. No entanto, as taxas de ocupação e crescimento horizontal de
Franca, permitiram celeridade na ação antrópica e na modificação da paisagem. A
ocupação trouxe a impermeabilização do solo, condição sine qua non para o aumento do
escoamento superficial na zona urbana. Somando tal situação às ocupações em áreas de
fundo de vale e ao fato da drenagem urbana ter sido utilizada como ferramenta para a

17

TUCCI, Carlos E. M. SILVEIRA, André L. l. Hidrologia: ciência aplicada. Porto Alegre: Editora
UFRGS/ABRH, 4ª ed., 2007. p. 621.
18
Córregos transbordam e alagam ruas e avenidas após temporal em Franca, SP. G1, 20 de fev. de
2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/02/20/corregostransbordam-e-alagam-ruas-e-avenidas-apos-temporal-em-franca-sp.ghtml>
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garantia do desenvolvimento urbano, temos o resultado apresentado e discutido ao longo
do presente artigo.
O início do século XX ficou marcado pelos embates na resolução dos problemas
ambientais que afligiam os centros que estavam em expansão e consolidação. Em São
Paulo esse embate fora protagonizado pelos engenheiros Saturnino de Britto e Prestes
Maia, de onde uma linha metodológica saiu vencedora. A escola que emplacou as
resoluções que envolviam o problema dos rios e dos alagamentos optou por lidar de uma
mesma forma em todos os casos: a drenagem urbana.
A drenagem, no entanto, foi uma solução incrível à época. Embora criticada pois
delegava aos rios — e a todos os afluentes — papel secundário, diminuindo as
possibilidades de se tirar proveito de seu potencial, ela foi capaz diminuir
substancialmente os impactos na saúde da população ao mesmo tempo que permitiu a
ocupação de áreas inóspitas. Era, portanto, o saber e a ciência permitindo a ação antrópica
resolutiva nos percalços da sociedade brasileira — em especial, no Estado de São Paulo.
No entanto, já naquele momento, Saturnino de Britto apontava os possíveis
horizontes que poderíamos alcançar ao escolher lidar com os problemas daquela maneira.
Isto pois era uma saída fácil, ainda que muito onerosa. A questão para Saturnino tornavase preocupante a partir do momento em que áreas de ocupação natural dos rios estavam
sendo repartidas e vendidas. Era uma ação que efetivava um ataque às condições naturais
de nossa geografia. Afinal, as margens do Tietê sempre alagaram, assim como o
Tamanduateí e tantos outros rios. O alagamento por si só é um processo natural, que
corresponde às oscilações entre o período de cheia e de seca.
A solução da canalização e da drenagem urbana como um todo, a priori, resolveu
os problemas. Graças a ela, foi possível conter contaminações e salvaguardar a população
de problemas associados a falta de saneamento. Todavia, ao passo que se resolvia um
problema que atormentava a população e a administração pública à época, também se
gestava outra vicissitude para o futuro.
Com as altas taxas de ocupação urbana — que fizeram superar a população rural
pela urbana nos anos 7019 —, o adensamento populacional tornou-se inevitável. Junto

19

IBGE.
Censo
de
1970.
Disponível
em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/69/cd_1970_v1_br.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2019.
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dele, a expansão e consolidação da área urbana. O que criou um tecido citadino mais
complexo e, por sua vez, mais impermeabilizado. Somando a impermeabilização e a
ocupação de área de fundo de vale ao processo de intensificação da drenagem urbana,
temos como resultado os alagamentos vividos pelo município de Franca nos últimos anos,
assim como Guerra e Tucci demonstram — em função do aumento da impermeabilização
e, consequentemente, do escoamento superficial.
Em fevereiro de 200620 e em janeiro de 201121, o mesmo teria acontecido.
Inclusive, parte das justificativas para que o problema tenha se intensificado são as obras
de alargamento dos canais na junção dos dois córregos — Cubatão e Bagres — em 2006.
As inundações são sempre associadas, em Franca, ao transbordamento dos córregos que
cortam a cidade, pois possuem vertentes convexas, o que acelera o escoamento em direção
de jusante. Atividade que se complica ainda mais em função de toda a marginal e os
entornos estarem completamente impermeabilizados.

20

MEGDA, Otávio Reis. Eventos climáticos e suas consequências em Franca/SP. 2014. 122 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Unesp, Rio
Claro, 2014. p. 67.
21
Ibid, p. 68.
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Figura 2 - Posto 'Galo Branco' durante enchente em janeiro de 2011

Fonte 2 - Chuva de granizo provoca prejuízos e estragos em Franca. Comércio da Franca, 1 de fev. de
2011.
Disponível
em:
<https://gcn.net.br/noticias/119649/franca/2011/02/mhttps://gcn.net.br/noticias/119649/franca/2011/02/m>
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Figura 3 - Vista da Av. Hélio Palermo durante enchente em 20 de fevereiro de 2019.

Fonte 3 - Igor do Vale/G1, Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-pretofranca/noticia/2019/02/24/morre-motociclista-arrastada-por-enchente-durante-temporal-em-francasp.ghtml>

As imagens acima retratam um pouco do drama vivido pela municipalidade, com
ênfase para a figura 3, que apresenta os níveis críticos do problema durante a última
enchente, ocorrida este ano. Drama recorrente e que não foi devidamente levado em
consideração, haja vista a constância dos alagamentos. Ou seja, a impermeabilização a
montante dos córregos do Espraiado, Cubatão e Bagres, é a grande responsável pelo
aumento do volume de água escoada. O que, de certa forma, aventa a necessidade de se
refletir acerca dessa frequência de eventos intentando construir alternativas aos
problemas. No intuito, sobretudo, de corrigir os impasses ambientais visando melhorar a
qualidade de vida da população e diminuir os impactos sociais e econômicos gerados pela
continuidade de uma política de gestão urbana que já se mostrou equivocada, inclusive
acarretando em danos materiais e óbitos22.

22

G1, Morre motociclista arrastada por enchente durante temporal em Franca SP. Disponível em:
<https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/02/24/morre-motociclista-arrastada-porenchente-durante-temporal-em-franca-sp.ghtml>. Acesso em: 15 de mar de 2019.
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As situações evidenciadas pela cidade são resultados das intervenções antrópicas
realizadas no contexto de expansão urbana, onde ao crescer, a tríade de elementos
geradores dos problemas se intensificam. Com solo impermeável — e sujeito ao, cada
vez mais, aumento dessa taxa de impermeabilização — e a drenagem urbana intervindo
no leito dos rios, as áreas de fundo de vale estão mais suscetíveis às intempéries
ambientais, como mostra a Figura 1 — onde há um represamento de 55% da água das
chuvas na forma de escoamento superficial.
Figura 4 - Vista da área ocupada e impermeabilizada (a montante) e da canalização dos córregos dos
Bagres (à esquerda) e do Cubatão (à direita)

Fonte 4 - Foto tirada pelos autores
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A série histórica reduzida, compreende 3 períodos distintos inscritos ao longo de
13 anos. Isto é, os eventos de 2006, 2011 e 2019, embora possuam certa distância
temporal, em muito se assemelham, afinal, nenhuma medida responsável foi oferecida
para a resolução do problema socioambiental. Problema este que tende a se agravar com
a continuidade da expansão do espaço de ocupação urbana. Assim, portanto, é
fundamental estimular reflexões acerca das saídas e proposições a serem tomadas para a
superação dos desatinos evidenciados. Afinal, existe ampla legislação, Federal, Estadual
e Municipal que disciplina o uso e ocupação do solo, além da salvaguarda das áreas verdes
e as áreas de preservação permanente, disciplinadas pela Lei 12.651 de 2012. Onde, para
rios ou córregos de até 10 metros de largura, são reservadas áreas de preservação
Figura 5 - Vista a jusante da confluência dos córregos Bagres e
Cubatão, onde as diretrizes jurídicas previstas na legislação Federal,
Estadual e Municipal foram atendidas, mitigando os impactos hídricos

Fonte 5 - Foto tirada pelos autores
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permanente de 30 metros e, quando os rios ou córregos possuem mais de 10 metros são
reservados 50 metros para a área de preservação permanente.
Dessa maneira, se forem seguidas tais diretrizes abordadas na legislação vigente,
assim como a área a jusante, conforme a Figura 5 ilustra, os problemas com relação às
enchentes serão mitigados. Portanto, há que se garantir a fiscalização de todas as normas
previstas na legislação vigente como forma de diminuir os impactos e, em algumas
circunstâncias, até resolver os problemas. Afinal, se as diretrizes de ocupação de solo
forem continuadas e acompanhadas, as adversidades geradas pela água fluvial e pluvial
tendem a diminuir.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encontra-se, em Franca, uma situação complexa envolvendo a gestão das águas e
o crescimento urbano e populacional. Situação, inclusive, passível de se agravar caso
medidas não sejam planejadas e implementadas. As enchentes adquiriram certa
periodicidade em termos de frequência, entretanto, em termos de impactos, elas só se
intensificaram. Inclusive, culminando na morte de uma moça neste ano após os
alagamentos de fevereiro. Argumento suficiente para mobilizar o setor público e privado
com empenho para a resolução do problema por meio de proposições alternativas. Sendo
assim, algumas medidas que poderiam auxiliar na resolução:
a) A implementação de políticas públicas de fiscalização da legislação em vigência, isto
pois a legislação está adequada às problemáticas do cotidiano. Portanto, para que não haja
ocupação das áreas verdades e/ou das APPs. Bem como respeito ao cumprimento das
normas que impedem ocupação das áreas marginais dos córregos urbanos e rurais;
b) A implantação de piscinões, a baixo custo, ao longo dos córregos — onde houver
possibilidade, portanto, onde não houver densa ocupação;
c) Manutenção e conservação da vegetação presenta nas áreas de fundo de vale, visando
garantir a infiltração na água do solo e diminuir o escoamento superficial e de áreas
verdes;
d) Distribuir, ao longo da cidade, por meio de políticas públicas, contrapartidas para a
diminuição da impermeabilidade urbana. Isto é, políticas públicas por parte do executivo
e do legislativo municipal que orientem e estimulem a população a manter parte do
calçamento e dos terrenos sem revestimento impermeável e sim com técnicas permeáveis
alternativas;
e) Nas vias públicas, o Executivo e o Legislativo Municipal poderiam, conjuntamente, por
meio dos recursos científicos e orçamentários, estimular a utilização de técnicas de
revestimento permeável, visando o aumento da capacidade de infiltração da água no solo;
f) Nas áreas de confluência de rios ou córregos deve ser feito um trabalho intenso de
fiscalização e manutenção, impedindo o adensamento populacional e grandes
intervenções da engenharia. Garantindo, dessa forma, a ocupação nesta localidade
disciplinada por políticas públicas que apontem para o desenvolvimento sustentável.

19

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Gustavo H. S. ALMEIDA, Josimar R. GUERRA, Antonio J. T. Gestão
ambiental de áreas degradadas. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 2005.
Chuva de granizo provoca prejuízos e estragos em Franca. Comércio da Franca, 1
de fev. de 2011. Disponível em:
https://gcn.net.br/noticias/119649/franca/2011/02/mhttps://gcn.net.br/noticias/119649/fr
anca/2011/02/m>. Acesso em: 11 de mai. de 2019.
Córregos transbordam e alagam ruas e avenidas após temporal em Franca, SP.
G1, 20 de fev. de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-pretofranca/noticia/2019/02/20/corregos-transbordam-e-alagam-ruas-e-avenidas-apostemporal-em-franca-sp.ghtml>. Acesso em: 12 de mai. de 2019.
Entre Rios - A Urbanização de São Paulo. Direção de Caio Silva Ferraz. Produção de
Luana de Abreu. Coordenação de Joana Scarpelini. São Paulo: Editora Contexto, 2009.
(25 min.), color.
FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Os projetos e obras do engenheiro Saturnino de
Brito e mudança na paisagem urbana. In: Revista Geografia, Ensino & Pesquisa, v.
19, n. especial, p. 115-122, 2015.
FERRAZ, Célia. TOCHETTO, Daniel. O urbanismo de Saturnino de Brito e as
ressonâncias provocadas. In: Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo, instituto
de arquitetura e urbanismo (IAU-USP), 84-101. 2015.
Governo do Estado de São Paulo. Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São
Paulo: ano base 2012. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos, Coordenadoria de Recursos Hídricos. – 4. Ed. – São Paulo:
Coordenadoria de Recursos Hídricos. 2014.
IBGE. Censo de 1970. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/69/cd_1970_v1_br.pdf>. Acesso em: 22
mar. 2019.

JORGE, Janes. Tietê: o rio que a cidade perdeu (São Paulo, 1890-1940). Ed: SVMA, 2ª
ed., São Paulo, 2017.
MEGDA, Otávio Reis. Eventos climáticos e suas consequências em
Franca/SP. 2014. 122 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, Instituto de
Geociências e Ciências Exatas, Unesp, Rio Claro, 2014.
TUCCI, Carlos E. M. SILVEIRA, André L. l. Hidrologia: ciência aplicada. Porto
Alegre: Editora UFRGS/ABRH, 4ª ed., 2007.
Vista da Av. Hélio Palermo durante enchente em 20 de fevereiro de 2019.Igor do
Vale/G1, Disponível em: https://g1.globo.com/sp/ribeirao-pretofranca/noticia/2019/02/24/morre-motociclista-arrastada-por-enchente-durantetemporal-em-franca-sp.ghtml>. Acesso em: 10 de mai. de 2019.

20

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

IDADE E TAMANHO DO Salminus brasiliensis (Cuvier,
1816), DURANTE UM CICLO DE QUATRO ANOS. NUMA
ÁREA DE REPRODUÇAO NO RIO MOJI GUAÇU,
CACHOEIRA DE EMAS, PIRASSUNUNGA-SP
SENHORINI, José Augusto23
FALEIROS, Tâmer de Oliveira24
SIQUEIRA, Hatus de Oliveira 25
OLIVEIRA, Daniela José26
ALCANTARA, Rita C.G. R.27

RESUMO

O trabalho determinou a idade e sua correlação com as variáveis biométricas e os índices
reprodutivos de Dourado Salminus brasiliensis capturados no rio Mojiguaçu, região de
Cachoeira de Emas, Pirassununga, SP. Foram capturados 539 espécimes entre fevereiro
de 2007 a dezembro de 2010. Foram medidos o peso, o comprimento total e padrão, a
altura e raio da escama. A idade de cada peixe foi determinada pela análise das linhas de
crescimento da escama. As diferenças sazonais dos parâmetros biométricos foram
determinadas usando o teste de NK a 5%. Foi verificada a correlação da idade e o raio da
escama com as variáveis biométricas por meio da correlação de Pearson, usando o
programa SAEG. Os dourados capturados tinham idade que variaram de 1 a 7 anos. Nas
estações de primavera e verão foram capturados peixes menores em relação aos
capturados durante o inverno e outono. As fêmeas tendem a ter maior peso e valores
morfométricos quando comparados com os machos. A idade e o raio da escama estão
correlacionados com as variáveis biométricas de S brasiliensis. Concluindo que as
variáveis biométricas desta espécie podem ser usadas como um indicador da idade.
Palavras-chave: Peixe; Dimorfismo Sexual; Crescimento; Idade.

INTRODUÇÃO
Principal afluente do Rio Pardo, o Moji Guaçu é o rio de maior relevância para a
bacia hidrográfica que leva seu nome. Ele nasce no Município de Bom Repouso, Minas
Gerais a uma altitude de aproximadamente 1.595 metros, o que ocasiona uma perda
altitudinal de 996 metros até chegar ao município de Pirassununga, já dentro do Estado
de São Paulo, devido a isso, até chegar à cidade paulista, declives de 4,5 m/km tornam o
23
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fluxo do rio acelerado, mas após sua passagem pela cidade seu curso amplia-se em um
leito suave, medindo 30 a 35 cm/km de caída média. Sua desembocadura ocorre a uma
altitude próxima dos 480m no município de Pontal- SP, depois de atravessar 473 km,
despejando a cada ano por volta de nove trilhões de litros de água no Rio Pardo
(BRIGANTE & ESPÍNDOLA, 2003).
A bacia hidrográfica do Rio Moji Guaçu, gerenciada pelo Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Moji Guaçu (CBH-Mogi), está inserida na Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – 09 (UGRHI 09), localizada na região nordeste do
estado de São Paulo, com uma área territorial de 13.031,79 km² e área de drenagem de
15.004 km², abrangendo 38 municípios com sede dentro da UGRHI-09 e 19 municípios
com sede fora (CBH-Mogi, 2017, Relatório de Situação dos Recursos Hídricos).
A região da Bacia Hidrográfica do Rio Moji Guaçu foi constituída historicamente
por processos de ocupação relacionados ao desenvolvimento agroindustrial, fator
responsável pelo crescimento e urbanização da população local. Suas atividades
econômicas principais de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004-2007)
se enquadram dentro do setor primário de produção agropecuária, sendo a cana-deaçúcar, laranja, braquiária e milho as principais culturas produzidas. Ademais a região
possui uma forte articulação das atividades agrícolas com o setor industrial, com a
proeminência de usinas sucroalcooleiras; indústrias de papel e celulose; de óleos vegetais;
setores frigoríficos e de bebidas.
O turismo também representa um setor econômico de destaque na região, pois
dentro de suas municipalidades as qualidades elevadas dos aquíferos subterrâneos
proporcionam a formação de estâncias hidrominerais como Águas da Prata, Águas de
Lindoia, Lindóia, Serra Negra e Socorro, altamente desenvolvida no que concerne à
hotelaria e ao lazer (CBH-Mogi, 2017, Relatório de Situação dos Recursos Hídricos).
Sua população é composta por aproximadamente 1.567.897 habitantes (IBGE,
2010), número que representa 4% da população total do Estado de São Paulo, onde 90%
destas pessoas encontram-se na área urbana dos municípios da Bacia. As cidades mais
populosas são Moji Guaçu, Araras e Sertãozinho, encontradas no compartimento do Alto
Moji Guaçu, considerado como o mais crítico no que se refere à quantidade e qualidade
da água (CBH-MOGI, 1999). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos
municípios que compõem a bacia apresentam a média de 0,798, valor que definido como
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médio. Contudo, algumas cidades isoladas, como São João da Boa Vista, possuem um
IDH alto, acima de 0,800.
A disponibilidade hídrica da região apresenta aspectos muito preocupantes de
acordo com dados da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do
ano de 2002. Do valor total disponível, 64,8 m³/s, a demanda regional é de 40,4 m³/s, um
percentual alarmante por se tratar da retirada principalmente de águas superficiais.
Entretanto, se faz importante notar que a maior parcela dos usos aquáticos na região não
se destina ao abastecimento social, 27,8% da utilização total é captado pelo setor
agroindustrial, seguidos por 8,6% da irrigação e somente 3,8% vão para a população
urbana.
Os primeiros registros acerca da pesca no Rio Moji Guaçu remontam à época em
que os povos indígenas Painguás eram os habitantes de suas margens (SCHUBART,
1949). A partir do estudo de dados de produtos da Prefeitura de Pirassununga sobre o
controle de impostos entre 1929 e 1935, o autor relata que a produção total oriunda da
pesca foi de 368 t. Deste percentual, as espécies encontradas em maior número foram: a
curimba (Prochilodus lineatus), representando mais de 50% do total capturado; o dourado
(Salminus brasiliensis); e a piracanjuba (Brycon orbignyanus).
A Cachoeira de Emas, localizada no trecho médio do rio, neste período, era crucial
para a pesca, sendo a provedora responsável por 47% de tudo que era pescado neste trecho
do rio. Na década de 20 foi construída uma barragem para geração de energia elétrica que
atualmente não está em funcionamento, mas que exerce influência na pesca até os dias
atuais. A pesca na Cachoeira de Emas é classificada como de “pequena escala”
(SOWNAN, 2006), pois possuí baixo investimento, poucos recursos tecnológicos,
métodos rústicos e braçais, entre outros fatores.
Aspectos como a existência de matas nativas; lagoas marginais naturais; a
capacidade elevada de depuração da água; e os poucos represamentos através do curso do
rio são, de acordo com Barbieri et. al. (2000), os fatores centrais de contribuição à
sobrevivência e reprodução de diversas espécies de peixes no rio Moji Guaçu,
principalmente na região compreendida pela Cachoeira de Emas, uma extensa planície
propícia ao alagamento, possuindo mais de 90 lagoas marginais (VIEIRA; VERANI,
2000).
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Deste modo, processos de degradação do ecossistema original caracterizados por
sistemas de rios de planície de inundação podem delimitar o período e o sucesso
reprodutivo da maioria dos peixes que apresentam comportamento migrador, como o
Salminus brasiliensis. Todos os seres vivos são suscetíveis às mudanças ocorridas no
ambiente em que estão inseridos, no caso em questão, Ribeiro e Moreira (2012), se as
lagoas marginais onde os peixes migradores fazem desova não são alagadas no período
de escassez pluvial elas não irão oferecer suporte para o desenvolvimento e crescimento
de suas larvas.
As principais espécies capturadas, em um estudo realizado no ano de 2008, são a
curimba (Prochilodus lineatus), a piapara (Leporinus obtusidens), o dourado (Salminus
brasiliensis), o mandi (Pimelodus maculatus, Pimelodus heraldoi e Pimelodella spp) e o
lambari (gêneros Astyanax e Roeboides) (PEIXER, 2008).
Segundo Barbiere e colaboradores (2000) através de estudo elaborado na
Cachoeira de Emas, concluíram que a ocorrência de espécimes de dourado (S.
brasiliensis) e curimba (P. lineatus), se estendem ao decorrer de todo o ano, não apenas
no período de reprodução, o que indica que o local abrigaria, também, peixes que ainda
não estariam perto da fase de reprodução. Esteves e Pinto Lobo (2001), também chegaram
à equivalente conclusão. Sendo assim, pode-se concluir que os pescadores da Cachoeira
dispõem de um período maior de rendimento ao se aproximarem da época de piracema,
porém no resto do ano os espécimes que não saem desta área que sustentam a pesca.
Este trabalho tem como finalidade principal subsidiar o Plano de Ação Nacional
para a Conservação das Espécies Ameaçadas da Fauna Aquática do Ecossistema Mogi/
Pardo/Sapucaí-Mirim e Grande, um projeto do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio) comprovando a presença desta espécie na região de
Cachoeira de Emas em todo período do ano, bem como sua faixa etária e tamanho médio.
REFERENCIAL TEÓRICO
Características do Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)
A espécie S. brasiliensis (CUVIER, 1816), pertencente ao gênero Salminus
família Characidae, ordem dos Characiformes e classe Actinopterygii (STREIT, 2006),
sendo taxonomicamente classificada anteriormente como S. maxillosus, S. cuvieri e
também como S. orbignyanus. Popularmente conhecida como dourado (LIMA, 2006), a
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espécie S. brasiliensis possui uma grande distribuição geográfica na região Neotropical,
sendo encontrada nas bacias dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai, alto rio Chaparé e
Mamoré, ambos na Bolívia, bem como nas bacias ligadas a Lagoa dos Patos (MORAIS
FILHO & SCHUBART, 1955; FROESE; PAULY, 2017).
Denominado pelos pescadores como “o rei do rio” (ZANIBONI-FILHO e
SCHULZ, 2003), a espécie é a de maior porte entre os componentes da família
Characidae, desempenhando um significativo papel ecológico por ser um dos maiores
predadores nos locais de sua ocorrência (ZANIBONI-FILHO et al., 2017), ocupando o
topo da cadeia alimentar (ESTEVES & PINTO LOBO, 2001), predando principalmente
peixes (GODOY, 1975; ESTEVES e PINTO LÔBO, 2001).
A espécie possui posição de destaque na pesca comercial e recreativa
(ZANIBONI-FILHO & SCHUTZ, 2003; ZANIBONI-FILHO et al., 2017), pois,
conforme Morais-Filho e Schubart (1955), os machos desta espécie podem atingir até 5
kg e as fêmeas até 26 kg. Sendo uma espécie que vive a maior parte de sua vida solitária
e habita preferencialmente ambientes lóticos e encachoeirados (ZANIBONI FILHO &
SCHUTZ, 2003), e grandes rios (GODOY, 1975; ESTEVES e PINTO LÔBO, 2001).
Caracteriza-se ainda pela capacidade migratória, reprodutiva rio acima e migrações
tróficas rio abaixo (FREITAS, 2010), com descrições de movimentos ascendentes de 51,4
km por dia no alto rio Uruguai (HAHN et al., 2011; SCHUTZ et al. 2008, ZANIBONI
FILHO et al., 2017), realizado desova anual total, possuindo ovos semidensos, e não
apresentando cuidado parental (VAZZOLLER, 1996).
Apesar de ser uma espécie migradora de longa distância, o dourado, teve suas
rotas migratórias modificadas por causa do grande número de barragens construídas ao
longo da bacia do Paraná (FEITOSA et al, 2004).
Figura 1 – Dourado, Salminus brasiliensis, capturado para análise no local do estudo.

Fonte: ICMBio CEPTA, foto de Leonardo Milano.
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MATERIAL E MÉTODOS

Local e período das amostragens
As coletas foram realizadas no rio Moji Guaçu, principal rio que compõe e nomeia
a UGRHI-09, localizado no município de Pirassununga-SP, subdistrito de Cacheira de
Emas, nas coordenadas 21° 55’ 34” S e 47° 21’ 58” W, no período fevereiro de 2007 a
dezembro de 2010, completando um período de 36 meses e abrangendo todas as estações
do ano. Na margem do rio, próximo ao local das coletas, foi preparado um pequeno
laboratório de campo possuindo, mesa e caixa para contenção dos peixes, ictiômetro,
balança com capacidade para 15 quilos, material cirúrgico entre outros equipamentos.
Figura 2 – Local de coleta dos peixes, em Cachoeira de Emas, Pirassununga-SP, rio Moji Guaçu, com
esquema de migração trófica e reprodutiva.

Fonte: Agostinho et al., 2006 modificado, e foto ICMBio-CEPTA, Rita de C. G. A. Rocha

Capturas dos exemplares
As capturas foram realizadas através de batidas de tarrafas, com malha de 8, 10 e
12 centímetros cm entre nós adjacentes, e após as capturas, os peixes foram
acondicionados nas caixas plásticas com capacidade de armazenamento de 140 litros de
água, permanecendo somente o tempo necessário para a coleta de dados individuais, tais
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como: peso (g), comprimento total (cm), altura (cm), retirada de escama para análise dos
anéis de crescimento, determinação do sexo (quando possível) e, finalmente identificados
utilizando-se para isso uma marca hidrostática, tipo LEA IDYLL 1968, construída com
tubo de polietileno, incolor, à prova de água, contendo além de uma numeração, uma
mensagem escrita como informações sobre a marcação, a recaptura e o endereço para a
remessa da mensagem com os dados solicitados ao ICMBio/CEPTA conforme Godoy
(1975).
Foram retiradas de 15 a 20 escamas, abaixo da nadadeira peitoral, onde Segundo
Laevastu (1971) deve ser evitando a linha lateral, porque podem ter uma porcentagem
muito alta de escamas regeneradas e de escamas alteradas em alguma outra forma, sendo
colocadas em pequenos pacotes de papel numerados, sendo também anotada a data de
coleta. Após todo procedimento, todos os peixes capturados foram devolvidos ao rio Moji
Guaçu.
Figura 3 – Coleta dos peixes na Cachoeira de Emas, Rio Moji Guaçu.

Fonte: ICMBio-CEPTA, foto de Rita de C. G. A. Rocha.
Figura 4 – Coleta e armazenamento das escamas de dourado S. brasiliensis.

Fonte: ICMBio-CEPTA, foto de Rita de C. G. A. Rocha.
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Preparação e conservação das escamas coletadas
As 3 melhores escamas de cada peixe foram selecionadas, imersas por 1 minuto
em solução de hipoclorito de sódio 5%. Em seguida imersas em solução de timol 1% por
1 minuto, depois foram lavadas em água destilada e imersas em álcool absoluto por 20
segundos, posteriormente foram secas em papel de filtro e montadas, entre lâminas de
vidro, para microscópio (26×76 mm, espessura de 1,2 a 1,4 mm) com a devida referência
de número de registro.
Figura 5 – Processamento e leitura das escamas; a) separação e escolha das escamas; b) três melhores
escamas separadas; c) imersão das escamas em hipoclorito de sódio a 5% para limpeza; d) imersão das
escamas em Timol a 1%; e) imersão das escamas em água destilada; f) imersão das escamas em álcool
absoluto

Fonte: Material elaborado pelo autor

Análises das escamas
As escamas foram analisadas em um microscópio estereoscópio, onde foram
observados os anéis de crescimento anuais em cada uma delas, e anotados todo os dados,
quanto ao número da coleta, tamanho, peso, etc. As escamas de um mesmo espécime que
apresentava números diferentes de anéis etários, foram feitas a média entre as três
escamas, para a determinação da idade.
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Figura 6 – Escama ampliada em microscópio estereoscópico para leitura dos anéis etários

Fonte: Material elaborado pelo autor

Análise estatística
Para testar os efeitos nas variáveis biométricas dos peixes coletados, os dados
foram submetidos à análise de variância usando um modelo estatístico com critérios de
classificação cruzada que incluiu o peso total, comprimento total, ano e interação entre
esses fatores. Os meios serão comparados usando o teste de Student Newman Keuls
(SNK) a 5% de probabilidade. A correlação de coeficiente Pearson foi usada para
verificar se há correlação da idade e do raio das escamas com as variáveis relacionadas
aos dados biométricos. O software de computador SAEG (2007, versão 9.1) foi usado
para executar essa análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período das amostragens, fevereiro de 2007 a dezembro de 2010, foram
coletados um total de 539 espécimes de Salminus brasiliensis (Curvier, 1816), onde, no
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ano de 2007 e 2008 foram coletados 143 espécimes, em 2009 185 espécimes e em 2010
68 espécimes.
O mês com maior número de S. brasiliensis coletados, somando todos os anos do
estudo, foi o mês de outubro, com um total de 92 espécimes coletados, representando
17,06% do total de peixes coletados. Os meses com o menor número de coletas de S.
brasiliensis foram os meses de junho, com 25 espécimes coletados, e julho também com
25 espécimes coletados, representando 4,49%, cada mês, do total de espécimes coletados.
Foi analisado um total de 1.617 escamas para a determinação da idade dos S.
brasiliensis, coletados durante o período do estudo, onde 123 espécimes possuíam idade
de 2 anos, um total de 36,28% espécimes coletados, e 124 espécimes possuíam idade de
3 anos, um total de 36,57%. O indivíduo com a maior idade, analisado pelo anel etário
das escamas, foi de 7 anos, conforme demonstrado nas (Figuras de 7 a 10).
O espécime coletado com maior peso possuía 12,20 kg medindo 91 centímetros e
o maior espécime coletado possuía 98 centímetros com o peso de 8,30 kg. O menor
espécime coletado possuía 29 centímetros e pesava 380 gramas.
Tabela 1 – Número de espécimes de S. brasiliensis capturados mensalmente, no ano de 2007, na
Cachoeira de Emas, ponto do estudo, e média de idade, comprimento total médio, peso médio e altura
média de cada mês.

Ano 2007

Nº de
espécimes
capturados

Média de
Comprimento
idade (ano) ± total médio (cm)
DP
± DP

Peso
médio (g)

Altura média
(cm) ± DP

± DP

Fev.

11

2,7 ± 1,2

47,8 ± 10,1

1654,5 ± 1968,4

10,9 ± 3,2

Mar.

14

2,9 ± 0,8

54,6 ± 8,5

3821,4 ± 4883,4

13,9 ± 2,2

Abr.

21

2,8 ± 0,9

58,6 ± 8,0

3223,8 ± 1570

13,6 ± 2,4

Mai.

11

2,3 ± 0,9

53,9 ± 5,3

1920,8 ± 645,1

13,2 ± 1,4

Jun.

20

2,7 ± 0,7

59,4 ± 12,5

2761 ± 1955,9

14,7 ± 2,7

Jul.

7

2,4 ± 0,8

51,7 ± 8,1

1691,4 ± 1347,2

11,9 ± 2,2

Ago.

20

2,9 ± 0,6

61,5 ± 9,0

3115 ± 1864,6

14,3 ± 2,9

Set.

15

2,6 ± 0,9

62,4 ± 10,3

3321,3 ± 2102,5

15,0 ± 2,8

Out.

14

2,9 ± 1,4

55,2 ± 13,8

2907,1 ± 3255,9

13,5 ± 4,3

Nov.

7

64,4 ± 10,5

4921,4 ± 3229

17,5 ± 4,4

Dez.

10

54,5 ± 12,4

2660 ± 1568,8

14,2 ± 2,9

2,2 ± 0,8

Fonte – Elaborado pelos autores.
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Tabela 2 – Número de espécimes de S. brasiliensis capturados mensalmente, no ano de 2008, na Cachoeira
de Emas, ponto do estudo, e média de idade, comprimento total médio, peso médio e altura média de cada
mês.
Nº de
espécimes
capturados

Média de
idade ± DP

Comprimento
total médio (cm)
± DP

médio (g) ± DP

Altura média
(cm) ± DP

Jan.

6

3,0 ± 0,6

54,7 ± 14,1

2933,3 ± 2025,5

13,4 ± 4,2

Fev.

11

2,5 ± 1,0

52 ± 7,4

1980 ± 974,9

12,5 ± 2,2

Mar.

10

2,4 ± 1,3

61,1 ± 13,0

3383 ± 2798,5

13,9 ± 3,9

Abr.

10

2,4 ± 0,7

52,7 ± 8,3

2240 ± 1370,5

11,8 ± 2,2

Mai.

10

2,8 ± 0,8

59,1 ± 7,7

2750 ± 1235,1

13,5 ± 1,8

Jun.

3

2,7 ± 0,6

66,5 ± 7,5

3800 ± 916,5

16,8 ± 2,3

Jul.

10

1,7 ± 0,8

62,5 ± 14,0

3536 ± 3021,5

15,0 ± 5,0

Ago.

19

3,4 ± 1,4

56,3 ± 8,4

2155,8 ± 1073,3

12,8 ± 2,6

Set.

4

2,3 ± 1,0

55,9 ± 5,6

1980 ± 706,6

12,6 ± 2,3

Out.

37

2,2 ± 0,9

54,3 ± 7,1

2178,6 ± 1017,7

13,4 ± 2,1

Nov.

6

2,7 ± 1,4

64,4 ± 14,2

4593,3 ± 2873,8

16,3 ± 4,0

Dez.

17

2,2 ± 0,7

53,4 ± 10,4

2219,4 ± 1689,2

12,2 ± 3,3

Ano 2008

Peso

Fonte – Elaborado pelos autores.
Tabela 3 – Número de espécimes de S. brasiliensis capturados mensalmente, no ano de 2009, na Cachoeira
de Emas, ponto do estudo, e média de idade, comprimento total médio, peso médio e altura média de cada
mês.
Ano
2009

Nº de
espécimes
capturados

Média de
idade ± DP

Comprimento total
médio (cm) ± DP

Peso médio (g) ±
DP

Altura média (cm) ±
DP

Jan.

18

3,0 ± 1,0

52,8 ± 12,3

2189,4 ± 1721,1

13,0 ± 3,2

Fev.

25

2,4 ± 0,8

55,6 ± 9,6

2575,2 ± 1747,5

12,7 ± 2,7

Mar.

18

2,2 ± 1,2

59,9 ± 12,4

2956,7 ± 1850,3

13,2 ± 3,3

Abr.

14

2,1 ± 0,5

60,6 ± 10,1

3074,3 ± 1850,3

14,0 ± 3,5

Mai.

13

2,8 ± 1,5

53,2 ± 12,7

2076,2 ± 1909,2

11,5 ± 3,0

Jun.

1

3,0 ±

54,0 ±

1950,0 ±

12,5 ±

Jul.

2

1,5 ± 0,7

57,0 ± 15,6

2355,0 ± 2170,8

11,0 ± 5,7

Ago.

7

1,9 ± 0,7

48,5 ± 5,3

1320,0 ± 372,2

10,7 ± 1,1

Set.

10

2,4 ± 0,8

50,4 ± 14,8

2009,0 ± 1526,0

12,0 ± 2,9

Out.

41

2,8 ± 1,1

53,5 ± 9,0

2209,8 ± 1441,4

12,3 ± 2,8

Nov.

19

2,6 ± 0,8

51,1 ± 7,1

1715,8 ± 1049,0

11,4 ± 2,1
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17

Dez.

2,1 ± 0,8

44,9 ± 4,2

1042,9 ± 323,4

9,6 ± 1,1

Tabela 4 – Número de espécimes de S. brasiliensis capturados mensalmente, no ano de 2007, na
Cachoeira de Emas, ponto do estudo, e média de idade, comprimento total médio, peso médio e
altura média de cada mês.
Nº de espécimes
capturados

Média de
idade ± DP

Comprimento total
médio (cm) ± DP

Peso médio (g) ±
DP

Altura média
(cm) ± DP

Jan.

9

2,3 ± 0,9

53,5 ± 10,9

2121,1 ± 1554.6

11,9 ± 3,2

Fev.

24

2,3 ± 0,9

54,9 ± 12,7

2322,1 ± 1778,0

12,1 ± 3,1

Mar.

10

1,8 ±0,6

52,1 ± 9,5

1797,0 ± 970,6

11,4 ± 2,5

Abr.

5

2,6 ± 0,9

60,9 ± 7,6

2882,0 ± 1323,1

13,7 ± 2,7

Jun.

1

3,0 ±

66,5 ±

3930,0 ±

16,5 ±

Jul.

6

3,0 ± 1,1

65,7 ± 9,8

3725,0 ± 1779,4

15,5 ± 2,8

Nov.

8

3,3 ± 0,5

72,2 ± 3,7

5780,6 ± 1043,9

18,6 ± 1,6

Dez.

5

3,0 ± 0,7

54,9 ± 10,3

2368,0 ± 1135,4

13,0 ± 3,0

Ano 2010

Mai.

Ago.
Set.
Out.

Fonte – Elaborado pelos autores.
Figura 7 – Quantidade de espécimes de S. brasiliensis coletados mensalmente no ano de
2007 e sua classificação etária.
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Fonte – Elaborado pelos autores.
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Figura 8 – Quantidade de espécimes de S. brasiliensis coletados mensalmente no ano de 2008
e sua classificação etária.
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Fonte – Elaborado pelos autores.

Figura 9 – Quantidade de espécimes de S. brasiliensis coletados mensalmente no ano de 2009 e sua
classificação etária.
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Figura 10 – Quantidade de espécimes de S. brasiliensis coletados mensalmente no ano de 2010 e sua
classificação etária.
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Fonte – Elaborado pelos autores.

A maioria dos indivíduos de S. brasiliensis, possuíam entre 2 e 3 anos de idade, e
segundo Godoy (1975), os machos atingem a capacidade reprodutiva no segundo ano de
vida com tamanhos aproximados entre 24 a 26 centímetros e as fêmeas inicia sua
capacidade reprodutiva ao terceiro ano de vida, com tamanho aproximado entre 30 a 38
centímetros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi constatado a presença do dourado o ano todo na região estudada, sendo as
maiores ocorrências no período de reprodução, coincidindo com o período de altas
precipitações pluviométricas e temperatura.
A maior parte dos indivíduos de Salminus brasiliensis, possuíam entre 2 e 3 anos
de idade. Os meses de junho e julho foram os que apresentaram o menor número de
espécimes coletados, provavelmente pela diminuição das chuvas, baixa do nível do rio e
queda de temperatura, sendo que os espécimes coletados podem ser residentes
oportunistas, ficando na área da Cachoeira de Emas para alimentação, hipótese está
levantada por Machado e Foresti (2012) de que existe uma diferença entre cardumes
residentes e migradores de P. lineatus, foi também observado que um número menor do
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que é encontrado durante toda a época do ano, podendo inferir possíveis peixes dourados
residentes;
Com os dados obtidos a partir da relação peso, comprimento e idade, verificou-se
a presença de peixes maduros, no lar de reprodução, durante o período de piracema
(outubro a janeiro). Os dados podem subsidiar a gestão da pesca desta espécie no sistema
Mogi, Pardo e Grande.
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DOMESTICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE BANCOS
GENÉTICOS EX-SITU EM BAGRES-SAPO
PSEUDOPIMELODUS MANGURUS (VALENCIENNES, 1835)
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ARASHIRO, Dilberto Ribeiro29
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RESUMO
A domesticação de espécies em risco de extinção é uma abordagem estratégica para a
conservação da biodiversidade. No presente estudo foram avaliadas três abordagens
alimentares para o manejo de domesticação da espécie ameaçada Pseudopimelodus
mangurus, objetivando elucidar aspectos acerca de sua manutenção em cativeiro para
constituição de bancos genéticos in vivo. Os resultados demonstram êxito na manutenção
em ambiente artificial de bagres-sapo P. mangurus coletados em ambiente natural e
mantidos em tanques no período entre as estações reprodutivas. A partir da consolidação
do plantel e início da experimentação alimentar, não foram verificados óbitos nem
alterações significativas nos parâmetros zootécnicos avaliados. Os dados de consumo não
geraram diferenças significativas entre os tratamentos alimentares e obteve um aumento
gradual com a proximidade da estação reprodutiva. Essas informações geram subsídios
para manutenção em cativeiro de bancos genéticos ex-situ e desenvolvimento de futuros
estudos que possam contribuir para a exploração e conservação deste recurso biológico.
Palavras chave: Conservação; Siluriformes; Treinamento alimentar.

INTRODUÇÃO
Alterações nos cursos naturais dos rios, poluição de mananciais, desmatamento de
vegetação marginal, introdução de espécies exóticas, sobrepesca, o lixiviamento de
produtos fitossanitários provenientes da indústria agrária (Slaninova, Smutna, et al. 2009;
Sobjak, Romão, et al. 2017), desastres ambientais decorrentes da exploração de minérios
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(Espindola, Campos, et al. 2016), entre muitos outros fatores (Verones, Hanafiah, et al.
2010), impactam sobre o bioma aquático resultando no acelerado declínio do número de
espécies da ictiofauna aquática continental (Dudgeon, Arthington, et al. 2006).
Um dos passos primordiais para a preservação de espécies em extinção é a
domesticação e constituição de bancos genéticos ex-situ (Gorda, Bakos, et al. 1995;
Mijkherjee, Praharaj, et al. 2002).. O cultivo em ambientes artificiais de espécimes
ameaçados permite a realização de estudos de outra forma impraticáveis, ao mesmo
tempo reduzindo custos econômicos e ambientais envolvidos nos esforços para a
obtenção dos animais, que muitas vezes possuem populações reduzidas, habitando locais
remotos de difícil acesso. Esses bancos darão suporte para estudos de reconstituição e
manutenção da biodiversidade in situ.
O P. mangurus, popularmente conhecido por bagre sapo, peixe sapo, jaú sapo,
entre outras denominações populares, foi listado no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada
no Estado de São Paulo (Bressan, Kierulff, et al. 2009; ALESP 2014). Esta espécie
pertence à ordem dos siluriformes, família Pseudopimelodidae, sendo o maior
representante do gênero Pseudopimelodus, podendo atingir mais de 8 kg, com
distribuição nas bacias dos rios Uruguai, Paraná, Paraguai e La Plata (Froese and Pauly
2010), e pode ser considerado uma espécie pouco estudada dentre os peixes continentais
neotropicais (Martinez, Oliveira, et al. 2004). Entretanto, essa espécie carnívora possui
potencial relevância no equilíbrio dos ecossistemas aos quais pertence, atuando como
predador na dinâmica populacional nos ambientes em que se insere, além de representar
notável subsídio na dieta de populações ribeirinhas.
Aqui, objetivou-se o uso da domesticação para o estabelecimento de um banco
genético in vivo e ex situ para o bagre-sapo Pseudopimelodus mangurus, a fim de
garantir sua reconstituição no ambiente natural e, ao mesmo tempo, servir como ponto
de partida para futuros estudos que possam contribuir para a exploração e conservação
deste recurso biológico.
MATERIAL E MÉTODOS
Comitê de ética
Todos os procedimentos realizados com os animais utilizados no presente estudo
estão em conformidade com as normas da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA
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# 010/2015) do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática
Continental - ICMBio – CEPTA.
Coleta dos peixes e aclimatação
Durante o primeiro semestre de 2017, trinta indivíduos adultos de P. mangurus
foram coletados no rio Mogi Guaçu (SISBIO: 60.383-1), à jusante da Cachoeira de Emas
(21º55'36,476"S, 47º22'0,836"O), no município de Pirassununga - SP, utilizando linha e
anzol (>5 cm), sendo 9 machos e 21 fêmeas, com pesos entre 0.670 kg e 1.224 kg. Logo
após a captura, os peixes foram conduzidos ao laboratório de reprodução do ICMBio CEPTA, onde foram separados em três grupos (tratamentos) de dez indivíduos. Cada
grupo foi alocado em um tanque de fibra de vidro de três mil litros, com fluxo constante
de água.
A fim de aclimatar os animais, os tanques foram cobertos com tecido preto (TNT)
para reduzir a luminosidade e foram introduzidos tubos de PVC de 300 mm de diâmetro
e 2,5 metros de comprimento para fornecimento de abrigo. O período de aclimatação
durou um mês, com a exposição abundante de alimento vivo (lambaris e cascudos).
Até completar o plantel de trinta indivíduos, os espécimes que vieram á óbito
durante o processo de coleta e início de aclimatação (sete indivíduos) foram necropsiados
tendo seu conteúdo estomacal avaliado.
Manejo
Após o período de aclimatação (junho de 2017), foi realizado o primeiro manejo,
que se consistiu em biometria, marcação (chip), gavagem (alimentação forçada) e
tratamentos profiláticos. Nas biometrias foram determinados o Comprimento Total (CT),
o Comprimento Padrão (CP) e o Peso Vivo (PV). A gavagem foi realizada por meio de
bombeamento de dieta comercial hidratada (ração em pó contendo 55% de proteína bruta
e 9% de extrato etéreo) via sondagem gástrica, ocorrendo apenas nos primeiros três
manejos. Os tratamentos profiláticos consistiram na aplicação de enrofloxacina (5%, 10
mg.kg-1), levamizol (7,5%, 8 mg.kg-1) e complexo vitamínico Potenay® (0,1 mL.kg-1)
por via intracelomática em todos os manejos.
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Figura 1 - procedimento de marcação de exemplares de P. mangurus: a. preparação para introdução do
microchip; b. medicação profilática; c. introdução do microchip.

Tal procedimento (com exceção da marcação) foi repetido mensalmente durante
os meses de julho, agosto, setembro e outubro. Após esse período, durante a estação
reprodutiva (novembro e dezembro), o manejo foi interrompido visando a minimização
do estresse decorrente do manuseio, voltando a ser realizado em janeiro de 2018.
Alimentação artificial
Durante o período que compreendeu os meses de julho a outubro (4 meses), após
a fase de aclimatação, cada grupo foi submetido à uma dieta distinta: o primeiro grupo
(tratamento 1) recebeu lambaris do rabo amarelo (Astyanax altiparanae) mortos e
inteiros; o segundo grupo (trat 2) recebeu iscas de coração bovino (tiras de 25g); e o
terceiro grupo (trat 3) recebeu filé de sardinha congelado (25g por porção). As porções
de alimento foram dispostas em três dos quatros cantos dos tanques retangulares (total de
75g por grupo), ancoradas a um peso para auxiliar a verificação de consumo e evitar
flutuação. O consumo foi verificado diariamente juntamente com a renovação do
alimento ofertado.
Figura 2 - a. caixas d´água de fibra de vidro de 3 mil litros com anteparo escuro (TNT); b. cano de PVC
de 300 mm para fornecimento de abrigo; c. isca de lambari âncorado à pedra.
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Estatística
Todos os dados foram avaliados para normalidade e homocedasticidade através
dos testes de Cramer-Von Mises e Levene, respectivamente. Após isso, foi realizada uma
análise de variância de duas vias (“twoway” - ANOVA) e as médias foram comparadas
com teste de múltiplo alcance de Tukey (α< 5%).
RESULTADOS
Alimentação artificial
O consumo de alimento fornecido para P. mangurus foi inicialmente maior no
tratamento que utilizou lambari, sendo que os demais tratamentos (coração bovino e filé
de sardinha) apresentaram índices de consumo semelhantes entre si (figura 3). O consumo
observado no primeiro mês com oferta de alimento, julho, foi praticamente nulo. Após a
quinta semana todo o alimento ofertado (175g por tratamento) foi consumido, nos três
tratamentos.
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Figura 3 - médias de consumo dos trinta indivíduos condicionados de P. mangurus nos três tratamentos
durante o período de escolha de alimento (n = 30).
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O tratamento tido como o mais eficiente foi o lambari (tratamento 1), uma vez que
foi mais prontamente reconhecido como alimento e por ser o mais próximo da dieta
natural dessa espécie em seu habitat natural. As necropsias dos indivíduos que vieram à
óbito no processo de coleta revelaram que a maioria apresentou estomago vazio, sendo
observada a presença de lambaris (Astyanax sp.) e curimbatás (Prochilodus lineatus) no
conteúdo gástrico de três dos sete animais avaliados. As médias de peso vivo das fêmeas
condicionadas de P. mangurus permaneceram estáveis nos três tratamentos.
Figura 4 - médias de peso vivo de fêmeas condicionadas de P. mangurus alimentados com lambari (trat.
1), coração bovino (trat. 2) e filé de sardinha (trat. 3) no período entre junho e outubro (n = 21).
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Figura 5 - médias de comprimento padrão de fêmeas condicionadas de P. mangurus alimentados
com lambari (trat. 1), coração bovino (trat. 2) e filé de sardinha (trat. 3) no período entre junho e outubro
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Os nove machos adultos condicionados de P. mangurus obtiveram resultados
biométricos semelhantes aos observados nas fêmeas, mantendo um comprimento
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constante e diferindo em relação às médias de peso vivo, as quais obtiveram um discreto
aumento progressivo com pequena oscilação durante o experimento.

Comprimento Padrão (cm)

Figura 6: médias de comprimento padrão dos nove machos adultos de P. mangurus alimentados com
lambari (trat. 1), coração bovino (trat. 2) e filé de sardinha (trat. 3) no período entre junho e outubro (n =
9).
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Figura 7 - médias de peso vivo dos nove machos adultos de P. mangurus alimentados com lambari (trat.
1), coração bovino (trat. 2) e filé de sardinha (trat. 3) no período entre junho e outubro (n = 9).
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DISCUSSÃO
Longe de ser uma ciência exata, o manejo alimentar no cultivo de siluriformes
pode ser considerado um processo altamente subjetivo, que difere muito entre os
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pesquisadores/produtores. Apesar de haverm consideraveis estudos voltados à essa
questão, a diversidade de fatores envolvidos na alimentação inviabiliza o estabilecimento
de um consenso na alimentação de bagres (Robinson, Li, et al. 2001).
Embora sejam escassas as informações a respeito dos hábitos da espécie estudada,
é possível deduzir que a notável fotofobia observada indica comportamento notívago,
com ciclo de atividade alimentar crepuscular-noturno, verificado pelo maior índice de
captura durante à noite, a exemplo de outras espécies de siluriformes (Rodriguez,
Richardson, et al. 1990). Parece ser pouco provável que o P. mangurus cace ativamente,
principalmente durante o dia, apesar de poder ser capturado com linha e anzol em
qualquer hora, sendo o oportunismo a principal estratégia alimentar desse predador tátil
de hábito sedentário, nutrindo-se de presas que se aproximam de sua loca entre as pedras
no leito do rio, atordoadas ou exauridas pela correnteza. Analisando o conteúdo estomacal
de alguns espécimes de P. mangurus coletados no rio Moji Guaçu para este estudo foram
encontrados lambaris Astyanax sp. e curimbatás Prochilodus lineatus. Entretanto é
presumível que o P. mangurus alimente-se de toda sorte de presas que estejam ao seu
alcance, incluindo peixes mortos e invertebrados que habitam o leito rochoso do rio,
possuindo um hábito alimentar essencialmente piscívoro.
O lambari e demais tratamentos alimentares avaliados (coração bovino e filé de
sardinha) obtiveram consumo satisfatório, com aumento evidente à aproximação do
período reprodutivo (de outubro a janeiro) e possuindo índices de ingestão observados
consideravelmente maiores entre as fêmeas. Porém não se sabe exatamente a
correspondência entre o valor nutricional dos alimentos ofertados e as exigências da
espécie. A presença de lambaris no conteúdo estomacal de espécimes de P. mangurus
selvagens sugere que a espécie participa da alimentação de P. mangurus no ambiente
natural, podendo-se presumir que o lambari é o alimento, dentre os avaliados, com maior
potencial para suprir as demandas nutricionais de P. mangurus. A utilização de lambari
in natura como escolha para a alimentação de P. mangurus pode ser considerada uma
opção seguramente viável para o cultivo de espécimes coletados, tendo em vista já
constituir à dieta natural espécie, o fato de o animal selvagem não reconhecer dietas
artificiais como alimento, sua boa aceitação e praticidade.
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CONCLUSÃO
Em suma, o presente estudo obteve êxito na manutenção em cativeiro e
alimentação de bagres-sapo Pseudopimelodus mangurus coletados em ambiente natural
e mantidos em tanques no período entre as estações reprodutivas. Os resultados
apresentados podem gerar subsídios para a constituição de bancos genéticos ex-situ e
futuros trabalhos na área de conservação e reconstituição de espécies ameaçadas de
extinção.
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EXPERIÊNCIA BEM-SUCEDIDA DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL NO REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR DO
RESERVATÓRIO DA PCH ANHANGUERA (CELAN)
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BERTELLI, Célio35
LOPES, Matheus Fernandes Alves36
ALMEIDA, Giovane de Paula37

RESUMO
O presente artigo busca evidenciar o processo de compensação ambiental tido como
contrapartida para o impacto gerado pela construção da Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Anhanguera CELAN, localizada entre os municípios de Guará - SP e São Joaquim
da Barra - SP. No intento, sobretudo, de demonstrar a experiência exitosa do
reflorestamento da área de preservação permanente do entorno do reservatório de água
gerado pelas obras da barragem. Sendo assim, avaliando desde o primeiro plantio até os
dias atuais a sucessão ecológica do reflorestamento.
Palavras-chave: Reflorestamento; PCH Anhanguera; Mata ciliar; Compensação
Ambiental;
INTRODUÇÃO
O artigo em questão buscar apresentar a experiência bem-sucedida de
compensação ambiental, no reflorestamento da mata ciliar do reservatório da Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) Anhanguera CELAN. Os estudos são guiados pela
fundamentação e orientação prevista na legislação vigente, isto é, na Política Nacional do
Meio Ambiente (Lei 6.938 de 1981), na resolução nº 1 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, assim como na resolução estadual da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SMA-08 de 2008).
Dessa forma, após a instalação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
Anhanguera, foi realizado um estudo de impacto onde foi possível verificar e delinear as
obrigações dos responsáveis pelo empreendimento com relação às atividades de
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compensação ambiental. Em função disso, foi apresentado um projeto de reflorestamento
que compreende uma vasta área. No presente artigo, nossa amostragem se resume apenas
na área de preservação permanente que está compreendida nos entornos do reservatório
da PCH Anhanguera CELAN.
A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Anhanguera localiza-se na porção
Nordeste do Estado de São Paulo, entre os municípios de Guará e São Joaquim da Barra.
Isto é, situa-se na posição geográfica de latitude 20º29’37.51”N e longitude
47º51’34.78”W. A área a ser analisada pelo presente artigo corresponde à área de
preservação permanente do entorno do reservatório, representando área equivalente a
80,4976 hectares. Onde, 29,760 hectares estão situados na margem direita e 50,7916
hectares estão situados na margem esquerda.
Nesse sentido, o processo se inicia, portanto, nos aprestamentos para recuperação
e reflorestamento da área, em janeiro de 2008. Passa pelas atividades de preparo e
organização da estrutura básica para o começo do plantio, assim como por outras etapas
de plantio, alcançando até a fase atual, onde a vegetação é densa e possui perfil arbustivo
superior aos dez metros de altura. Comprovando, dessa forma, o processo de
compensação ambiental da PCH Anhanguera como uma experiência bem-sucedida,
conseguindo garantir a interação entre a fauna e a flora como mecanismo verificação da
qualidade ambiental.
OBJETIVO
O objetivo do presente artigo é evidenciar a experiência bem-sucedida da
compensação ambiental realizada na área de preservação permanente dos arredores do
reservatório da PCH Anhanguera por meio da inserção de mata ciliar através do
reflorestamento. Revelando e esclarecendo, portanto, as alternativas para recuperação e
reflorestamento da mata ciliar como responsabilidade adotada pelos proprietários do
empreendimento.
METODOLOGIA
A metodologia adotada se baseia na busca exploratória e no levantamento
qualitativo de pesquisas, artigos e, principalmente o projeto técnico de reflorestamento,
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relatórios acerca da implantação da compensação ambiental na área de preservação
permanente envolta do reservatório da PCH Anhanguera e sua sucessão ecológica.
REFERENCIAL TEÓRICO
A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Anhanguera localiza-se na porção
Nordeste do Estado de São Paulo, entre os municípios de Guará e São Joaquim da Barra.
Isto é, situa-se na posição geográfica de latitude 20º29’37.51”N e longitude
47º51’34.78”W. O potencial hidrelétrico de operação da PCH Anhanguera é de 22,68
MW38, sendo que sua instalação aconteceu no Rio Sapucaí-Mirim. A empresa constituída
para a gestão da PCH é a Central Elétrica Anhanguera S.A (CELAN), sendo resultado da
composição de três grupos econômicos: SEBAND, Pleuston ltda. e Volkswagen.
A implementação de uma PCH é um processo complexo que engendra em
diversos impactos ambientais. A legislação prevê contrapartidas à iniciativa privada ou
ao próprio Poder Público caso da realização de um empreendimento que, notadamente,
aponte para danos ao meio biótico e abiótico.
A Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na Lei nº 6.938 de 31 de agosto
de 1981, disciplina os fins, os mecanismos de formulação e a aplicação das políticas de
meio ambiente. O Decreto nº 88.351 de 1º de junho de 1983 seria responsável, portanto,
pela constituição e estruturação do órgão federal cumpridor das diretrizes estabelecidas
na Política Nacional do Meio Ambiente, instaurando, dessa forma, o funcionamento do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
O Conselho Nacional do Meio Ambiente, por sua vez, estaria incumbido de, além
de fiscalizar as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinar os estudos
de impactos ambientais bem como as alternativas de contrapartida para sua erradicação.
No caso específico da PCH Anhanguera, as diretrizes apresentadas para a compensação
ambientais são, primariamente, disciplinadas pela Resolução Nº 1 de 23 de janeiro de
1986. No artigo 2°, em seu Inciso VII, ela aponta:
VII – Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como:
barragens para fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de
irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação

38

Agência Nacional de Energia Elétrica. Aproveitamentos Hidrelétricos de São Paulo. Brasília: ANEEL,
2017. 72 p.
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de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias,
diques39.

Todavia, ainda que o Conselho Nacional do Meio Ambiente discipline as
diretrizes e definições gerais para avaliação de impacto ambiental, a legislação específica
que trata dessa questão na territorialidade do Estado de São Paulo, é a Resolução SMA-8
de 31 de janeiro de 2008. Ela amplia e alteras as diretrizes previstas na legislação estadual
anteriormente — Resolução SMA-21 de 2001 e Resolução SMA-47 de 2003.
Quanto à Resolução da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
(SMA) de nº 8, é preciso salientar a fixação da orientação para o reflorestamento
heterogêneo de áreas degradadas, além de dar outras providências.
A implantação do lago da PCH Anhanguera acarretou no alagamento de uma área
de 128,4539 hectares, excetuando o leito original do rio, sendo que destes, 79,1520
hectares são de mata ciliar (61,62%); 6,8613 hectares de vegetação herbácea (5,34%); de
23,3244 hectares de monocultura de cana-de-açúcar (18,16%) e 19,1162 hectares de pasto
limpo (14,88%).
Tais abalos demandavam uma contrapartida que fora apresentada por meio da
avaliação de impactos ambientais. Para tal, o levantamento, levando em consideração a
SMA-8/2008, apontou a necessidade de reflorestamento de área total de 173,71 hectares,
com espaçamento entre as plantas de 3 metros por 1,5 metros. A quantidade total de
essências de mudas nativas indicada foi de 386.157 indivíduos. Todavia, o objeto a ser
analisado aqui é apenas o reflorestamento que corresponde à Área de Preservação
Permanente (APP) do entorno do reservatório. Isto é, a margem direita com 29,760
hectares; margem esquerda 50,7916 hectares; representando área total de 80,4976
hectares de reflorestamento. Nesta porção específica, foram utilizadas 178.945 mudas de
espécies nativas de mata ciliar da região.
O reflorestamento, por sua vez, seria instalado em área da Bacia Hidrográfica do
Sapucaí-Mirim/Grande — Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 8SMG. Nessa localidade, as unidades geológicas que ocupam a maior porção da bacia, são
as rochas mesozoicas pertencentes ao Grupo São Bento — rochas sedimentares das

39

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Constituição (1986). Resolução nº 1, de 23 de
janeiro de 1986. Dispõe sobre as diretrizes, critérios básicos e definições gerais para Avaliação de Impacto
Ambiental como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Resolução Conama: Legislação
Federal. 1. Brasília, art. 2º, Inciso VII.
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formações Pirambóia e Botucatu e as rochas ígneas basálticas da Formação Serra Geral
—, da Bacia do Paraná40. Além disso, é possível contar também com sedimentos
correlacionados com a Formação Itaqueri e Aquidauana. Por fim, quanto aos
representantes do embasamento cristalino, é possível verificar rochas quartzíticas do
Grupo Canastra na área da UGRHI 8. Todavia, no perímetro da APP — onde se analisa
o reflorestamento — que envolve a área de alagamento da PCH Anhanguera, a formação
geológica é de rochas vulcânicas como o diabásio. Além disso, a vegetação de cerrado e
floresta semideciduais e o solo possuem características de latossolos vermelhos41.
Quanto à paisagem das imediações da PCH Anhanguera CELAN, é preciso
salientar que a região de Guará e São Joaquim da Barra apresentam cobertura vegetal
natural que reflete a predominância do Sudeste do Brasil. Essa paisagem sofreu alterações
em função dos sucessivos ciclos de uso dos solos agrícolas, somando-se a desenfreada
expansão urbana.
Como é verificável, a vegetação componente das áreas dos municípios de Guará
e São Joaquim da Barra é de cerrado, de várias fisionomias, e de floresta estacional
semidecidual — formada por árvores de até 25 metros de altura.
As áreas de preservação permanente das margens do rio Sapucaí-Mirim sofreram
desmatamento há décadas. A área da margem direita do rio, que pertence ao município
de Guará, tem sido utilizada para o plantio de cana-de-açúcar por longo período, sofrendo
ação antrópica em função da exploração agropecuária. Quanto à margem esquerda,
pertencente ao município de São Joaquim da Barra, é possível verificar ocupação
antrópica semelhante, também responsável pela degradação ambiental.
No que tange a área de reflorestamento das margens do rio Sapucaí-Mirim, foi
realizado um isolamento de cerca com arames lisos (4 fios) e altura de 1,5 metros, visando
impedir o acesso de pessoas e animais. As águas pluviais provenientes das lavouras foram
contidas por curvas de nível e aceiros, tendo em vista evitar o transporte de sedimentos,
bem como a erosão. Onde houve necessidade, foi realizado controle de águas pluviais

40

JUNIOR, Zeno Hellmeister. Aspectos Geológicos e Principais Recursos Minerais da Região de
Franca-Pedregulho, Nordeste do Estado de São Paulo. 1997. 186 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Geologia Sedimentar, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1997. p. 24.
41
BERTELLI, Célio. Projeto de Reflorestamento de Mata Ciliar. Processo SMA 13766/2001. Licença
Ambiental de Instalação – nº 00511/2007, de acordo com PTF 008/ e nos termos da SMA-184/2004 e seus
anexos. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Ambiental Regional – Ribeirão
Preto. p. 29.
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com dissipadores de represas secas. Toda a área de entorno da APP foi circundada por
estradas para o trânsito da equipe de flora e fauna em suas atividades de manutenção e
monitoramento do reflorestamento. Além disso, foi aplicado inseticida com o intuito de
controlar a população de formigas cortadeiras e cupins42.
Como a área em questão possuía dificuldades para a auto recuperação em curto
prazo, devido aos fatores antrópicos cotidianos e à cobertura vegetal de cana-de-açúcar,
foi feita a opção pela revegetação nativa com controle de pragas, ervas daninhas
(gramíneas e cipós), além da recuperação físico-química e biológica do solo através de
adubação química e orgânica.
O sistema utilizado para a recomposição vegetal foi o sucessional, que promove o
reflorestamento de uma determinada área de curto espaço de tempo. Pelo fato, sobretudo,
de exigir uma diversidade menor de espécies pertencentes à mesma gama de
representantes que o levantamento fitossociológico aponta.
Dessa maneira, as espécies foram divididas e enquadradas em grupos distintos
quanto às demandas por luz solar, seja qualitativamente ou quantitativamente. No
primeiro grupo, alinham-se as plantas pioneiras, espécies plenamente heliófitas, de porte
médio e médio-baixo, de rápido desenvolvimento e de ciclo de vida curto — cuja
dispersão acontece pelos pássaros e pelo vento. No segundo e terceiro grupo encontramse as não pioneiras, ou também conhecidas como secundárias iniciais (2º grupo) e tardias
(3º grupo). Elas possuem características intermediárias de exigência de luz, um maior
ciclo de vida se comparado às pioneiras e, sobretudo, uma maior facilidade de dispersão
ao vento em função de serem anemófilas. No último grupo, foi inserido um conjunto de
espécies climácicas. Marcadas por suas características de crescimento lento ou muito
lento, porte elevado quando adultas, baixa necessidade de energia solar e baixa produção
de sementes. No entanto, as sementes são pesadas, o que facilita a dispersão por
mamíferos (primatas) e pássaros.
Seguem, abaixo, alguns exemplos das essências florestais componentes de cada
grupo descrito acima:

42

BERTELLI, Célio. Projeto de Reflorestamento de Mata Ciliar. Processo SMA 13766/2001. Licença
Ambiental de Instalação – nº 00511/2007, de acordo com PTF 008/ e nos termos da SMA-184/2004 e seus
anexos. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Ambiental Regional – Ribeirão
Preto. p. 72.
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Pioneiras
Tabela 1 - Exemplo das principais espécies de essências nativas Pioneiras a serem utilizadas no
reflorestamento

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

C. S.

ANNONACEAE

Xylopia emarginata

Pindaíba do brejo

P

CECROPIACEAE

Cecropia pachystachya

Embaúba

P

CHRYSOBALANACEAE

Hirtella gracilipes

—

P

MIMOSOIDEAE

Piptadenia gonoacantha

Pau-jacaré

P

EUPHORBIACEAE

Alchomea glandulosa

Tapiá

P

EUPHORBIACEAE

Croton floribundus

Capixingui

P

EUPHORBIACEAE

Croton urucurana

Sangra d’água

P

FABACEAE

Machaerium aculeatum

Jacarandá de espinho

P

MELASTOMATACEAE

Miconia ligustroides

Vassoura branca

P

MELASTOMATACEAE

Miconia sellowiana

Jacatirão

P

MIMOSOIDEAE

Inga edullis

Ingazeiro

P

MIMOSOIDEAE

Inga marginata

Ingá-feijão

P

MIMOSOIDEAE

Acacia polyphylla

Monjoleiro

P

ANACARDIACEAE

Schinus terenbinthifolius

Aroeira da praia

P

ANACARDIACEAE

Schinus molle

Chorão

P

CAESALPINOIDEAE

Senna macranthera

Manduraina

P

MYRSINACEAE

Myrsine ferrugínea

Capororoca

P

Fonte 2 - BERTELLI, Célio. Projeto de Reflorestamento de Mata Ciliar. Processo SMA 13766/2001.
Licença Ambiental de Instalação – nº 00511/2007, de acordo com PTF 008/ e nos termos da SMA-184/2004
e seus anexos. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Ambiental Regional – Ribeirão
Preto. p. 76.
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Secundárias iniciais
Tabela 2 - Exemplos das principais espécies de essências nativas de secundárias iniciais a serem
utilizadas no reflorestamento

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

C. S.

ANACARDIACEAE

Lithraea molleoides

Aroeira branca

S.I.

ARECACEAE

Acrocomia aculeata

Macaúba

S.I.

BIGNONIACEAE

Jacaranda michiranta

Caroba branca

S.I.

BOMBACACEAE

Ceiba speciosa

Paineira rosa

S.I.

CAESALPINOIDEAE

Peltophorum dubium

Canafístula

S.I.

PHYTOLACCAEAE

Gallesia integrifólia

Pau-d’alho

S.I.

FABACEAE

Platucyamus regnelli

Pau-pereira

S.I.

MIMOSOIDEAE

Enterolobium contortisiliquum

Tamboril

S.I.

LYTHRACEAE

Lafoensia glyptocarpa

Mirindiba-rosa

S.I.

FABACEAE

Machaerium nyctitans

Bico-de-pato

S.I.

LACISTEMATACEAE

Lacistema hasslerianum

Cafezinho do mato

S.I.

LAURACEAE

Nectandra megapotamica

Canelinha

S.I.

LAURACEAE

Ocoteae pulchella

Canela preta

S.I.

MAGNOLIACEAE

Talauma ovata

Pinha-do-brejo

S.I.

MIMOSOIDEAE

Anadenanthera macrocarpa

Angico-vermelho

S.I.

MONIMIACEAE

Siparauna guianensis

Limoeiro bravo

S.I.

CARICACEA

Jacarantia spinosa

Jacarantiá

S.I.

TILIACEAE

Luehea grandiflora

Açoita-cavalo-graúdo

S.I.

MYRTACEAE

Psidium guajava

Goiabeira

S.I.

Fonte 3 - BERTELLI, Célio. Projeto de Reflorestamento de Mata Ciliar. Processo SMA 13766/2001.
Licença Ambiental de Instalação – nº 00511/2007, de acordo com PTF 008/ e nos termos da SMA-184/2004
e seus anexos. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Ambiental Regional –
Ribeirão Preto. p. 77.
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Secundárias tardias
Tabela 3 - Exemplos das principais espécies de essências nativas de secundárias tardias a serem
utilizadas no reflorestamento

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

C. S.

ANACARDIACEAE

Astronium graveolens

Guaritá

S.T.

ANNONACEAE

Xylopia sericea

Pindaíba vermelha

S.T.

APOCYNACEAE

Aspidosperma cylindrocarpon

Peroba poca

S.T.

APOCYNACEAE

Aspidosperma ramiflorum

Guatambú

S.T.

ARECACEAE

Syagrus rommanzoffiana

Jerivá

S.T.

BIGNONIACEAE

Tabebuia heptaphylla

Ipê-roxo

S.T.

CAESALPINOIDEAE

Copaifera langsdorffii

Óleo de copaíba

S.T.

CAESALPINOIDEAE

Hymenea courbaril

Jatobá

S.T.

CAESALPINOIDEAE

Holocalyx balansae

Alecrim de Campinas

S.T.

ARECACEA

Euterpe edulis

Palmito juçara

S.T.

FABACEAE

Myroxylon peruiferum

Bálsamo, Cabreúva

S.T.

LAURACEA

Cryptocarya aschersoniana

Canela batalha

S.T.

LECYTHIDACEAE

Cariniana estrellensis

Jequitibá branco

S.T.

MELIACEAE

Cabralea canjerana

Canjerana

S.T.

MELIACEAE

Cedrella fissilis

Cedro rosa

S.T.

MELIACEAE

Guarea marophylla

Saco-de-gambá

S.T.

BOMBACACEAE

Pseudobombax grandiflorum

Imbiruçu

S.T.

MYRTACEAE

Myrciaria trunciflora

Jabuticaba

S.T.

Fonte 4 - BERTELLI, Célio. Projeto de Reflorestamento de Mata Ciliar. Processo SMA 13766/2001.
Licença Ambiental de Instalação – nº 00511/2007, de acordo com PTF 008/ e nos termos da SMA-184/2004
e seus anexos. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Ambiental Regional –
Ribeirão Preto. p. 77.

Climácicas
Tabela 4 - Exemplos das principais espécies de essências nativas de Climácicas a serem utilizadas no
reflorestamento

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

C. S.

CLUSIACEAE

Rheedia gardneriana

Bacupari

C

MELIACEAE

Trichilia pallida

Catiguá

C
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RUTACEA

Esenbeckia leiocarpa

Guarantã

C

APOCYNACEAE

Aspidosperma polyneuron

Peroba Rosa

C

ANNONACEAE

Duguetia lanceolata

Pindaíba

C

CLUSIACEAE

Calophylum brasiliiensis

Guanandi, Mangue

C

MELIACEA

Guarea guidonia

Marinheiro

C

RUTACEAE

Galipia jasminiflora

Mamoninha do mato

C

Fonte 5 - BERTELLI, Célio. Projeto de Reflorestamento de Mata Ciliar. Processo SMA 13766/2001.
Licença Ambiental de Instalação – nº 00511/2007, de acordo com PTF 008/ e nos termos da SMA-184/2004
e seus anexos. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Ambiental Regional –
Ribeirão Preto. p. 78.

Os exemplos descritos acima estão inscritos no plano de reflorestamento
sucessional. Entretanto, existe outra alternativa viável por meio a implantação do sistema
de reflorestamento fitossociológico. De acordo com o levantamento florístico e
fitossociológico realizado por Ricardo Rodrigues 43, possível afirmar que a zona em
questão possui quatro fragmentos de fisionomias florestais, sendo elas: floresta paludosa;
floresta ribeirinha; floresta estacional semidecidual; capoeiras paludosas.
Entretanto, ainda que a implantação do reflorestamento não tenha acontecido por
meio do sistema fitossociológico e sim por meio do sistema sucessional, o levantamento
apresentado por Rodrigues foi de extrema relevância para orientação do enxerto de
indíviduos na área de preservação permanente. Tendo em vista, sobretudo, suas diretrizes
de composição vegetal que apontaram para reflorestamento sucessional exitoso.
DISCUSSÃO E RESULTADOS

A construção de pequenas centrais hidroelétricas é uma atividade causadora de
impactos ambientais, sobretudo relacionados à fauna e vegetação remanescente nos
arredores da área de implantação. Visando mitigar os impactos das obras de construção
da barragem da PCH Anhanguera, a CELAN promoveu compensação da revegetação em
área de 80,4976 hectares de mata ciliar nos arredores do perímetro alagado pela barragem.
Assim, portanto, a circunscrição do lago, denominada de Área de Preservação

43

RODRIGUES, Ricardo. Levantamento Florístico e Fitossociológico das Áreas Diretamente Afetadas
de Três Pequenas Centrais Hidrelétricas (Palmeiras, Anhanguera e Retiro): SEBAND - São Joaquim
da Barra e Guará, SP. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura 'luiz de Queiroz', 2004.
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Permanente (APP), foi reflorestada diante dos parâmetros estabelecidos na legislação
Federal (PNMA) e Estadual (SMA-8/2007).
Para tal, foi realizado o plantio adensado, com espaçamento de 3 metros por 1,5
metros, equivalendo a 2.223 mudas por hectare. O período de execução do
reflorestamento foi fracionado em duas etapas, demonstrado na imagem a seguir.
Figura 2 - Área de reflorestamento da APP entorno do reservatório da PCH
Anhanguera, com distinção das duas fases de reflorestamento.

Fonte 6 - Licença Ambiental 0511/2007:1º Relatório do Programa de
Reflorestamento da APP. São Paulo: CELAN, dezembro de 2007.

A primeira fase do reflorestamento, teve a execução compreendida entre janeiro
de 2008 e fevereiro de 2008. Período relativamente curto se considerada a área de plantio
para o reflorestamento em si. Todavia, a segunda fase do reflorestamento teve período de
implantação maior, tendo em vista a porção mais ampla de terras a serem plantadas. Ela
foi compreendida entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009.
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Foram plantadas 74.311 nas áreas de APP da margem direita e, na margem
esquerda, foram plantadas 104.634 mudas de essências nativas de 94 espécies arbóreas44.
As touceiras foram arrancadas com o auxílio de um trator com roçadeira e as touceiras
mais próximas das mudas foram retiradas com enxadão.
Figura 3 - Vista geral da estufa de sementes do viveiro da CELAN

Fonte 7 - Licença Ambiental 0511/2007: 2° Relatório Quadrimestral. São Paulo:
CELAN, março de 2008. p. 117.

Além disso, foi adotado o procedimento de serrapilheira e de adubação orgânica
e química. Todavia, antes da inserção das mudas na terra foi realizada a atividade de rocio
para o preparo das covas onde seriam plantadas. De acordo com as imagens acima, é
possível visualizar o viveiro de mudas constituído com a finalidade de gerar indivíduos
para a compensação ambiental da área de preservação permanente do entorno do lago.
Segue abaixo, o quadro parcial das espécies utilizadas:
Tabela 5 - Espécies arbóreas georreferenciadas para coleta de material vegetativo para identificação e
obtenção de sementes

NOME POPULAR

ESPÉCIE

INDIVÍDUO (S)

Açoita-cavalo

Luehea sp.

10

Angico branco

Anadenanthera colubrina

12

44

Licença Ambiental 0511/2007: 2º Relatório Quadrimestral. São Paulo: CELAN, março de 2008. p.
117.
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Aldrago

Pterocarpus sp.

—

Aldrago da praia

Talipariti tiliaceum

9

NOME POPULAR

ESPÉCIE

INDIVÍDUO (S)

Amescla

Protium heptaphyllum

8

Amoreira

Maclura tinctoria

6

Amendoim bravo

Pterogyne nitens

12

Angico do cerrado

Anadenanthera sp.

10

Angico vermelho

Anadenanthera macrocarpa

12

Araçá

Psidium sp.

4

Aroeira da praia

Schinus terenbinthifolia

8

Aroeira do brejo

Lithraea molleoides

10

Aroeira preta

Myracrodruon urundeuva

15

Arranha gato

Acacia plumosa

10

Babosa branca

Cordia superba

10

Bacupari

Garcinia gardneriana

—

Balsaminho

Dyptychandra sp.

6

Bálsamo

Myroxylon cf. peruiferum

8

Baru

Dipteryx alata

—

Cajá mirim

Spondias mombin

2

Cambará açu

Vemonia difusa

—

Canafístula

Peltophorum cf. dubium

8

Canela batalha

Cryptocarya aschersoniana

—

Canelão

Nectandra cissiflora

15
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Capixingui

Croton floribundus

—

Caroba-branca

Jacaranda cuspidifolia

10

NOME POPULAR

ESPÉCIE

INDIVÍDUO (S)

Óleo de Copaíba

Copaifera langsdorffii

8

Coração de negro

Poecilanthe parviflora

1

Dedaleiro

Lafoensia pacari

9

Embaúba

Cecropia pachystachya

8

Embiruçu

Pseudobombax sp.

4

Farinha seca

Albizia sp.

10

Goiaba

Psidium guajava

8

Faveiro

Dimorphandra sp.

—

Fedegoso

Senna macranthera

8

Figueira branca

Ficus sp.

10

Figueira da pedra

Ficus sp.

6

Fruta de lobo

Solanum lycocarpum

10

Cedro

Cedrela sp.

8

Grumixama

Eugenia sp.

1

Guanandi

Calophyllum brasiliense

15

Guapuruvu

Schizolobium parahyba

10

Guaritá

Astronium sp.

3

Guatambu oliva

Aspidosperma parvifolium

6

Guatambu vermelho

Aspidosperma sp.

4

Ingá branco

Inga sp.

8
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Ingá de pobre

Samanea sp.

—

Ingá vera

Inga sp.

7

NOME POPULAR

ESPÉCIE

INDIVÍDUO (S)

Ipê branco

Tabebuia sp.

1

Ipê do cerrado

Tabebuia sp.

4

Ipê-roxo

Tabebuia sp.

10

Jacarandá paulista

Machaerium sp.

9

Jambolão

Syzygium cumini

2

Jatobá

Hymenaea sp.

10

Jenipapo

Genipa americana

8

Jequitibá branco

Cariniana estrellensis

2

Jequitibá rosa

Cariniana sp.

—

Jerivá

Syagrus sp.

4

Leiteira

Peschiera fuchsiaefolia

4

Louro pardo

Cordia trichotoma

10

Mamica de porca

Zanthoxylum sp.

4

Mandiocão

Schefflera morototoni

6

Maria pobre

Dilodendron bipinnatum

8

Marinheiro

Guarea guidonia

12

Pau cigarra

Senna multijuga

—

Mirinduva

Lafoensia sp.

2

Monjoleiro

Acacia sp.

10

Mutambo

Guazuma umifolia

10
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Olho de cabra

Ormosia arborea

5

Paineira

Chorisia speciosa

8

NOME POPULAR

ESPÉCIE

INDIVÍDUO (S)

Pau d’alho

Gallesia integrifólia

—

Pau formiga

Triplaris sp

8

Pau marfim

Balfourodendron riedelianum

2

Peito de pombo

Tapirira guianensis

10

Peroba poca

Aspidosperma sp.

4

Peroba rosa

Aspidosperma sp.

2

Pindaíba

Xylopia sp.

12

Pitanga

Eugenia uniflora

6

Pororoca

Rapaneae sp.

8

Pulga de cavalo

Joannesia princeps

—

Quaresmeira

Tibouchina sp.

—

Saboneteiro

Sapindus saponaria

7

Saguaragi

Rhaminidium sp.

8

Sangra d’água

Croton urucurana

10

Sete capotes

Campomanesia sp.

6

Sombreiro

Clitoria fairchildiana

2

Tamanqueiro

Aegiphila sellowiana

8

Tamboril

Enterolobium contortilisiliquum

10

Tingui preto

Dictyoloma vandellianum

8

Tiriceiro

Erythrina sp.

6
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Uvaia

Eugenia sp.

1

Não identificado

Meliaceae sp.

1

Não identificado

Meliaceae sp.

2

TOTAL

94 espécies

583

Fonte 8 - Legenda: As espécies que estão com traço no item ‘indivíduo(s)’ foram resultados da permuta
com outros viveiros como o Jardim Zoobotânico de Franca, Horto Florestal de Cristais Paulistas e o Viveiro
de Furnas/MG. In: BERTELLI, Célio. Projeto de Reflorestamento de Mata Ciliar. Processo SMA
13766/2001. Licença Ambiental de Instalação – nº 00511/2007, de acordo com PTF 008/ e nos termos da
SMA-184/2004 e seus anexos. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Agência Ambiental
Regional – Ribeirão Preto. p. 80.

O desenvolvimento da recuperação de flora com tecnologia, através do sistema de
recomposição vegetal sucessional, procurou reproduzir o extrato de flora baseado na
estrutura qualificativa e quantitativa da área de APP do reservatório. Após determinado
tempo, com a conclusão do plantio e posterior desenvolvimento das mudas, é possível
avaliar o resgate da diversidade florística a partir da interação faunística.
Figura 4 - Retirada da cana-de-açúcar das áreas de APP.

Fonte 9 - Licença Ambiental 0511/2007: 3° Relatório Quadrimestral. São Paulo:
CELAN, junho de 2008. p. 218.
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Antes de iniciar o plantio foi realizada a poda, trituração e incorporação da cana
presente da área da APP por meio do uso de roçadeiras mecanizadas, conforme a imagem
abaixo demonstra.
Após a trituração e incorporação da cana-de-açúcar como adubo orgânico,
foi realizado o sulcamento para o plantio. A imagem abaixo apresenta a fase final do
sulcamento, logo após a adubação nas covas de onde foram inseridas as mudas.

Figura 5 - Retirada da cana-de-açúcar das áreas de APP.

Fonte 10 - Licença Ambiental 0511/2007: 3° Relatório Quadrimestral. São Paulo: CELAN, junho
de 2008. p. 219.
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Figura 6 - APP após a adubação, pronta para o plantio.

Fonte 11 - Licença Ambiental 0511/2007: 3° Relatório Quadrimestral. São Paulo: CELAN, junho de
2008. p. 219.

Figura 6 - Distribuição e plantio de mudas com coveamento equidistante, com 1,50 metros e
profundidade de 0,3 metros.

Fonte 12 - Licença Ambiental 0511/2007: 4° Relatório Quadrimestral. São Paulo: CELAN, novembro
de 2008. p. 220.
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Figura 7 - Adubação da cobertura em novembro de 2008, onde as mudas já possuíam 9 meses de idade.

Fonte 13 - Licença Ambiental 0511/2007: 4° Relatório Quadrimestral. São Paulo: CELAN,
novembro de 2008. p. 221.

O reflorestamento, após 9 meses de implantação das mudas, se mostrou muito
exitoso, como é possível avaliar pela figura 7. A cobertura vegetal já ganhou densidade
e, além disso, vê-se as plantas alcançando uma estatura mediana, estimada em 2 metros.
Em fevereiro de 2009, após um ano do reflorestamento da mata ciliar, observa-se um
crescimento e um adensamento ainda maior, conforme evidencia a figura 8.
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Figura 8 - Reflorestamento de mata ciliar com um ano, em fevereiro de 2009. A régua de referência
possui 4 metros de altura.

Fonte 14 - Licença Ambiental 0511/2007: 5° Relatório Quadrimestral. São Paulo: CELAN, fevereiro
de 2009. p. 15.

Em junho de 2011, após três anos e meio do primeiro plantio na área de
preservação permanente, a mata ciliar já apontava ter sido sucesso absoluto, onde o perfil
vegetativo já ultrapassava os 4 metros de altura. A imagem abaixo ilustra:
Figura 9 - APP do 1° plantio, em 22 de junho de 2011. A régua de referência possui 4 metros de altura.

Fonte 15 - Licença Ambiental 0511/2007: 1° Relatório Semestral. São Paulo: CELAN, junho de 2011.
p. 14.
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Figura 10 - Perfil vegetativo da mata ciliar em 2 junho de 2019, 11 anos e 5 meses após o início da
compensação ambiental. A régua de referência possui 4 metros.

Fonte 16 – Foto tirada pela CELAN, em 2 de junho de 2019.

A última visita de monitoramento da área preservação permanente foi realizada
no dia 2 (dois) de junho de 2019, isto é, após completar 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses
desde o primeiro plantio nos arredores do reservatório. A mata ciliar apresentou
crescimento contínuo durante todo o período, alcançando um perfil vegetativo que
ultrapassa os 10 (dez) metros de altura. A foto acima representa o estágio final, ou seja,
última verificação da mata ciliar até o presente momento. A continuidade do crescimento
pode ser observada nos anos de 2015 e 2017, conforme as imagens abaixo:
Figura 11 e 12 - À esquerda, perfil vegetativo da mata ciliar em 2015. À direita, o perfil vegetativo da
mata ciliar em 2017. Em ambas as fotos a régua de referência possui 4 metros de altura.

Fonte 17 - Licença Ambiental 0511/2007: 1° Relatório Semestral. São Paulo: CELAN, junho de 2015.
p. 12. / Licença Ambiental 0511/2007: 1° Relatório Semestral. São Paulo: CELAN, maio de 2017. p. 8
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A figura 12 permite visualizar em vista panorâmica toda a extensão do corredor
ecológico constituído após o reflorestamento da mata ciliar do entorno da área do
reservatório, isto é, da área de preservação permanente após 11 anos da reconstituição da
mata ciliar.

Figura 7 - Vista aérea da área de preservação permanente do reservatório do lago da PCH Anhanguera CELAN

Fonte 18 - Foto tirada com drone phantom4, em 2019, de autoria da ECOPLANS do Brasil
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Fator interessante a ser levado em consideração, é a qualidade ambiental da área
que foi reflorestada. Um instrumento para essa avaliação é a capacidade da área em ter
reconstituída sua interação entre a fauna e a flora, condição essa que pôde ser observada
ao longo do crescimento da mata ciliar e, principalmente agora, após a consolidação
vegetativa do perímetro da área de preservação permanente. Ou seja, criou-se uma
estrutura que dá condições de abrigo, território de alimentação e reprodução de animais.
Além de mamíferos primatas como é o caso do bugio, ou do sagui, também foi observada
a presença de 290 espécies de aves. As imagens a seguir foram todas tiradas na mata ciliar
presente dentro da área de preservação permente do reservatório e evidenciam os
indicadores ambientais do reflorestamento.
Figura 8 – Diversidade de aves avistadas na área da APP. Descritas
conforme os números abaixo: (1). Coruja buraqueira, Athene cunicularia; (2)
Pato-do-mato, Cairina moschata; (3) Saí-azul, Dacnis cayana; (4) Pato-decrista, Sarkidiornis sylvicola.
1

2

3

4

Fonte 18 – Segundo o biólogo Bruno de Almeida Lima, CRBio: 72.691/01D, CTF 3985259. CELAN, 2019
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Figura 9 – Diversidades de animais avistados na área de preservação permanente. (1)
Onça parda, puma conculor; (2) Cotia, Dasyprocta azareae; (3) Bugio, Alouatta sp;
(4) Jiboia, Boa constrictor

1

2

3

4

Fonte 19 – Segundo gerência de gestão ambiental da CELAN, 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme foi apresentado ao longo do artigo, é possível avaliar a experiência de
compensação ambiental no reflorestamento da mata ciliar da área de preservação
permanente do reservatório da PCH Anhanguera como uma experimentação exitosa.
Após 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses desde o início do empreendimento, a revegetação
da área mostrou-se um sucesso, visto que hoje alcança perfil arbóreo superior aos 10 (dez)
metros de altura. Ou seja, houve a recuperação de uma área equivalente a 80,4976
hectares transformando em mata ciliar.
Atribui-se o sucesso a uma série de condições acertadas no planejamento e
implantação do projeto de reflorestamento. Em primeiro lugar, a escolha do método
sucessional com adensamento de mudas — 2.223 por hectare — como forma de garantir
uma revegetação célere mostrou-se ótima alternativa. Em segundo lugar, é preciso
evidenciar a escolha das mudas e do sistema de plantio adotado, inserindo plantas
presentes na região. Em terceiro lugar, é interessante ressaltar a seleção e planejamento
de mudas em curto, médio e longo prazo, como é o caso das pioneiras — secundárias
iniciais, tardias e climácicas.
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O projeto só foi possível mediante acompanhamento constante e proteção da zona
na integralidade, condição sine qua non para que o trabalho e o projeto tivessem êxito.
Além disso, há uma situação especial no que se refere à continuidade do lago em si. Isto
é, o projeto de reflorestamento da APP, além de melhorar a qualidade ambiental, faz com
que também haja um aumento da vida útil do lago, uma vez que o maciço florestal evita
a erosão e a deposição de sedimentos.
Por fim, a mata ciliar em volta do reservatório da PCH Anhanguera CELAN já
apresenta uma desenvolta dinâmica florestal, cujos indicadores evidenciam grande
interação faunística e florística, no seu território de abrigo, alimentação e reprodução,
atestando a sucessão ecológica com êxito.
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GEOPROCESSAMENTO APLICADO À ANÁLISE
AMBIENTAL DA VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE: ESTUDO DE CASO DA
BACIA DO RIBEIRÃO DOS BAGRES, FRANCA/SP
NASCIMENTO, Gabriel Rodrigues45
GONÇALVES, Tatiana Diniz46
CURTO, Julia Barbosa47

RESUMO
Este estudo demonstra uma análise ambiental da vegetação nativa em Áreas de
Preservação Permanente (APP) e do uso e ocupação do solo, com base em imagens do
satélite Landsat-8 (sensor OLI) e do Modelo Digital de Elevação (MDE) do TopoData,
processadas e analisadas em ambientes de Sistemas de Informações Geográficas e
Processamento Digital. A área de trabalho é a bacia do Ribeirão dos Bagres, situada nos
municípios de Franca/SP e Restinga/SP e inserida na bacia do Rio Grande, próxima à
divisa de São Paulo e Minas Gerais. As etapas de processamento e análise integrada dos
dados permitiram avaliar a distribuição espacial da paisagem e subsequentes
intepretações. As classes de uso do solo utilizadas para classificação supervisionada da
área total foram Mata, Mancha Urbana, Cana de Açúcar, Cultura Perene e Solo Exposto.
Para diagnóstico da vegetação nativa nas APPs foi utilizada uma classificação com apenas
duas classes: Mata e Outros. Aproximadamente 45,7% das APPs se encontram em
situação de degradação e o restante tem suas áreas ocupadas por vegetação nativa. O
trabalho não levou em conta as estradas, lagoas ou outras áreas consolidadas que possam
estar dentro dos limites das APPs.
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Áreas de Preservação Permanente; Vegetação
Nativa; Ribeirão dos Bagres; Sistemas de Informações Geográficas.

INTRODUÇÃO

O crescimento urbano desordenado traz quase sempre diversas consequências e
desajustes ambientais tanto do ponto de vista econômico quanto social, podendo gerar
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sérios danos às moradias e à infraestrutura pública, assim como na paisagem do ambiente
rural e seu entorno.
A conservação da vegetação nativa nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) é
fundamental para prevenir danos ambientais, tais como a perda de solo e o assoreamento
nos rios. Segundo Zakia (2013), as APPs podem ser classificadas em quatro tipos, as quais
compreendem: i) Hídrica Natural (nascente; cursos d' água intermitentes e perenes; lagoas
e lagos naturais; e veredas); ii) Reservatório (reservatórios d’água artificiais, decorrentes
de barramento e represamento de cursos d’água naturais); iii) Relevo (encostas, bordas
dos tabuleiros, chapadas, topo de morros, montes, montanhas e serras); e iv) Associada à
Área Costeira (restingas e manguezais).
As bacias hidrográficas são unidades de gerenciamento legalmente instituídas e
concebidas como áreas de drenagem que agem como um sistema coletor de águas.
Delimitadas por divisores topográficos, as bacias de drenagem são capazes de fornecer
uma estrutura espacial adequada ao monitoramento e planejamento ambiental. Visando à
manutenção quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos e dos solos e,
consequentemente, à conservação do fluxo gênico e da biodiversidade, é fundamental
diagnosticar o grau de degradação das matas ciliares em bacias hidrográficas e estabelecer
ações voltadas à restauração florestal dessas unidades, a fim de reduzir impactos
ambientais na região como um todo. De acordo com Lima e Zakia (2004), bacias
hidrográficas são sistemas abertos que recebem energia de agentes climáticos e perdem
energia do deflúvio, podendo ser descritas em termos de variáveis interdependentes que
oscilam em torno de um padrão e, desta forma, mesmo quando perturbadas por ações
antrópicas encontram-se em equilíbrio dinâmico.
De forma geral o tamanho da bacia hidrográfica em um estudo tem influência sobre os
resultados. Assim, bacias hidrográficas menores facilitam o planejamento, seja por razões
técnicas ou estratégicas, seja pela maior facilidade de garantir a participação popular e
individualizar os problemas principais, que se tornam mais centralizados ou limitados
(Santos, 2004).
A ausência de análises ambientais que aponte o grau de degradação/preservação da
vegetação nativa ao longo dos cursos d’água tem limitado a atuação do poder público
quanto ao monitoramento nas faixas de APPs ao longo da bacia. Nesse sentido, este
trabalho buscou trazer subsídios à adequação ambiental nas APPs do Ribeirão dos Bagres
a partir do levantamento e análise do uso do solo e da cobertura vegetal na bacia.
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Estudos como o aqui apresentado servem aos Planos de Restauração Florestal de Matas
Ciliares e ao Gerenciamento Ambiental de Bacias Hidrográficas, cujo principal propósito
é a preservação e manutenção dos ecossistemas e a melhoria da qualidade de vida das
populações.
A fim de subsidiar ações que visam restaurar e preservar faixas de APPs, esta pesquisa
teve como principal objetivo propor o desenvolvimento de estratégias e instrumentos de
monitoramento ambiental das APPs da Bacia do Ribeirão dos Bagres, Franca/SP.
ÁREA DE ESTUDO

A bacia do Ribeirão dos Bagres está inserida na Região Hidrográfica do Rio Grande,
como sub-bacia do Rio Sapucaí Mirim, abrangendo os municípios de Franca e Restinga,
situados no nordeste do Estado de São Paulo (Figura 1). Essa região apresentou alto índice
de desmatamento no passado e a degradação das matas ciliares é visualmente observada,
sendo necessárias medidas preventivas e de recuperação ambiental, a fim de garantir a
integridade dos ecossistemas da região.
O Ribeirão dos Bagres possui boa parte de suas nascentes primárias inseridas na área
urbana do município de Franca e seus principais afluentes são o Córrego da Alegria, o
Córrego do Espraiado, o Córrego da Represa e o Ribeirão Santo Antônio. A maioria
destes está situada em propriedades particulares na zona rural, exceto o Córrego do
Espraiado que está em sua totalidade na área urbana.
O Ribeirão dos Bagres está inserido na província geomorfológica das Cuestas
Basálticas do nordeste Paulista (Lima, 2009), situada a uma altitude que varia de 640 a
1.055 metros. A região da Serra de Franca está localizada na direção E-NE e na região
central com direção SE-NW, no limite entre os municípios de Cristais Paulista, Batatais,
Restinga, Patrocínio Paulista, Claraval, Ibiraci, Ribeirão Corrente e São José da Bela
Vista.
Essa região é potencialmente vulnerável à formação de voçorocas em função de
aspectos geomorfológicos, dinâmica hídrica e ocupação, que acarretam perda de porções
de terra úteis, tanto para a agricultura quanto para o crescimento urbano. A produção
agropecuária na região é dominada pela cana-de-açúcar, café e pastagem, além de culturas
com menor densidade de ocupação, tais como milho, laranja, eucalipto, dentre outras.
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O clima da região é classificado segundo Koppen como do tipo Cwa, tropical de
altitude, com verões quentes e chuvosos, e invernos frios e secos. A temperatura média
anual é de 20° C.
Os solos na bacia do Ribeirão dos Bagres são, predominantemente, do tipo Latossolos
Vermelho Escuro e Vermelho Amarelo.

Esses solos possuem espesso manto de

intemperismo, são bem drenados e estão associados a relevo plano e suave ondulado.
A vegetação natural predominante na área de estudo pode ser caracterizada como de
transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, porém situada nos limites do Bioma
Cerrado, com a presença de fitofisionomias florestais que ocorrem em ambos (Figura 2).
Segundo o Inventário Florestal realizado pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo
em 2005, nos municípios de Franca-SP e Restinga-SP a predominância é de Floresta
Estacional Semidecidual, seguida de Cerradão, Floresta Estacional Decidual e Cerrado
Strictu Sensu, conforme a densidade de fragmentos remanescentes. Ocorrem ainda,
vegetações naturais de várzeas, situadas em solos hidromórficos. A vegetação ao longo
dos cursos d’água pode ser classificada como Mata Ciliar e Mata de Galeria.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para delimitação da área de estudo, mapeamento e análise do uso do solo na bacia, tal
como da cobertura vegetal nas áreas de APPs do Ribeirão dos Bagres, foram utilizados
dados provenientes de imagens de satélite e ferramentas de geoprocessamento.
As imagens e a base de dados utilizadas neste estudo foram processadas no software
ENVI 5.1 e ArcGIS 10.2.2, licenciados no laboratório de Sensoriamento Remoto e
Análise Espacial do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (IG/UnB). O
sistema de projeção utilizado refere-se ao datum SIRGAS 2000 UTM Zona 23S.

MAPEAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA E REDE DE DRENAGEM

A extração de feições e atributos relacionados à bacia hidrográfica e à rede de
drenagem do Ribeirão dos Bagres foi realizada a partir do Modelo Digital de Elevação
(MDE) do projeto Topodata (INPE, 2008), no módulo Spatial Analyst do ArcGIS. O
MDE do Topodata é um refinamento e uma reamostragem dos dados SRTM (Shuttle
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Radar Topographic Mission - NASA, 2000) que, originalmente, têm 90 metros de
resolução espacial e após reamostragem passaram a ter 30 metros de resolução.
Considerando o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) planimétrico, definido pela
legislação Brasileira (Brasil, 1984), imagens com 30 metros de resolução atendem aos
requisitos geométricos de um mapeamento na escala máxima de 1:50.000, que é a escala
de mapeamento deste estudo.
A fim de avaliar a acurácia dos limites geográficos estabelecidos previamente de forma
automática com uso do aplicativo Spatial Analyst, delimitou-se a bacia hidrográfica do
Ribeirão dos Bagres manualmente, com base nas cotas das curvas de nível e nas divisas
municipais, estabelecidas pelo IBGE. Além disso, utilizou-se a rede hidrográfica
disponibilizada pela Agência Nacional das Águas (ANA, 2015) para comparar com a
drenagem determinada a partir do MDE do Topodata. A hidrografia da bacia do Ribeirão
dos Bagres, disponibilizada no aplicativo HidroWeb (ANA, 2015), está em formato
vetorial shapefile e foi produzida a partir da vetorização das cartas topográficas da bacia
do Rio Grande, nas escalas 1:100.000 e 1:50.000.
DELIMITAÇÃO DAS APPS

Para delimitação das APPs hídricas da bacia do Ribeirão dos Bagres foram analizados
aspectos físicos da bacia, como a largura dos cursos d’água da área. De acordo com o que
estabelece o Código Florestal (Lei 12.651/2012), as APPs com 50 metros de largura
correspondem às faixas marginais de cursos d’água com largura superior a 10 metros e
ao raio nas áreas de nascentes. Já as APPs com 30 metros são aquelas cuja largura do
curso d’água é de até 10 metros.
Como o Ribeirão dos Bagres possui largura média de 12 metros, o buffer “real”
aplicado foi de 56 metros. Já para os afluentes (Córrego da Alegria, Córrego do Espraiado,
Córrego da Represa, Ribeirão Santo Antônio e os demais córregos de menor dimensão),
foi aplicado um buffer de 32 metros, considerando-se a largura média de 4 metros para
esses afluentes.
As nascentes foram identificadas na origem dos cursos d’água e registradas em arquivo
shapefile, representado pela geometria de pontos. Buffers de 50 metros foram utilizados
para delimitar as APPs nas áreas de nascentes da bacia em análise.
MAPEAMENTO DO USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL
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O mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal do Ribeirão dos Bagres teve como
principal objetivo a análise do grau de degradação/preservação e uma visão geral da bacia
e sua ocupação.
O referido mapeamento foi realizado a partir da classificação supervisionada da
imagem LANDSAT 8 do sensor OLI (Operacional Land Imager), obtida pelo site Earth
Explorer/USGS. A imagem é datada de 10/06/2015, período do ano quando ainda
predomina vegetação com folhagem verde na região, embora ocorra uma alta incidência
de queda de folhas, por se tratar de Floresta Estacional.
CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA MAXVER
Realizada a otimização espectral da imagem Landsat 8/OLI, procedeu-se à
classificação supervisionada pelo método de Máxima Verossimilhança (MAXVER). Esse
método requer a coleta de regiões de interesse (ROIs) para identificação das diferentes
classes a serem mapeadas. Neste estudo, foram coletadas 50 ROIs para cada classe de
uso: Mata, Cana-de-açúcar, Mancha Urbana, Solo Exposto e Cultura Perene.
RECLASSIFICAÇÃO

Para análise e caracterização da vegetação nativa presente nas APPs da bacia dos
Bagres, foi necessário reclassificar as classes de uso do solo e cobertura vegetal da área
de estudo para apenas duas: Mata e Outros. Tal medida foi adotada, principalmente, pelo
fato de que as pastagens, que são predominantes nas APPs degradadas, foram confundidas
com áreas de cana-de-açúcar pelo classificador escolhido, acarretando em erros
grosseiros e informações não condizentes com atributos observados em campo.
É importante ressaltar que o levantamento apresentado não considerou as áreas
consolidadas, mas apenas a existência ou não de vegetação nativa nas APPs do Ribeirão
dos Bagres.

RESULTADOS

A classificação supervisionada utilizada para geração do mapa de uso do solo e
cobertura vegetal com resultado mais satisfatório foi a Máxima Verossimilhança MAXVER (Fig. 3), onde foram testadas diversas classes de uso, porém utilizadas apenas
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cinco (Mata, Cana-de-Açúcar, Solo Exposto, Mancha Urbana e Cultura Perene). Tal
decisão foi tomada pelo motivo de algumas classes possuírem a resposta espectral muito
semelhante e gerar resultados discrepantes, principalmente cana-de-açúcar com
pastagem. As rodovias asfaltadas podem ser consideradas como inclusas na classe
mancha urbana. Na classe de cana-de-açúcar, podem se considerar as pastagens inseridas
na mesma, e já na classe solo exposto, se observa os carreadores, além de telhados de
casas dentro da mancha urbana. A análise de campo e o conhecimento prévio da área
foram fundamentais para diagnóstico e conclusões que serão apresentadas.
A classe dominante na bacia foi a Cana-de-Açúcar, ocupando 41% do território,
seguida de Mancha Urbana com 19%, e Mata com 16,2%. As áreas de menor ocupação
foram Cultura Perene e Solo Exposto, com 16,14% e 8,5%, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1. Quantificação das áreas de ocupação de cada classe de uso do solo.

Classe de Uso do Solo

Área (ha)

Área (%)

Mata

4454,45

16,23

Cana de Açúcar

11284,24

41,07

Solo Exposto

2335,88

8,50

Mancha Urbana

5239,07

19,06

Cultura Perene

4162,06

15,14

Total

27475,70

100,00
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Gráfico 1. Classes de uso do solo na bacia e porcentagem de ocupação
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DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA VEGETAÇÃO NATIVA NAS APPs
As APPs são diversas dentro da lei florestal, dependendo da largura do rio, declividade
do terreno, altitude, dentre outros fatores, podendo ocorrer diferentes situações em cada
caso. No caso deste estudo, foram diagnosticadas apenas as APPs ao longo dos cursos
d’água, não sendo consideradas declividades superiores a 45 graus.
No resultado foi possível estimar a área de ocupação de cada tipo de APP e a presença
ou ausência de vegetação nativa. Todos os tipos de APP apresentaram uma maior
ocupação com vegetação nativa do que degradada (Tabela 2).

Tabela 2. Relação das áreas degradadas ou ocupadas com vegetação nativa nas APPs da sub-bacia do
Ribeirão dos Bagres, tanto em hectares quanto em porcentagem.

Classe de APP

Área Degradada
em ha (45,7%)

Área C/ Veg.
Nativa em ha
(54,3%)

Área Total

Área Total

de APP (ha)

de APP (%)

Nascentes (50m)

48,10

50,9

99,0

5,7

Córregos (30m)

598,3

664,8

1263,1

73,4

Rib. dos Bagres (50m)

140,7

218,1

358,8

20,9

Total (ha)

787,1

933,8

1720,9

100
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Gráfico 2. Porcentagem de ocupação nas APPs conforme o tipo
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Gráfico 3. Área de ocupação dentro de cada tipo de APP
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Foram identificadas 138 nascentes, sendo considerada uma em cada início de
hidrografia. A área total de APP levantada foi de 1.720,9 hectares, o que expressa
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aproximadamente 6,27 % da área total da bacia. A maior parte das APPs é ocupada pelos
córregos afluentes (73,4%), seguida do Ribeirão dos Bagres (20,9%) e posteriormente as
nascentes (5,7%). Apesar da porcentagem de APP degradada (45,7%) ainda ser menor do
que a de APP conservada (54,3%), muitos locais precisam de monitoramento com o
propósito de impedir o avanço de outras formas de uso e ocupação.
Pelo mapa gerado (Fig. 4), é possível observar que a maior degração ocorre na área
urbana, devido à instalação de obras de infraestrutura pública nas APPs e ausência de
vegetação. O restante das áreas degradadas está uniformemente distribuído sobre os
limites da bacia e as APPs do Ribeirão dos Bagres. Já nas proximidades da sua foz, se
encontram em boas condições de conservação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto à Metodologia
Os procedimentos envolvidos na geração dos buffers para APPs e na conversão
de imagem para dados vetoriais (polígono) após a álgebra de mapas devem ser realizados
com toda cautela, pois a largura do rio e o tamanho dos pixels da imagem influenciam
nos resultados obtidos pelo software, podendo trazer erros significativos.
A retificação dos vetores de hidrografia foi fundamental para alcançar um bom
resultado, pois a dimensão das APPs é pequena com relação aos pixels, e a base de dados
da ANA possui algumas discrepâncias espaciais quando utilizada para análise das APPs.

Quanto à Análise Ambiental

O estudo permitiu efetuar a análise ambiental da região da bacia do Ribeirão dos
Bagres e trazer subsídios pertinentes para a fiscalização ambiental. São observadas áreas
que necessitam de medidas cabíveis quanto à necessidade de recuperação da vegetação
nativa, principalmente nas nascentes. As APPs do Ribeirão dos Bagres, principal curso
d’água da bacia, apresentaram as melhores condições de conservação se comparadas com
os seus afluentes.
A bacia está tomada em sua maioria pelo cultivo da cana-de-açúcar. A classificação não
permitiu um detalhamento satisfatório para a utilização de todas as classes no diagnóstico
da vegetação nativa, prevendo erro devido à dificuldade de distinguir pastagem de cana-
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de-açúcar e cultura perene de mata, devido à semelhança na resposta espectral desses
alvos.

Este estudo traz subsídios para uma visão geral da situação ambiental na bacia e

as áreas com necessidade de maior atenção, neste caso as nascentes. Possibilita otimizar
as ações para trabalhos em campo, como por exemplo a implantação de reflorestamentos
heterogêneos, que trariam principalmente o aumento da qualidade e quantidade de água.
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ANEXOS
Figura 1. Localização da bacia do Ribeirão dos Bagres no nordeste do Estado de São Paulo,
Municípios do entorno e rede hidrográfica, abrangendo Franca e Restinga

Figura 2. Remanescente de Floresta Estacional situado na bacia (A) e Mata ciliar ao longo de curso
d’água (B).

A

B
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Figura 3. Mapa de uso e cobertura vegetal da bacia do Ribeirão dos Bagres
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Figura 4. Mapa diagnóstico de vegetação nativa nas Áreas de Preservação Permanente da bacia do
Ribeirão dos Bagres.
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AS CINZAS DE MADEIRA COMO FERTILIZANTE NATURAL NA
AGRICULTURA EM FRANCA-SP
CARRIJO, Pedro Henrique de Melo48
BERTELLI, Célio49
TAMBASCO, Aline de Oliveira50

RESUMO
As cinzas de madeira, apesar de serem comprovadas cientificamente como um ótimo
fertilizante de solos é pouquíssimo empregada como tal. Neste trabalho buscaremos demonstrar
que na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, diversas indústrias utilizam madeira
como matriz energética que após sua queima suas cinzas são descartadas diretamente em aterros
sanitários, significando tanto em uma perda ambiental quanto monetária.
Palavras-chave: Cinzas; fertilização; solos; indústrias.
INTRODUÇÃO

A cinza de madeira é explorada e utilizada pelo homem desde os primórdios da
produção agrícola, e era ela a única forma de adubação potássica adotada pelo homem até o
momento que se foram descobertas as jazidas de potássio resolvíveis. A quantidade de potássio
presente na madeira pode divergir de acordo com os diferentes tipos de madeira, o potássio
pode variar entre 1 a 21%51.
Ela apresenta em sua composição uma riqueza de macro e micronutrientes, que muitas
vezes estão em falta em plantas e na maioria dos solos. A cinza tem como uma de suas
características principais a correção da acidez do solo, sendo um perfeito fertilizante, pois retém

48

Graduando em Ciências Biológicas pela UNIFRAN.

49

Prof. Dr. pela Pós Uni-FACEF.

50

Graduanda em Relações Internacionais pela UNESP/Franca.

51

CAMPANHARO, M.; MONNERAT, P.H.; RIBEIRO, G.; PINHO, L.G. da R. Utilização De Cinza De
Madeira Como Corretivo De Solo. In: FertBio, 2008. Londrina, PR.

91

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

quase todos os nutrientes após a queima da madeira, com exceção do azoto que é perdido quase
totalmente durante a queima52.
O Brasil produz anualmente milhões de toneladas de cinzas, provenientes
principalmente de empresas que utilizam da madeira como fonte de energia. Esse fator deve-se
pelo enorme crescimento das indústrias de celulose, empresas siderúrgicas e demais indústrias
que utilizam da madeira como fonte de energia em suas caldeiras. Todavia, praticamente quase
toda essa cinza gerada é despejada em aterros sendo desperdiçada ao invés da ser utilizada na
agricultura, sendo ela um perfeito fertilizante natural, com alto valor de mercado se atribuído
os seus nutrientes com os mesmos em valor comercial.
O município de Franca, localizado no interior do estado de São Paulo, conta com mais
de 50 indústrias que utilizam como fonte de energia principal em sua produção a combustão da
madeira. Cada uma destas indústrias gera em média 1 tonelada de cinzas vegetais por mês,
estimativa esta dos autores, levantamento empírico expedido, que ao invés de serem
empregadas como fertilizante são descartadas em aterros sanitários.
A utilização agrícola da cinza de madeira mostra-se como uma opção ecologicamente
correta por ser reaproveitado todo o seu resíduo e por meio dessas cinzas parte dos nutrientes
que foram extraídos pelas plantas retornam ao ambiente, onde o que resta é de relevante
contribuição para o desenvolvimento físico e químico do solo 53. Então, este trabalho vem
mostrar as vantagens do uso da cinza como fertilizante químico e orgânico como
recondicionador de solo e a reutilização de macro e micronutrientes visando o reuso sustentável
de resíduos sólidos industriais.
OBJETIVO
O presente artigo tem como objetivo demonstrar a viabilidade do uso das cinzas de
madeira na agricultura como fertilizante natural, enfatizando seu potencial agrícola como um
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ARRUDA, J. A. de ; AZEVEDO, T. A. O. ; FREIRE, J. L. O. ; BANDEIRA, L. B. ; ESTRELA, J. W. M. ;
SANTOS, S. J. A. . Uso da cinza de biomassa na agricultura: efeitos sobre atributos do solo e resposta das
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insumo corretivo do solo e apresentar o seu alto valor de mercado a fim de evitar seu desperdício
em disposições de aterros.
METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa baseando-se em dados e referenciais
teóricos de livros, artigos científicos e da internet. A pesquisa teve como base as cinzas
provenientes da madeira de Eucalipto (Eucalyptus sp.), buscando o valor em mercado dos
elementos presentes na composição química da cinza, comparando com os valores médios se
levando em consideração os macro e micronutrientes existente nas cinzas, para obter o valor
total em mercado por tonelada de matéria, com os resultados e discussões o tema terá suas
considerações finais.
REFERENCIAL TEÓRICO

No Brasil é produzido anualmente milhões de toneladas de cinzas, provenientes
principalmente de empresas que utilizam da madeira como fonte de energia, mas infelizmente
quase toda essa cinza gerada é desperdiçada em aterros, quando a mesma poderia ser totalmente
utilizada na agricultura54.
A cinza de madeira pode ser considerada como o melhor fertilizante natural existente,
devido a sua quantidade de nutrientes presentes obtidos após a queima da madeira e por não
apresentar em sua matéria nenhum contaminante ou poluente. A cinza tem um poder
alcalinizante nos solos, que hoje é uma grande preocupação de todos os agricultores 55.
Como se vê pela composição química da cinza ela concentra em si quase todos os
nutrientes necessários para suprir todas as necessidades de uma planta, com exceção do
nitrogênio que é perdido quase totalmente durante a queima da madeira. Alguns fertilizantes,
em outras palavras, adubos mistos que possuem mais de um macro nutriente também
apresentam potássio em sua composição. Também por ser considerada como um adubo misto
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GOMES, Pimentel. Adubos e adubações. 11 ed.- São Paulo: Nobel, 1984.
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MADEIRA, Bernardo. As cinzas na Agricultura. Disponível em : <http://www.agrotec.pt/noticias/as-cinzasna-agricultura/> Acesso em 21 maio 2019.
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e é recomendada para utilização em solos ácidos, que devido a sua quantidade de cálcio que
varia de 5 a 25 %56.
Tabela 1: Características dos adubos potássicos

ADUBO

K20

N

CaO

MgO

S

CINZAS

1-20

_

5-25

2-5

_

Fonte: Adaptado de Malavolta (1989, p. 59).

O potássio é encontrado na cinza como óxido (K2O) e pode auxiliar na neutralização do
solo, equilibrando os níveis de pH reduzindo a acidez do solo, assim aumentando o teor de
matéria orgânica e enriquecendo a sua microbiologia, com um custo muito baixo em relação
aos adubos químicos57.
Historicamente as queimadas em florestas foram benéficas em ecossistemas específicos,
em especial o Cerrado onde as queimadas podem ocorrer de forma natural, deste modo, as
plantas e os animais já estão adaptados com essas queimadas e com a “passagem do fogo” se
beneficiando desse acontecimento. Algumas espécies de plantas que estão presentes no Cerrado
necessitam de altas temperaturas para germinarem ou para frutificarem, ou seja, isso só é
possível através das queimadas naturais. Os animais que ocorrem no Cerrado também estão
familiarizados com essas queimadas e conseguem se refugiar-se das áreas que são atingidas
pelo fogo58.
Entretanto, apenas as queimadas naturais são benéficas para as florestas, ao contrário
das queimadas que são praticadas de maneira indevida para a produção de carvão vegetal. Em
ambientes não propícios a essas queimadas existem consequências preocupantes como a
intensificação da erosão nas áreas que são atingidas pelo fogo o que também acarreta a
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MALAVOLTA, E. ABC da adubação. 5. ed. rev. at. São Paulo: Agronômica Ceres, 1989.
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BATATA DOCEIRA BLOGSPOT. As vantagens da cinza na agricultura. Disponível em:
<http://batatadoceira.blogspot.com/2013/12/as-cinzas-de-madeira.html> Acesso em 25 maio 2019.
58

RIBEIRO, Amarolina. Queimadas. Disponível em: <https://www.infoescola.com/ecologia/queimadas/>
Acesso em 25 maio 2019.
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diminuição da fertilidade do solo que perde em sua composição a matéria orgânica existente,
afetando assim a microbiologia do solo e a diminuição da umidade 59.
Este conhecimento acerca das propriedades benéficas das cinzas vegetais e sobre a
importância das queimadas naturais em determinados ecossistemas, apesar de pouco estudado
e aplicado no sistema de produção contemporâneo, remontam a um período anterior à chegada
do primeiro homem europeu na América do Sul. Os povos indígenas sul americanos
comumente referidos no imaginário moderno como “selvagens primitivos” subdesenvolvidos
intelectualmente, na verdade contribuíram enormemente para a formação da ciência e
tecnologia moderna60, diversos estudos e relatos históricos comprovam que a maioria das
comunidades indígenas que aqui viviam utilizavam o manejo do fogo para a produção
agroecológica e como instrumento de caça.
Os povos Kayapó, Avá-Guarani, Tupi, Munduruku e Kamaiurá, segundo Leonel61, já
sabiam que as cinzas eram perfeitas para garantir a fertilização primária. O fogo que é utilizado
pelos indígenas é combinado com intervenções que compensam seu potencial de destruição,
estimulando a diversidade e permitindo a recaptura de nutrientes que estimula a regeneração
dos solos,
“O fogo é controlado, avança mais sobre cipós e pequenas plantas, previstas para serem
queimadas. As mulheres plantam logo em seguida, primeiro as plantas de ciclo rápido,
como milho, feijão, melancias - de colheita prevista de seis meses a dois anos. Após o
abandono, vem a capoeira e com ela os animais e micro-organismos. Os animais trazem
sementes, que a diversidade esconde de seus predadores permitindo que germinem. A
segunda queima, a coivara, é uma seleção mais fina de pontos férteis. É então plantada
a batata-doce, que aproveita particularmente o potássio das cinzas. A remoção dos
resíduos do solo pelas mulheres evita a compactação, daí os novos empilhamentos e as
novas fogueiras antes da introdução de mamão, abacaxi e urucu. Os índios chegam a
preparar comida nos locais das roças para aproveitar as cinzas como nutriente. As
plantas introduzidas no primeiro plantio são as mais tolerantes ao fogo, vindo depois
as frutíferas, destinadas à caça.”62
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Ibidem.
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SOENTGEN, J.; HILBERT, K. A química dos povos indígenas no Brasil. Quim. Nova, Vol. 39, No. 9,
2016.
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Dec.
2000
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Disponível
em:
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Acesso em 27 maio 2019.
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Os índios constataram que os nutrientes contidos no solo não são provenientes do
próprio solo, ele atua somente como base para a fixação mecânica da floresta, a fonte de seus
nutrientes advém da circulação fechada da própria floresta63. Deste modo, eles estimulam o
sequenciamento da matéria vegetal de vida curta após as de vida longa, possibilitando que a
vegetação sozinha se proteja das intempéries. É a partir disso, que as comunidades indígenas
criam uma floresta antropogênica, manejando a partir de conhecimentos complexos e milenares
que poderiam muito bem ser compreendidos nos marcos da ciência de primeiro mundo.
Uma prova irrefutável sobre o alto nível de conhecimento indígena acerca das técnicas
agrícolas de manejo do solo é a existência da chamada Terra Preta Indígena ou Terra Preta
Arqueológica, resultado da ocupação humana na região amazônica e seu impacto antrópico
transformador no ambiente. Segundo pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)
esse solo possui como características principais uma composição química de altos índices de
carbono orgânico, magnésio, fósforo, zinco, manganês, cálcio e potássio, agraciando-o com
altíssima fertilidade64. A origem destes elementos nos oxissolos pouco férteis da amazônia 65
remonta ao material orgânico decomposto depositado pelas comunidades indígenas no solo,
como cinzas, carvão, cerâmicas, resíduos animais e vegetais, e até dejetos humanos.
Segundo Morgan Schmidt66, pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi, os
indígenas Kuikuro do Alto Xingu se organizam territorialmente em congruência com as áreas
de Terra Preta para sua produção agrícola, e continuam a reproduzir o mesmo modo de
ocupação que proporcionou a formação deste tipo de solo. Assim, comprovam que seu modo
de uso e ocupação do território, ao contrário dos aspectos da produção contemporânea em larga
escala, enriquece continuamente o solo auxiliando na conservação deste ecossistema.
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SIOLI, H. Amazônia: fundamentos da ecologia da maior região de florestas tropicais. Petrópolis, Vozes,
1990.
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GLASS, Verena. Terra Preta, o legado indígena que poderia transformar a Amazônia. Disponível em:
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28 maio 2019.
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Glaser, B.; Woods, W. I., eds.; Amazonian Dark Earths: Explorations in Space and Time; Springer: Berlin,
Heidelberg, 2004.
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GLASS, Verena. Terra Preta, o legado indígena que poderia transformar a Amazônia. Disponível em:
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Sendo assim, a cinza de madeira pode ser considerada como uma preciosidade, devido
aos seus enormes benefícios e as várias maneiras que pode ser usada, como por exemplo na
fabricação de sabão. O sabão de cinzas é um costume que está sendo perdido ao longo do tempo,
os primeiros a notar que a pasta formada no processo da fabricação do sabão poderia ser usada
nos cabelos foram os egípcios.
Entretanto muito tempo depois foi descoberto que essa cinza também poderia ser
utilizada para retirar a sujeira de roupas e de seus objetos. Eles utilizavam a cinza vegetal que
é muito rica em carbonato de potássio juntamente com gordura animal, para a fabricação do
sabão. Ninguém imaginava que esse processo de fabricação do sabão fosse resultante de uma
reação química, até que Chevreul, um químico francês, mostrou por meio de sua pesquisa que
a formação do sabão de cinza era resultado de um processo químico67.
No ano de 1972, o químico francês Nicolas Leblanc obteve soda cáustica através do sal
de cozinha e amônia. Logo depois foi gerado o procedimento da saponificação de gordura, que
levou a um grande avanço em processos da fabricação de sabão que foi adquirida pelas
indústrias, que a partir desse conhecimento foi criado o sabonete. Devido a facilidade de se
obter o sabonete pronto, o costume de processo artesanal de sabão está caindo no esquecimento,
sendo limitado apenas a pessoas que conservam as práticas antigas.
Na agricultura, a recomendação agronômica de utilização de cinza de madeira é de 20
toneladas de cinzas por hectare de acordo com a maioria dos trabalhos estudados, onde a cinza
tem elevado a disposição de crescimento das plantas, com aumento do seu diâmetro, a massa
seca das raízes e da parte aérea, o aumento do teor de clorofila e a elevação dos nutrientes
presentes em inúmeras espécies de plantas. Os valores em hectares que podem ser recuperados
com a reutilização dessa cinza gerada mostram a sua importância e a sua contribuição para a
redução da aplicação de adubos químicos.
Diversos autores demonstram que doses que variam de 10 a 20 toneladas por hectare
são as que trazem os melhores resultados, especialmente nas culturas olerícolas e anuais. Essa

67

SABONETE BIOERVAS BLOGSPOT. Sabão de cinzas, primeiro sabão do mundo. Disponível em:
<http://sabonetebioervas.blogspot.com/2010/06/sabao-de-cinzas-primeiro-sabao-do-mundo.html> Acesso em 28
maio 2019.

97

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

dosagem com recomendação agronômica garante ao solo e as plantas a eficiência total da cinza
como corretivo68.
Tabela 2: Conteúdo de nutrientes da parte aérea total (folhas, galhos, casca e lenho) de plantas de
eucalipto aos 79 meses de idade

t ha-1 de
cinza

N

P

K

Ca

Mg

S

10 t/ha

245,5

18,8

79,1

152,9

30,3

16,6

20 t/ha

240,4

18,3

74,3

157,0

32,4

14,7

Média

242,95

18,55

76,7

154,95

31,35

15,65

Fonte: Adaptado de Arruda et al. (2016, p. 7).

Embora a base dos estudos sejam feitos com cinza da madeira de Eucalipto (Eucalyptus
sp.), existem dois outros tipos de madeira também utilizadas pelas indústrias, a Bracatinga
(Mimosa sp.) e o Pinheiro (Pinus sp.), de acordo com os trabalhos analisados essas duas
espécies apresentaram uma pequena diferença em termos nutricionais com relação a cinza de
eucalipto. A cinza de Eucalipto (Eucalyptus sp.) é a que apresenta a maior eficiência em relação
às cinzas das outras duas espécies, devido a sua maior concentração de elementos, a sua
superioridade pode ser explicada também devido a sua granulometria mais fina, que aumenta a
sua capacidade de neutralização e a eficiência relativa da cinza 69.
A incorporação dessas cinzas no solo contribuiu para o aumento nos teores de macro e
micronutrientes, aumentando assim o teor de matéria seca. Enfim os resultados mostrados nos
trabalhos comprovaram que as cinzas das três espécies analisadas, contribuem para o aumento
da fertilidade dos solo, resultando assim melhores resultados e maiores produções. Levando em
consideração que devido a quantidade de manganês presente na cinza de Eucalipto (Eucalyptus
sp.), se utilizada em quantidades elevadas, ela pode ser danosa a planta devido ao aumento da
toxidez, por esse fato é necessário sempre recomendações agronômicas, evitando assim a
68

ARRUDA, J. A. de ; AZEVEDO, T. A. O. ; FREIRE, J. L. O. ; BANDEIRA, L. B. ; ESTRELA, J. W. M. ;
SANTOS, S. J. A. . Uso da cinza de biomassa na agricultura: efeitos sobre atributos do solo e resposta das
culturas. Principia (João Pessoa) , v. 30, 2016.
69

OSAKI, F.; DAROLT, M. R. Estudo da qualidade de cinzas vegetais para uso como adubos na região
metropolitana de Curitiba. In: Rev. Setor Ciências Agrárias 11 (1-2). 1989/1991.
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dosagem excessiva de cinza, contanto que as recomendações são de 10 a 20 toneladas de cinza
por hectare para melhores resultados70.
As análises de cinza dos diversos autores, nos oferece um valor médio dos
macronutrientes para que possamos avaliar e discutir a importância do uso da cinza para fins
agronômicos. Os resultados das análises estão representados na tabela 3.
Tabela 3: Características químicas de cinzas de biomassa utilizadas por diferentes autores

Nutrientes

Moro e
Gonçalves
(1995)

Dallago
(2000)

Vogel et al.
(2003)

Maeda,
Silva e
Cardoso
(2008)

Silva et al.
(2009)

N (g/kg)

1,5

4,9

3,93

1,04

1,6

P (g/kg)

1,1

3,5

3,50

3,02

1,8

K (g/kg)

4,5

7,4

17,48

11,95

13,0

Ca (g/kg)

18,4

391,0

64,08

26,02

19,0

Mg (g/kg)

1,6

9,6

7,94

4,18

5,3

S (g/kg)

0,5

6,5

*

0,62

1,0

Fonte: Adaptado de Arruda et al. (2016, p. 3).

As cinzas utilizadas pelos diferentes autores para obtenção dos resultados foram
originadas de caldeiras de indústrias de celulose, onde a madeira utilizada foi a de eucalipto,
com exceção de Vogel et al. (2003), que utilizou a cinza da casca de acácia-negra para obtenção
de seus resultados71.
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Ibidem.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores dos adubos encontrados de forma pura em mercado são representados na
tabela 4, onde foram obtidos através da busca qualitativa os valores de adubos comerciais na
região de Franca-SP, na qual se atribuiu a pesquisa, comparando os resultados do valor
comercial da saca de 50 kg de adubo com o seu preço médio por tonelada.
Tabela 4: Valores médios de adubos comerciais na região de Franca-SP

Nutrientes

Valor Tonelada

Valor saco de 50 kg

N2 – 20% - Sulfato de

R$ 1.650,00

R$ 82,50

R$ 1.400,00

R$ 70,00

R$ 2.500,00

R$ 125,00

R$ 300,00

R$ 15,00

R$ 300,00

R$ 15,00

R$ 1.650,00

R$ 82,50

amônia
P2O5 – 18% - Super
simples
K2O – 60% - Cloreto de
potássio
CaCO3 – 52% Carbonato de cálcio
MgCO3 – 5% - Sulfato de
magnésio
SO2 – 22% - Sulfato de
amônia
Fonte: Elaborado pelos autores

Os valores comerciais das cinzas de madeira estão representados na tabela 5, onde foram
obtidos com base nos valores dos adubos comerciais da região de Franca-SP, com base nas
cinzas provenientes das indústrias do município de Franca, que produzem em média uma
tonelada de cinzas por mês. Foram calculados os valores na cinza por meio da média de
elementos presentes por tonelada de matéria, onde em uma tonelada de cinza, 427 kg são
matéria seca, e os 572 kg restantes são constituídos de macro e micronutrientes.
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Tabela 5: Elementos minerais agrícolas na cinza e valores

Média de nutrientes
de adubos
comerciais

Valor
tonelada de
adubos
comerciais

g/kg de kg/tonelada
cinza
de cinza

Valor em R$
para 1 t de cinza

N2 – 20% - Sulfato R$ 1.650,00
de amônia

2,60

26,00

R$ 214,50

P2O5 – 18% - Super R$ 1.400,00
simples

2,58

25,80

R$ 200,46

K2O – 60% - Cloreto R$ 2.500,00
de potássio

10,87

108,70

R$ 452,19

CaCO3 – 52% - R$ 300,00
Carbonato de cálcio

33,32

333,20

R$ 189,92

MgCO3 – 5% - R$ 300,00
Sulfato de magnésio

5,72

57,20

R$ 343,20

SO2 – 22% - Sulfato R$ 1.650,00
de amônia

2,16

21,60

R$ 162,00

TOTAL:

57.25

572,50

R$

R$ 7.800,00

1.562,27

Fonte: Elaborado pelos autores

Os resultados das buscas qualitativas mostraram que a cinza de madeira tem um alto
valor comercial, uma vez que ao compararmos o valor de custo entre adubos comerciais e as
cinzas, que neste caso constituem-se de rejeitos industriais, todos os elementos químicos têm
um valor significativamente menor nas cinzas.
Desta maneira, constatamos que por volta de R$78.113,50 em cinzas por mês, que
poderiam perfeitamente ser utilizadas como fertilizantes estão indo para aterros sanitários todo
mês. Além disso, vale ressaltar que o potássio adquirido para o uso como fertilizante no Brasil
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é importado de outros países, o que agrava em seu valor de compra e em perdas ambientais com
sua extração e transporte internacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, buscamos demonstrar que a utilização de cinzas vegetais são uma ótima
opção para o uso como fertilizante, tanto no quesito ambiental pois normalmente essas cinzas
são descartadas nos aterros sanitários sendo mais um resíduo de decomposição demorada e que
não cumprirá seu papel biológico nestas condições; quanto no que concerne ao custo da
reutilização destas cinzas, seu fator de compensação monetária é muito significativo pois todos
os componentes que são posteriormente comprados para utilização na agricultura, alguns deles
sendo importados, são descartados diretamente após o uso como matriz energética.
Então há uma necessidade latente de que órgãos reguladores como a Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) elaborem uma política protocolar que crie
critérios acerca da utilização das cinzas de madeira como opção sustentável na agricultura e
incentive o seu reuso, principalmente em cidades como Franca-SP que tem um grande número
de indústrias que descartam uma enorme quantidade desse tipo de resíduo sólido em aterros
sanitários todos os meses.
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A INTRODUÇÃO DO PIRARUCU (Arapaima sp.) NO
RESERVATÓRIO DA UHE JOSÉ ERMIRIO DE MORAES (ÁGUA
VERMELHA), RIO GRANDE-SP, BRASIL
SENHORINI, José Augusto72
BERTELLI, Célio73
FALEIROS, Tâmer Oliveira74
TAMBASCO, Aline75
SIQUEIRA, Hatus de Oliveira76

RESUMO
A introdução de espécies exóticas invasoras é uma das maiores ameaças à proteção da
biodiversidade animal e vegetal, podendo acarretar em perdas irrecuperáveis em ecossistemas.
Neste trabalho iremos discorrer sobre a introdução de espécies exóticas da ictiofauna, dando
exemplos nacionais e internacionais. Mas teremos como objeto princiapal a introdução do
Arapaima sp., popularmente conhecido como Pirarucu e originário da Bacia Amazônica, no
reservatório da UHE José Ermirio de Moraes (Água Vermelha), na Bacia do Rio Grande.
Palavras-chave: Introdução de espécies exóticas; Arapaima sp.; Bacia do Rio Grande.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa refere-se à ocorrência da espécie Arapaima sp. na Bacia do rio Grande,
se tornando em uma espécie exótica/alóctone invasora neste ecossistema. Popularmente
conhecida como Pirarucu, este peixe originalmente de clima equatorial e natural da Bacia
Amazônica foi registrado no reservatório da barragem da Usina Hidrelétrica José Ermirio de
Moraes (Água Vermelha), localizada nas coordenadas geográficas: latitude 19° 52', longitude
50° 21' e com área total inundada de 643,00km², até o encontro com a barragem de
Marimbondo, localizadas na latitude 20° 18' e longitude 49° 10'77.
Este trabalho tem como finalidade principal subsidiar o Plano de Ação Nacional para a
Conservação das Espécies Avançadas da Fauna Aquática do Ecossistema

Mogi/

Pardo/Sapucai-Mirim e Grande, um projeto do Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Biodiversidade (ICMBio) comprovando a presença desta espécie no reservatório da UHE José
Ermirio de Moraes (Água Vermelha), uma vez que a introdução aleatória de um peixe
exótico/alóctone topo de cadeia como o Pirarucu representa uma séria ameaça à espécies
nativas, seus habitat e este ecossistema como um todo.

REFERENCIAL TEÓRICO
Classificação do Arapaima gigas
Originalmente nomeado como pirarucu pela linguagem tupi, onde pira significa peixe
e urucu vermelho, devido à coloração de suas escamas do ventre, cauda e dos flancos. O
Arapaima gigas é considerado o maior peixe de escamas de água doce do planeta, chegando a
alcançar a marca de 200 kg e de 2 a 3 metros de comprimento78.
Essa espécie pertence à família Osteoglossidae, um grupo de características
consideradas primitivas que abrange um número reduzido de espécies, também conhecido
como a de "peixes de língua óssea”. Ele se encontra na subclasse Actinoplerygii, de “peixes de
barbatana raiada”, na subordem Osleoglossimorpha e à ordem Osteoglossiformes79.
Sua cabeça possui formato alongado e achatado, mas relativamente pequena ao tamanho
de seu corpo, corresponde à aproximadamente 10% de seu peso total; suas nadadeiras dorsal e
anal encontram-se totalmente deslocadas para trás, junto à nadadeira caudal, que também é
pequena em relação ao seu corpo. Suas escamas são grandes, fortes e redondas, com coloração
escura no dorso; na metade para trás com orlas vermelhas; e na área caudal é
predominantemente vermelha. Sua língua é óssea, e sua boca contem duas placas ósseas laterais
e uma palatina que funcionam como dentes que comprimem a presa antes da deglutição 80. Seus
olhos são de tonalidade amarela com a pupila azulada e um tanto salientes.
Essa espécie apresenta respiração acessória, caracterizada pela utilização do oxigênio
dissolvido na água, mas principalmente do oxigênio contido no ar, o que explica a alta
frequência com que estes indivíduos sobem até a superfície da água. Deste modo, apresentam
dois aparelhos respiratórios distintos, brânquias para a respiração aquática e uma bexiga

78

PEREIRA, R. Peixes de nossa terra. Editora Nobel. São Paulo-Brasil. 1976.
IMBIRIBA, E. P.; LOURENÇO JUNIOR, J. de B.; CARVALHO, L. O. D. de M.; GÓES, L. B.; ULIANA, D.;
BRITO FILHO, L. Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária, Centro De Pesquisa Agroflorestal Da
Amazônia Oriental/ Criação de pirarucu. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1996.
80
IHERING, Rodolpho Von. Dicionário dos animais do Brasil/ Rodolpho Von Ihering.- Revisão técnica, Denise
Wilches Monsores/ ilustrações Amaury Fernandes.- 3ª Ed.- Rio de Janeiro: DIFEL, 2005.
79

105

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

natatória que se comunica com o tubo digestivo, funcionando como pulmão. A espécie pode
viver até 18 anos de idade.
No que tange à alimentação, o Arapaima é uma espécie ictiófaga, isto é, que se alimenta
de outros peixes o que caracteriza seu tubo digestivo curto, contudo há registros de caramujos,
camarões de água doce, cágados, cobras, anfíbios, caranguejos, seixos, areia, entre outros em
sua dieta.
O período reprodutivo do Pirarucu acontece entre dezembro e maio em locais com águas
rasas. As fêmeas depositam por volta de 180 mil ovos em ninhos distintos que após apenas
cinco dias eclodem.
São considerados peixes de clima equatorial, onde as temperaturas apresentam médias
elevadas ao decorrer de todo o ano, entre 24 a 26º Celsius81. Além disso, é adaptável a qualquer
tipo de água, mesmo as que apresentam barreiras químicas como diferenças de nível de Ph e de
concentração de sais minerais. Ademais, por realizar respiração aérea pode sobreviver mesmo
em águas com níveis baixos de oxigênio.
Devido a isto, o pirarucu distribui-se geograficamente nas regiões de lagos das Bacias
Amazônicas e do Araguaia-Tocantins, mas também pode ser encontrado nos trechos com
correnteza baixa dos rios formadores destas bacias. Já no estuário amazônico a espécie é
registrada nas ilhas de Marajó, Mexiana e Canaviana, no estado do Pará. Sua distribuição
natural fora do Brasil compreende a Guiana, Colômbia, Peru e Equador82.
Para além de suas características biológicas, se faz importante destacar que apesar do
Pirarucu ser classificado como um gênero monotípico por mais de 100 anos, apenas como
Arapaima giga, pesquisas atuais afirmam a existência de no mínimo cinco espécies de
Pirarucu83. Os autores Castello, Stewart e Arantes além do gênero A. gigas e das três espécies
anteriormente descritas por Valenciennes em 1847: A. agassizii, A. mapae e A. arapaima,
Stewart pôde identificar em 2013 uma espécie nova na América Central84.
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Na figura elaborada pelos autores supracitados (Figura 1), há a diferenciação de três
espécies do Pirarucu, são elas: A) Arapaima leptosoma (aquário na Ucrânia); B) Arapaima
leptosoma, holótipo (Rio Solimões, Estado do Amazonas); C) juvenile Arapaima sp. incertae
sedis (Reserva Mamirauá, Estado do Amazonas); D) Arapaima agassizii, holótipo (Bacia
Amazônica, Brasil)85. Onde se podem verificar diferenças na base da nadadeira peitoral, nas
nadadeiras anais, caudais e dorsais e na forma das cavidades sensoriais preoperculares,
indicadas na figura através de setas86.
Apesar disso, a carência de estudos atuais impossibilita a catalogação completa das
outras espécies, atualmente somente o gênero Arapaima está devidamente classificado e
localizado. Esta imprecisão no que concerne à taxonomia do Pirarucu faz com que no presente
estudo consideremos, então, apenas o gênero Arapaima sp.
Figura 10- Diferenciação morfológica de três espécies de pirarucu.

Fonte 19- Castello, Stewart e Arantes. (2013, p. 19)

ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
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Uma das principais ameaças ao meio ambiente desde o surgimento dos primeiros seres
vivos no planeta Terra são as espécies exóticas invasoras. Elas podem acarretar em prejuízos
enormes aos ecossistemas naturais, economia, saúde humana e à biodiversidade, chegando até
a extinguir outras espécies.
Uma espécie exótica de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)87
é aquela encontrada fora de seu território natural de distribuição. Já uma espécie exótica
invasora, por sua vez, é definida por ser aquela que ameaça ou causa danos a outras espécies,
habitat ou ecossistemas como um todo.
Devido ao potencial invasor e a capacidade de suprimir espécies nativas, de maneira
direta ou indiretamente através da competição por recursos, as espécies invasoras acarretam na
transformação da estrutura e composição de ecossistemas, deixando estes ambientes
homogêneos ou destruindo as características peculiares viabilizadas pela biodiversidade local.
Estima-se que existam 355 espécies exóticas invasoras no território brasileiro, segundo
dados de um levantamento científico encomendado pelo governo Federal 88 no ano de 2006.
Desta maneira, levando em consideração a complexidade dessa problemática, há a necessidade
de fomentar ações multidisciplinares e interinstitucionais para erradicar esse quadro elevado de
perigo ao equilíbrio ambiental do país.
Assim, o Brasil já adotou duas metas internacionais que buscam lidar com a temática: a
Meta de Aichi 989, na qual o país se comprometeu em identificar e priorizar as espécies exóticas
invasoras e seus vetores, controlando ou erradicando os casos prioritários e instituindo medidas
de controle até o ano de 2020; e a Meta 15.8 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 90,
que visa pôr em práticas ações que até 2020 evitarão a introdução e reduzirão significativamente
o impacto destas espécies em ecossistemas terrestres e aquáticos.
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Contudo, cabe ao Ministério do Meio Ambiente instituir políticas públicas que sanem
essa problemática. Deste modo, o Departamento de Conservação e Manejo de Espécies é o
setor responsável por atuar na elaboração de ações afirmativas que combatem as espécies
exóticas invasoras que ameaçam nossos ecossistemas, como a Estratégia Nacional sobre
Espécies Exóticas Invasoras e os Planos Nacionais de Prevenção, Controle e Monitoramento,
como o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas da Fauna
Aquática do Ecossistema Mogi/ Pardo/Sapucai-Mirim e Grande, em parceria com o IBAMA,
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Órgãos Estaduais e
entidades do terceiro setor91.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Caso do Sirulus glanis
A introdução de peixes não nativos tem uma extensa trajetória na história europeia,
sendo o caso do Silurus glanis uma das introduções mais conhecidas que obtiveram sucesso.
Essa espécie que se encontra entre os maiores peixes de água doce é nativa da Europa oriental
e da Ásia ocidental92, atualmente está plenamente estabelecida em ao menos sete países fora de
sua área natural de distribuição. Apesar disso poucos estudos sobre o caso foram feitos, que
possam documentar de maneira concreta sobre o impacto causado nos ecossistemas em que o
S. glanis foi inserido e menos ainda sobre sua adaptação em ambientes exóticos.
Sua introdução deu-se a partir da pesca e da aquicultura, uma vez que a espécie se tornou
muito popular devido ao seu grande porte e a captura frequente. Os impactos que essa espécie
pode acarretar ao ser introduzida em localidades exóticas da Europa incluem a transmissão de
doenças, a predação de espécies nativas e a possibilidade de transformação da estrutura da
cadeia alimentar.
Caso do Tucunaré
De maneira análoga ao caso do S. glanis, o Tucunaré, Cichla spp. (Bloch & Schneider,
1801), que é uma espécie original da Bacia Amazônica, teve introdução intencional em
praticamente todo o território do Brasil através, principalmente, de pescadores praticantes da

91

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Espécies Exóticas Invasoras. Disponível em: <
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/conservacao-de-especies/especies-exoticas-invasoras.html>. Acesso em
18 abr 2019.
92
KINZELBACH, R. Die westliche Verbreitungsgrenze des Welses, Silurus glanis, an Rhine und
Elbe. Fischokologie 6. 1992.

109

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

pesca esportiva e profissional93. Segundo estudos do I Informe Nacional sobre Espécies
Exóticas Invasoras do ano de 2005, o gênero Cichla é o peixe exótico de maior ocorrência no
país94.
Apesar de se tratar de uma espécie neotropical que tem melhor adaptação em regiões de
águas de maiores temperaturas, o Tucunaré adaptou-se sem maiores problemas inclusive no
extremo sul do Brasil. Atualmente, é encontrado com facilidade em ecossistemas naturais e
artificiais, em áreas urbanas nos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Zona
Costeira e Marinha95. Esta espécie é encontrada, inclusive, na Bacia do rio Grande, dentro do
sistema Mogi/ Pardo/Sapucaí-Mirim e Grande96.

Introdução Do Pirarucu Em Ecossistemas Exóticos
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente do ano de 201697, o primeiro caso
registrado da introdução intencional do Pirarucu em ambiente natural brasileiro, mas fora de
sua área original para seu cultivo em cativeiro ocorreu em Fortaleza, capital cearense, entre os
anos de 1939 e 1940. As primeiras desovas fora de seu ambiente natural conhecidas da espécie
ocorreram nos lagos do Museu Emílio Goeldi no Estado do Pará em 1939. Nestas primeiras
desovas, alguns exemplares foram transferidos para duas localidades no estado do Ceará, Icó e
Fortaleza, havendo registro de sua reprodução no ano de 1944.
Além da dispersão para o cultivo em cativeiro da espécie registrados nas regiões
nordeste, sul e sudeste do país em açudes e tanques de cultivo nos biomas Cerrado, Caatinga e
Mata Atlântica, outros vetores e meios de dispersão referem-se à aquicultura, uma vez que essa
espécie e muito apreciada para finalidades ornamentais. Deste modo, há a ocorrência de escape
tanto nos sistemas de cultivo quanto nas propriedades rurais, contudo o que ocorre muitas vezes
é a soltura intencional de alguns indivíduos em ambientes naturais98.
Devido ao hábito predador generalista desta espécie, ela possui enorme potencial
redutor de populações nativas locais ao utilizá-las como recurso alimentar, acarretando em
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processos de erosão genética por ocasionar reduções drásticas no tamanho destas populações
nativas.
Não há conhecimento científico sobre a dispersão e o estabelecimento da espécie em
ambientes naturais. Todavia introduções desta espécie já foram observadas no México, em
Cuba, nas Filipinas, na China e em Singapura. No México, Cuba e Filipinas não houve
estabelecimento da espécie, mas na China e Singapura não há informações concretas sobre a
situação da espécie, apenas o registro99.

Registro do Arapaima sp. na Bacia do Rio Grande
No ano de 2015, Fernando R. Carvalho, Lilian Casatti, Angelo R. Manzotti1 e Délcero
C. W. Ravazzi registraram pela primeira vez através de um artigo na revista Check List 100 a
ocorrência do Arapaima gigas na bacia do Rio Grande. Em 2014 Carvalho encontrou no
município de Paulo de Faria - SP um exemplar morto desta espécie na margem do rio, fez seu
recolhimento e levou-o para ser catalogado no Departamento de Zoologia e Botânica,
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, campus São Jose do Rio Preto-SP.
Segundo os autores, a população do pirarucu já se estabeleceu neste ecossistema, uma vez que
na mesma ocasião supracitada foram observados cardumes com 20 pirarucus jovens e adultos
nas margens do rio, indicando recrutamento local.
A partir destes registros Carvalho et al. confirmam a presença do Arapaima na bacia do
alto Rio Paraná, sendo localizados em ambiente lêntico e raso, semelhante ao habitat original
do pirarucu, formado devido ao represamento de parte do rio Grande pela usina elétrica de Água
Vermelha. A origem destes peixes, segundo moradores locais entrevistados pelos autores,
remonta a uma ruptura de tanques de cultivo da espécie após um extenso período de chuvas no
município de Frutal, no Estado de Minas Gerais, em meados de 2010.
Em agosto de 2015, também foi registrada em uma matéria da G1 Rio Preto e
Araçatuba101 a captura por um pescador subaquático de um pirarucu com aproximadamente
dois metros de comprimento e pesando 50 quilos no rio Grande, na cidade de Indiaporã-SP
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Ibidem.
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(Figura 2). Na notícia, o biólogo entrevistado, Emerson Esteves, afirma que a sobrevivência
desta espécie na região é rara, pois como realizam respiração pulmonar são sensíveis às baixas
temperaturas alcançadas nas regiões Sul e Sudeste do país, entretanto, seu estabelecimento
pode-se estar relacionado principalmente a não ocorrência de um inverno rigoroso nos últimos
anos na região.
Figura 11- Pescador de Indiaporã e o pirarucu de 1,75m e 50kg.

Fonte 20: G1 Rio Preto e Araçatuba102

O último registro de um Arapaima sp. na bacia do Rio Grande ocorreu no ano de 2016
na cidade de Colômbia-SP (figura 3). De acordo com a matéria publicada no Jornal de
Barretos103 a soltura dessa espécie está preocupando ambientalistas da região como Maria
Inácia Freitas, Superintendente de Meio Ambiente Prefeitura Municipal de Colômbia/SP, que
responsabiliza criadores de peixes pela soltura dos indivíduos no Rio Grande. Além disso, a
ambientalista afirma já ter visto até cardumes de pirarucu e que essa espécie tem
comportamento agressivo, tendo atacado inclusive um pescador que fraturou as costelas.
Diante disso, Maria Inácia Freitas que também atua no Grupo de Assessoramento
Técnico do Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação das Espécies Avançadas da
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Ibidem.
WILLIARTS. Soltura de Pirarucu no Rio Grande preocupa ambientalista. Disponível em: <
http://jornaldebarretos.com.br/noticias/soltura-de-pirarucu-no-rio-grande-preocupa-ambientalista/> Acesso em 17
maio 2019.
103

112

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

Fauna Aquática do Ecossistema Mogi/ Pardo/Sapucai-Mirim e Grande, promoveu uma reunião
do PAN em 12 de maio de 2016 (Figura 4) para discorrer sobre os impactos das solturas de
espécies exóticos, o que é o caso do Pirarucu, que é uma espécie topo de cadeia, o que ameaça
diretamente os peixes nativos, e alóctones nas áreas prioritárias do PAN.
Figura 12- Pirarucu pescado no município de Colômbia-SP

Fonte 21 - Maria Inácia Freitas

Deste modo, a partir de inúmeros registros documentais torna-se possível comprovar a
existência do Pirarucu (Arapaima sp.) no reservatório da UHE José Ermirio de Moraes (Água
Vermelha). Assim como nos casos do Silurus glanis e do Cichla spp. onde a introdução de
ambas as espécies ocasionou em alterações drásticas no equilíbrio ecológico nos ecossistemas
onde foram inseridos, se faz extremamente necessário o desenvolvimento de um plano de
manejo de captura para retirar está espécie exótica/alóctone do sistema Mogi/ Pardo/Sapucaí-
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Mirim/Grande visando conservar as populações nativas e seu o funcionamento pleno dentro
deste sistema.
Figura 13- Reunião do PAN sobre a presença do Pirarucu na Bacia do rio Grande

Fonte 22 - Maria Inácia de Freitas

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Então, foi encontrado o gênero Arapaima sp. na área do reservatório da UHE José
Ermirio de Moraes (Água Vermelha), contudo não se pode fazer a classificação da espécie,
havendo a necessidade de realização de um estudo de taxonomia e filogenia para sua
classificação.
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Tendo em vista os perigos da inserção de espécies exóticas/alóctones nos ecossistemas,
reconhecidos internacionalmente através da criação da Meta de Aichi 9104 e a Meta 15.8 dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável105 das quais o Brasil se comprometeu em cumprir,
onde ambas determinam o comprometimento na priorização e identificação das espécies
exóticas invasoras e seus vetores para até o ano de 2020 serem controladas ou erradicadas,
evitando também novas introduções.
Onde, o cumprimento destas metas depende diretamente das políticas públicas
afirmativas que garantam sanar essa problemática. No caso do Pirarucu, a atuação do Plano de
Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas da Fauna Aquática dentro do
Ecossistema Mogi/ Pardo/Sapucaí-Mirim/Grande é indispensável. Através deste plano serão
feitos estudos que servirão de base para a elaboração de ações que poderão resguardar as
espécies da fauna aquática, especificamente as espécies ameaçadas de extinção justamente
devido à interação com o Arapaima sp., nos ecossistemas dos rios Mogi Guaçu, Pardo,
Sapucaí-Mirim e Grande.
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CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE,
SITUADA NO NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
BARALDI, Felipe106
BERTELLI, Célio107
FALEIROS, Tâmer de Oliveira108
MATTOS, Andressa109
RESUMO
O presente artigo versa sobre a caracterização da avifauna da Bacia Hidrográfica do SapucaíMirim/Grande. Tem por objetivo fazer uma compilação, através dos trabalhos e levantamentos
técnicos, das aves elencadas e disponíveis em nossa região. No intuito, sobretudo, de ampliar e
registrar estudos científicos da caracterização da avifauna regional para o tempo presente e para
o tempo futuro.
Palavra-chave: Avifauna; Caracterização; Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande.
INTRODUÇÃO

Atualmente a avifauna brasileira é composta por 1919 espécies110, colocando-o em evidência
como o país com a segunda maior riqueza da avifauna, ficando atrás apenas da Colômbia, porém
o Brasil possui 164 espécies ameaçadas de extinção, destacando o país como o maior em
número de espécies ameaçadas de extinção. Do total das espécies brasileiras, 1692 são sabidas
ou assumidamente residentes (i.e. reproduzem no país; 277 delas endêmicas do Brasil), 120
aparecem apenas como visitantes e 66 tem ocorrência pontual ou mesmo acidental, sendo
admitidas como vagantes111.
A grande interferência humana nos ambientes naturais, para a realização agropecuária,
condomínios e/ou distritos industriais, reduz o habitat, tornando-os pequenos demais para
abrigarem grande diversidade de espécies animais que necessitam de um local amplo, sendo
impossível preservar uma rica avifauna.
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A Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí-Mirim possui uma área aproximada de 9.125 km²,
constituída principalmente pelos rios Sapucaí-Mirim, rio Canoas, rio do Carmo, rio Grande e
ribeirão dos Bagres, sendo que 994 km² são de vegetação natural remanescente que ocupa,
aproximadamente, 11% de sua área, referência plano de Bacia IPT/1999, atualmente a cobertura
vegetal da Bacia hidrográfica do Rio Sapucaí-mirim/ Grande é de 18,84 por cento, segundo
levantamento de restituição de imagem de satélite elaborado pela FAFRAN/CBH-SMG/2017,
formadas principalmente pela Floresta Estacional semidecidual e pelo cerrado, em suas várias
fisionomias vegetais, seja lato sensu e stricto sensu 112.
As aves pertencem a um grupo zoológico extremamente diverso e é também o mais bem
estudado. Durante os últimos vinte anos, o crescente interesse pela ornitologia provocou
atividades múltiplas nesse campo, além de sedimentar relevante bibliografia sobre a temática.
Recentemente, tornou-se habitual contratar ornitólogos de campo para orientar grupos de
turistas interessados em aves.
Os observadores de aves são responsáveis por grande parte dos conhecimentos
adquiridos sobre a avifauna de seus países, pelo fato de acumularem fotografias, imagens e
gravações de cantos. Um importante marco para a observação de aves no Brasil foi a realização
do primeiro Avistar Brasil (Encontro Brasileiro de Observação de aves) em 2006, evento que
propiciou a criação de diversos clubes de observação, além de novos roteiros para a atividade.
Atividades estas, que auxiliam as autoridades competentes no manejo de seus recursos naturais,
além de promoverem o turismo local.
Devido à escassez de estudos publicados abordando comunidades de aves na região,
optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo, baseada em dados secundários de estudos
acadêmicos realizados e projetos técnicos para fim de licenciamento, fornecidos pela CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), tendo como objetivo caracterizar a avifauna
que ocorre na Bacia do Sapucaí-Mirim e Rio Grande. Na intenção, sobretudo, de fomentar e
ampliar as alternativas de pesquisas científicas que envolvem o contexto geográfico e biológico
da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande.
OBJETIVO
O objetivo dessa pesquisa é a caracterização da avifauna da Bacia do Sapucai- Mirim e
do Rio Grande, baseado em levantamentos secundários. Isto, pois existem poucos estudos que
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Conforme mapa produzido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande em 2017.
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se referem às temáticas aqui abordadas, sobretudo se tratando dos levantamentos
especificamente que tratam da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande, localizada na
porção Nordeste do Estado de São Paulo, Brasil.
METODOLOGIA
Este artigo pautou-se em uma pesquisa qualitativa, de natureza básica, descritiva com
procedimentos bibliográficos e documentais. Obtido por: levantamentos secundários de
caracterização de avifauna, por meio de trabalhos técnicos de licenciamento e de trabalhos de
conclusão de curso no território do Rio Sapucaí-Mirim e Grande. Utilizando tais levantamentos
e trabalhos, foi realizada a conjunção dos dados através do cruzamento entre as espécies
levantadas nos municípios de Franca, São José da Bela Vista, Buritizal, Guará, Ibiraci,
Igarapava, Rifaina, Sacramento e Pedregulho. A soma dos dados totaliza a caracterização de
avifauna regional compreendida entre os municípios citados e, dessa maneira, ofertam a
possibilidade de reconhecer quais são as espécies que estão ameaçadas na esfera Federal e
Estadual, mediante confrontação ambas as listas vermelhas.
REFERÊNCIAL TEÓRICO
A pesquisa foi realizada no espaço amostral da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e
Grande, dando ênfase para os nove municípios destacados no mapa abaixo. Isto é, sendo Franca
a zona 1, São José da Bela Vista a zona 2, Guará a zona 3, Ibiraci a zona 4, Burtizal a zona 5,
Igarapava a zona 6, Sacramento a zona 7, Pedregulho a zona 8 e Rifaina a zona 9. Quanto às
letras, é preciso dizer que caracterizam a quantidade de trabalhos e/ou levantamentos técnicos
disponíveis no município. Ou seja, o município de Franca é o único que possui mais de um
levantamento, por isso leva caracterização AB.
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Figura 14 - Mapa das localidades onde foram feitos levantamentos acerca da caracterização de Avifauna

9A

Fonte 23 - Portal SigRH, disponível em: <http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmg/apresentacao>, modificado pelos
autores.

O levantamento de referências nos permitiu obter uma relação de espécies com potencial
ocorrência para a região. O recorte espacial do mapa da Bacia Sapucai-mirim/Grande apresenta
os locais dos estudos inventariados pelos autores:
Para o município de Franca/ SP, obtivemos dois estudos, o primeiro realizado em 2013
pelo Gabriel Denipoti na Unidade de Conservação do Jardim Zoobotânico, apontando um total
de 122 espécies identificadas. O segundo foi realizado em 2006 e é de autoria das graduandas
em Ciências Biológicas Aletta Silva e Livia Maria Rosa. Tal levantamento nos concede um
total de 83 espécies identificadas A localização no mapa está caracterizada pelo índice ‘1 A/B’.
Na região caracterizada por ‘2 A’, encontra-se o município de São José da Bela Vista. Neste
espaço foi realizado um levantamento de fauna, para fins de licenciamento ambiental, de
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autoria da empresa Ecoplans Consultoria Ambiental, apontando um total de 77 espécies de
aves identificadas.
Na região identificada por ‘3 A’, encontra-se o município de Guará. Lá foram
identificadas 290 espécies, de acordo com o Programa de levantamento e monitoramento de
Fauna, realizado em 2015 para os Arquivos da Celan. Já no artigo apresentado como exigência
ao Programa de Pós graduação da Universidade de Franca, segundo o pós-graduando Tâmer
de Oliveira Faleiros, no município de Ibiraci/MG — região onde se encontra a nascente do Rio
das Canoas —, caracterizado pelo índice ‘4 A’. Tal levantamento nos apontou 98 espécies de
aves encontradas. Na dissertação de mestrado apresentada por Pedro de Oliveira Mafia, foi
possível destacar um levantamento realizado no baixo do Rio Grande onde se situa o município
de Igarapava, caracterizado no mapa pelo índice ‘6 A’. Em tal levantamento foram registradas
um total de 225 espécies distribuídas em 58 famílias e 24 ordens.
O levantamento preliminar da avifauna realizado na Usina Hidrelétrica Jaguara,
localizada no município de Sacramento-MG, caracterizado pelo índice ‘7 A’, registrou 178
espécies de aves distribuídas em 20 ordens e 46 famílias. Foram registradas 233 espécies de
aves durante transectos realizados nas trilhas situadas no interior do Parque Estadual das Furnas
do Bom Jesus (PEFBJ), e região do entorno, Pedregulho, caracterizado pelo índice ‘8 A’, nas
campanhas realizadas respectivamente entre 2003-2004 e de 11-14/10/2006. A região de
Rifaina, localizada pelo ponto 9A, o levantamento realizdo por Felipe Baraldi encontrou um
total de 211 espécies distribuídas em 54 famílias.
Foi realizado no ano de 2008 um estudo de impacto de impacto ambiental pela TN
Ambiental Engenharia Química – Piracicaba-SP e Usina Buriti-SP, identificado no mapa pelo
índice ‘5 A’, ondem foram levantadas 161 espécies de aves.
CATEGORIA DE AMEAÇA DA FAUNA
As espécies são classificadas em categorias, baseadas em diferentes critérios. Para a
avaliação global são nove categorias possíveis, e para a regional existem onze categorias de
ameaça em que as espécies podem ser classificadas (por convenção, a notação das categorias
traz o nome em português e a sigla original em inglês, entre parênteses):
Menos Preocupante (LC): Um táxon é considerado Menos Preocupante quando é
avaliado pelos critérios e não se qualifica como Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável
ou Quase Ameaçado. Táxons de distribuição ampla e táxons abundantes normalmente são
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incluídos nesta categoria. Táxons raros e de distribuição restrita também podem ser
classificados como LC, desde que não haja ameaças significativas.
Quase Ameaçado (NT): Um táxon é considerado Quase Ameaçado quando, ao ser
avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo
ou Vulnerável, mas está perto da qualificação (se aproxima dos limiares quantitativos dos
critérios) ou é provável que venha a se enquadrar em uma categoria de ameaça num futuro
próximo.
Vulnerável (VU): Um táxon está Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis
indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, e por isso considera-se
que está enfrentando um risco alto de extinção na natureza.
Em Perigo (EN): Um táxon é considerado Em Perigo quando as melhores evidências
disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, e por isso
considera-se que está enfrentando um risco muito alto de extinção na natureza.
Criticamente em Perigo (CR): Um táxon é considerado Criticamente em Perigo quando
as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E
(explicados adiante) para Criticamente em Perigo, e por isso considera-se que está enfrentando
um risco extremamente alto de extinção na natureza.
Regionalmente Extinto (RE): Equivale a extinto no Brasil. Categoria para um táxon
quando não há dúvida de que o último indivíduo potencialmente capaz de se reproduzir na região
tenha morrido ou desaparecido da natureza, ou no caso de ser um táxon visitante, o último
indivíduo tenha morrido ou desaparecido da natureza, na região. Táxon extinto há mais de 500
anos não precisa mais ser avaliado.
Extinto na Natureza (EW): Um táxon está extinto na natureza quando sua
sobrevivência é conhecida apenas em cultivo, cativeiro ou como uma população (ou populações)
naturalizada fora da sua área de distribuição natural. Um táxon está Extinto na Natureza quando
exaustivos levantamentos no habitat conhecido e/ou potencial, em períodos apropriados (do dia,
estação e ano), realizados em toda a sua área de distribuição histórica, falharam em registrar a
espécie. As prospecções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de
vida e forma biológica da espécie em questão.
Extinto (EX): Um táxon é considerado Extinto quando não restam quaisquer dúvidas de
que o último indivíduo tenha morrido. Um táxon está Extinto quando exaustivos levantamentos
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no habitat conhecido e/ou potencial, em períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizados
em toda a sua área de distribuição histórica, falharam em registrar a espécie. As prospecções
devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica da
espécie em questão.
A Resolução CONABIO nº 3 de 21 de dezembro de 2006, que define as Metas Nacionais
de Biodiversidade, estabeleceu como uma de suas metas “uma avaliação preliminar do status de
conservação de todas as espécies conhecidas de plantas, animais vertebrados e seletivamente dos
animais invertebrados, em nível nacional113.
Os critérios usados para determinar em qual das três categorias de ameaça um táxon se
enquadra (CR, EN, VU) são baseados em limites quantitativos de parâmetros como redução
populacional, distribuição geográfica e tamanho populacional. Alguns critérios usam
combinações desses parâmetros. A maioria dos critérios inclui subcritérios, que são usados para
justificar com mais detalhe a classificação de um táxon em determinada categoria. São eles:
A. Redução da população (passada, presente e/ou projetada para o futuro);
B. Distribuição geográfica restrita e apresentando fragmentação, declínio ou flutuações
da população;
C. População pequena e com fragmentação, declínio ou flutuações;
D. População muito pequena ou distribuição muito restrita;
E. Análise quantitativa de risco de extinção.
Entre 2010 e 2014, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) conduziu a avaliação do risco de extinção da fauna brasileira. Nesse período, foram
avaliados 12.256 táxons da fauna, incluindo todos os vertebrados descritos para o país.
Os resultados dessa avaliação apontam para 1.173 espécies da fauna ameaçadas, e o
grupo dos peixes continentais é o que contém maior número de espécies sob alguma categoria
de ameaça (310 espécies), seguido pelo grupo das aves (233), invertebrados terrestres (233) e
mamíferos (110)114.
O processo de avaliação do estado de conservação das aves brasileiras, coordenado pelo
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE), assumiu como lista

113

Instituto Chico Mendes de Conservação, Avaliação de Critérios e categorias da UICN na avaliação da fauna
brasileira, 2013. p. 26.
114
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio.
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de aves brasileiras aquela publicada, em 2014, pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos.

A Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção é um dos mais importantes
instrumentos utilizados pelo governo brasileiro para a conservação da biodiversidade.
Nela são apontadas as espécies que, de alguma forma, estão ameaçadas quanto à sua
existência. A lista assume, agora, características dinâmicas, orientando os programas
de recuperação das espécies ameaçadas, as propostas de implantação de unidades de
conservação, as medidas mitigadoras de impactos ambientais e os programas de
pesquisa, constituindo-se, ainda, em elemento de referência na aplicação da Lei de
Crimes Ambientais. 115

OBSERVAÇÃO DE AVES
A observação de aves é considerada um seguimento do ecoturismo que, para ser viável,
depende de ambientes favoráveis à existência da avifauna. Os observadores acabam se tornando
fiscais ambientais e contribuindo positivamente pela conservação não só da fauna, como do meio
ambiente como um todo.
A crescente procura do turismo ligado à natureza permitiu desenvolver um conjunto de
atividades e produtos turísticos diversificados. A procura na diversificação de atividades ligadas
ao meio ambiente e espaços naturais permitiu que se fosse renovando essa oferta e
consequentemente a criação do birdwatching como uma atividade promissora.
O Brasil já é explorado há vários anos neste segmento, mas nõ se encontraram dados
oficiais sobre a demanda de tal atividade, nem dos recurso financeiros ou empregos gerados em
função desse segmento. Todas as informações são apenas estimativas divulgadas por operadoras
de turismo especializadas que oferecem pacotes para observação de aves116. Há uma estimativa
que cerca de 600 turistas venham ao Brasil anualmente especificamente para observar aves,
gerando cerca de US$ 1,000,000 por ano117.
Com o aumento da demanda por viagens a ambientes naturais no Brasil, principalmente
após a realização da Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Eco 92,
a EMBRATUR passou a promover roteiros ecológicos, enquanto operadoras de turismo

115

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/conservacao-de-especies/fauna-ameacada/fauna.html Ministério do
Meio Ambiente – acessado em 20/05/2019 as 11:45 horas
116
Tropical
Birding,
Brazil
–
The
Pantanal
and
Amazon.
Disponível
em:
<http://tropicalbirding.com/sam/sam_frameset.htm> Acesso em: 01 de jun. de 2019.
117
PIVATTO, Maria Antonietta Castro. SABINO, José. O turismo de observação de aves no Brasil: breve
revisão bibliográfica e novas perspectivas. In: Atualidade Ornitológicas nº 139, setembro/outubro de 2007.
www. ao.com.br. p. 11.
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procuravam direcionar suas atividades para destinos como Pantanal, Amazônia e cidades
serranas. Todavia, essas empresas não tinham um entendimento definido do potencial turístico
das regiões citadas para outras atividades mais específicas, como a observação de aves 118.
Escobar (2006) apresenta dados de visitação dos 23 Parques Nacionais brasileiros
oficialmente abertos para o turismo. Segundo o autor, estes parques receberam 3 milhões de
visitantes em 2005, sendo que os mais visitados foram Foz do Iguaçu (PR) e Tijuca (RJ), com
um milhão de visitantes em cada um. Estes dois Parques aparecem com freqüência em roteiros
para observação de aves divulgados na Internet por operadoras especialidos.
Atualmente, o universo de observadores de aves brasileiros é composto principalmente
por especialistas, estudantes e observadores amadores119. Notadamente a partir da década de
1990, houve um aumento na divulgação das riquezas naturais brasileiras pela mídia e a
observação de aves veio gradualmente despertando interesse, tendo sido destaque recentemente
em programas televisivos e artigos de jornais e revistas de grande repercussão nacional, como
o Programa Globo Repórter, Jornal O Estado de São Paulo, Revista Host 08 e Revista Terra da
Gente em várias edições, entre ou tros. Diversas páginas na Internet abordam o assunto,
inclusive com grupos de discussão conduzidos e compostos por profissionais, como por
exemplo, o Grupo Ornitobr, Birdwatching Brasil e Observação de Aves 120.
Rifaina é um município do Estado de São Paulo, a região é de extremo interesse turístico
por esta as margens do Rio Grande. A Prefeitura Municipal de Rifaina a partir de 2017 tem
como objetivo desenvolver um projeto sobre observação de aves cujo a intenção é incentivar a
população local a preservar a biodiversidade através da educação ambiental e atrair mais
turistas. Para isso, serão efetuadas palestras junto a comunidades visando o entendimento de
que a observação de aves pode ser um importante atrativo turístico e fonte de geração de
emprego e renda, não só no município de Rifaina, como também em outros municípios da
região, que fazem, ou não divisa com a cidade, já que para as aves não existem fronteiras e é
possível explorar roteiros integrando e beneficiando toda uma cadeia do turismo e da educação.

118

PIVATTO, Maria Antonietta Castro. SABINO, José. O turismo de observação de aves no Brasil: breve
revisão bibliográfica e novas perspectivas. In: Atualidade Ornitológicas nº 139, setembro/outubro de 2007.
www. ao.com.br. p. 12.
119
FIGUEIREDO, L. F. 2003. A observação de aves. Centro de Estudos Ornitológicos. Disponível em:
<http://www.ib.usp.br/ceo>. Acesso em: 02 de jun. de 2019. p. 3.
120
PIVATTO, M. A. C. SABINO, José. (2005) Recomendações para minimizar impactos à avifauna em
atividades de turismo de observação de aves. Atualidades Ornitológicas 127, p. 7-11.
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Hoje Rifaina tem políticas públicas para observação de aves, instituída através da Lei N° 1823
de 03 de Abril de 2018.

Institui e inclui no calendário oficial de eventos e de programações do município de
Rifaina-SP a observação de aves como Educação Ambiental, em conformidade com
o Artigo 225 da Constituição Federal121.

A seguir, todos os dados levantados e cruzados, apontam para as espécies ameaçadas na
região, com recorte visível para a condição enfrentada por elas também na esfera Federal.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A tabela abaixo é o resultado do levantamento e da confrontação dos dados apresentados
pelos pesquisadores citados em cada uma das 9 regiões destacadas anteriormente. Portanto,
trata-se das espécies encontradas na região e que, de alguma forma, estão sujeitas às intempéries
da ação antrópica. Dessa maneira, perceptível pelas siglas e, sobretudo, pela disposição das
espécies que estão ameaçadas em seus vários níveis e possibilidades descritas pelas siglas. Além
disso, o levantamento não apenas condiciona às ameças regionais, como também amplia a
escala e fornece a alternativa de visualizar também tais espécies em esfera Federal.

121

Lei N° 1823 de 03 de abril de 2018, do município de Rifaina/SP.
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Tabela 6 – Lista das aves levantadas em estudos realizados na bacia hidrográficas dos rios Sapucaí-Mírim e Grande.
AMEAÇA
FAMÍLIA
NOME CIENTÍFICO
NOME POPULAR
FCA
PED
BR
SP
Rheidae
Rhea americana
Ema
LC CR
Crypturellus obsoletus
Inhambuguaçu
Tinamidae
LC LC
X
Crypturellus undulatus
Jaó
LC VU
X
Rhynchotus rufescens
Perdiz
LC LC
Crypturellus tataupa
Inhambu chinta
LC LC
Nothura maculosa
Codorna amarela
LC LC
Crypturellus parvirostris
Inhambu-Chororo
LC LC
X
Anatidae
Dendrocygna viduata
Irerê
LC
LC
X
Dendrocygna autumnalis
Marreca-cabocla
LC LC
X
Amazonetta brasiliensis
Pé-vermelho
LC LC
X
X
Cairina moschata
Pato do mato
LC LC
--Anser sp.
Ganso Greylag - EXOTICO
X
Phalacrocoracidae Nannopterum brasilianus
Bigua
LC LC
Anhinga anhinga
Anhingidae
Biguatinga
LC LC
X
Cracidae
Penelope superciliaris
Jacupemba
LC LC
X
X
Crax fasciolata
Mutum de penacho
VU CR
Penelope obscura
Jacuaçu
LC LC
Podicipediformes
Podilymbus podiceps
Mergulhao caçador
LC LC
Tachybaptus dominicus
Mergulhao Pequeno
LC LC
Mycteria americana
Ciconiidae
Cabeça seca
LC LC
Ardeidae
Socozinho
Butorides striata
LC LC
X
X
Savacu
Nycticorax nycticorax
LC LC
X
Soco boi
Tigrisoma lineatum
LC LC
Maria faceira
Syrigma sibilatrix
LC LC
X
X
Garça moura
Ardea cocoi
LC LC
Garça real
Pilherodius pileatus
LC LC
Garça Branca Grande
Ardea alba
LC LC
X
Garça Branca Pequena
LC
Egretta thula
LC
X
-Bubulcus ibis
Garça-Vaqueira - EXOTICO
-X
X
Threskiornithidae
Theristicus caudatus
Curicaca
LC
LC
X
X

IBI

SAC

IGA

SJBV

BUR

GUA/
CEL

RFN

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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FAMÍLIA

Cathartidae

Pandionidae
Accipitridae

Aramidae
Rallidae

Heliornithidae
Falconidae

Geranospiza caerulescens
Ictinia plumbea
Gampsonyx swainsonii
Heterospizias meridionalis
Urubitinga coronata
Busarellus nigricollis
Rostrhamus sociabilis
Leptodon cayanensis
Geranoaetus albicaudatus
Parabuteo unicinctus
Elanus leucurus
Chondrohierax uncinatus
Rupornis magnirostris
Buteo brachyurus
Aramus guarauna
Aramides cajaneus
Laterallus melanophaius
Laterallus viridis
Pardirallus nigricans
Porphyrio martinicus
Pardirallus maculatus
Heliornis fulica
Caracara plancus

Coró-coró
Colhereiro
Tapicuru
Urubu-rei
Urubu-de-cabeça-vermelha
Urubu-de-cabeça-preta
Aguia pescadora
Gavião-pernilongo
Sovi
Gaviaozinho
Gavião Caboclo
Aguia Cinzenta
Gaviao belo
Gaviao caramujeiro
Gaviao de cabeça cinza
Gaviao-de-rabo-branco
Gaviao asa de telha
Gaviao-peneira
Gaviao caracoleiro
Gavião-carijó
Gaviao-de-cauda-curta
Carão
Saracura-três-potes
Sanã parda
Sanã castanha
Saracura Sana
Frango d’água azul
Saracura carijo
Picaparra
Caracará

AMEAÇA
BR
SP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN CR
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Falco sparverius

Quiriquiri

LC

NOME CIENTÍFICO
Mesembrinibis cayennensis
Platalea ajaja
Phimosus infuscatus
Sarcoramphus papa
Cathartes aura
Coragyps atratus
Pandion haliaetus

NOME POPULAR

LC

FCA

PED

IBI

SAC

IGA

SJBV

BUR

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

GUA/
CEL

RFN
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
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FAMÍLIA

Cariamidae
Columbidae

Cuculidae

Tytonidae
Strigidae

Nyctibiidae
Caprimulgidae

Falco femoralis

Falcao de coleira

AMEAÇA
BR
SP
LC
LC

Micrastur semitorquatus

Falcao relógio

LC

LC

Herpetotheres cachinnans
Milvago chimachima
Cariama cristata
Columbina talpacoti
Columbina picui
Columba livia
Columbina squammata
Patagioenas cayennensis
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana
Zenaida auriculata
Patagioenas picazuro
Piaya cayana
Coccyzus melacoryphus
Guira guira
Tapera naevia
Crotophaga major
Crotophaga ani
Tyto furcata

Acauã

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

NOME CIENTÍFICO

Megascops choliba
Glaucidium brasilianum
Asio clamator
Athene cunicularia
Nyctibius griseus
Podager nacunda
Nyctidromus albicollis
Nyctiphrynus ocellatus
Hydropsalis torquata

NOME POPULAR

Carrapateiro
Seriema
Rolinha-roxa
Rolinha picui
Pombo-doméstico
Fogo-apagou
Pomba-Galega
Juriti - pupu
Juriti gemedeira
Pariri
Avoante
Pomba-asa-branca
Alma-de-gato
Papa lagarta acanelado
Anu branco
Saci
Anu coroca
Anu-preto
Coruja de Igreja
Corujinha do Mato
Caburé
Coruja-orelhuda
Coruja buraqueira
Mae da lua
Corucão
Bacurau
Bacurau ocelado
Bacurau tesoura

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

FCA

PED

IBI

X

SAC

IGA

X

X

SJBV

BUR

GUA/
CEL

RFN

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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FAMÍLIA

Apodidae

Trochilidae

Alcedinidae

Momotidae
Bucconidae

Galbulidae
Ramphastidae

NOME CIENTÍFICO
Nannochordeiles pusillus
Hydropsalis parvula
Cypseloides senex
Streptoprocne zonaris
Tachornis squamata
Chaetura meridionalis
Eupetomena macroura
Phaethornis pretrei
Thalurania glaucopis
Colibri serrirostris
Anthracothorax nigricollis
Chlorostilbon lucidus
Thalurania furcata
Amazilia fimbriata
Florisuga fusca
Amazilia lactea
Polytmus guainumbi
Heliomaster furcifer
Heliomaster squamosus
Calliphlox amethystina
Aphantochroa cirrochloris
Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Momotus momota
Nystalus chacuru
Nystalus maculatus
Monasa nigrifrons
Chelidoptera tenebrosa
Malacoptila striata
Galbula ruficauda
Ramphastos toco

NOME POPULAR
Bacurauzinho
Bacurau chintã
Taperuçu velho
Taperuçu de coleira branca
Andorinhao do buriti
Andorinhão do temporal
Beija-flor-tesoura
Rabo branco Acanelado
Beija flor de fronte violeta
Beija flor de orelha violeta
Beija flor de veste preta
Besourinho de bico vermelho
Beija flor tesoura verde
Beija flor de garganta verde
Beija Flor Preto
Beija flor de peito azul
Beija flor de bico curvo
Bico reto azul
Bico reto de banda branca
Estrelinha ametista
Beija-flor-cinza
Martim-pescador-grande
Martim pescador verde
Martim-pescador-pequeno
Udu de coroa azul
Joao bobo
Rapazinho dos velhos
Chora chuva preto
Urubuzinho
Barbudo rajado
Ariramba-de-cauda-ruiva
Tucanuçu

AMEAÇA
BR
SP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC VU
LC
LC
LC VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC

FCA

PED

IBI

SAC

IGA

SJBV

BUR

GUA/
CEL

RFN

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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FAMÍLIA

Picumnus albosquamatus

Araçari de bico branco
Pica-pau-anão-escamado

AMEAÇA
BR
SP
LC CR
LC
LC

Veniliornis passerinus

Picapauzinho-anão

LC

LC

X

X

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

LC

LC

X

X

Picumnus cirratus

Pica pau anão barrado

LC

LC

X

Picumnus temminckii

Pica pau anão de coleira

LC

LC

Melanerpes candidus

Pica pau branco

LC

LC

Colaptes melanochloros
Veniliornis spilogaster
Celeus flavescens
Campephilus melanoleucos
Melanerpes flavifrons
Dryocopus lineatus
Vanellus chilensis
Himantopus melanurus

Pica pau verde barrado

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

NOME CIENTÍFICO
Pteroglossus aracari

Picidae

Charadriidae
Recurvirostridae
Scolopacidae
Jacanidae
Psittacidae

Tringa solitaria
Gallinago paraguaiae
Jacana jacana
Ara ararauna
Primolius maracana
Diopsittaca nobilis
Psittacara leucophthalmus
Orthopsittaca manilatus
Eupsittula aurea
Aratinga auricapillus
Pyrrhura frontalis
Forpus xanthopterygius
Amazona amazonica
Brotogeris chiriri
Pionus maximiliani
Alipiopsitta xanthops

NOME POPULAR

Picapauzinho verde carijó
Pica pau de cabeça amarela
Pica pau de topete vermeho
Benedito de testa amarela
Pica-pau-de-banda-branca
Quero-quero
Pernilongo de costas Branca
Maçarico solitario
Narceja
Jaçana
Arara-canindé
Maracana verdadeira
Maracana pequena
Periquitão-maracanã
Maracana do buriti
Periquito rei
Jandaia-de-testa-vermelha
Tiriba de testa vermelha
Tuim
Curica
Periquito de encontro amarelo
Maitaca verde
Papagaio galego

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
VU
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

FCA

PED

IBI

SAC

IGA

SJBV

BUR

GUA/
CEL

RFN

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

131

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO
Amazona aestiva

NOME POPULAR
Papagaio-verdadeiro

AMEAÇA
BR
SP
LC
LC

FCA

PED

X

X

IBI

BUR

GUA/
CEL

X

X

X

X

X

SAC

IGA

SJBV

X

X

X

X
X

RFN

PASSERIFORMES
Melanopareiidae
Thamnophilidae

Conopophagidae
Scleruridae
Dendrocolaptidae

Furnariidae

Melanopareia torquata
Thamnophilus pelzelni

tapaculo-de-colarinho
Choca-barrada
Choca do planalto

LC

LC

X

Thamnophilus torquatus

Choca da asa vermelha

LC

LC

X

Thamnophilus caerulescens

Choca-da-mata

LC

LC

Herpsilochmus longirostris

Chorozinho de bico comprido

LC

LC

Herpsilochmus atricapillus

Chorozinho de chapeu preto

LC

LC

Formicivora rufa

Papa formiga vermelho

LC

LC

Dysithamnus mentalis
Taraba major
Conopophaga lineata
Sclerurus scansor
Lepidocolaptes angustirostris
Sittasomus griseicapillus
Xiphocolaptes albicollis
Dendrocolaptes platyrostris
Xiphorhynchus fuscus
Furnarius rufus
Cranioleuca vulpina
Phacellodomus ruber
Synallaxis frontalis
Furnarius figulus
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis albescens
Certhiaxis cinnamomeus
Phacellodomus rufifrons
Anumbius annumbi
Philydor rufum

Choquinha lisa

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

Thamnophilus doliatus

Choró-boi
Chupa dente
Vira folhas
Arapaçu-de-cerrado
Arapaçu verde
Arapaçu de garganta branca
Arapaçu grande
Arapaçu rajado
João-de-barro
Arredio do rio
Graveteiro
Petrim
Casaca de couro da lama
Pichororé
Ui pi
Curutié
Joao de pau
Cochicho
Limpa folha de testa de baia

LC
LC

CR
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Pipridae

Tityridae

Rhynchocyclidae

Tyrannidae

NOME CIENTÍFICO
Automolus leucophthalmus
Clibanornis rectirostris
Lochmias nematura
Xenops rutilans
Synallaxis spixi
Antilophia galeata
Chiroxiphia caudata
Manacus manacus
Chiroxiphia caudata
Tityra cayana
Schiffornis virescens
Pachyramphus polychopterus

NOME POPULAR

Leptopogon amaurocephalus

Barranqueiro de olho branco
Fura barreira
João porca
Bico virado carijó
João-teneném
Soldadinho
Tangara
Rendeira
Fruxu do cerradão
Anambe branco de rabo preto
Flautim
Caneleiro preto
Cabeçudo

Tolmomyias sulphurescens
Hemitriccus margaritaceiventer
Corythopis delalandi
Poecilotriccus latirostris
Todirostrum cinereum

AMEAÇA
BR
SP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

FCA

X
X
X

PED
X
X
X
X
X
X
X

IBI

SAC

IGA

SJBV

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

LC

X

X

X

X

Bico-chato-de-orelha-preta

LC

LC

X

X

X

X

Sebinho de olho de ouro

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

LC

LC

X

X

Alegrinho

LC

LC

X

X

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

LC

LC

X

X

Myiozetetes similis

Bentevizinho-de-penacho-

LC

LC

X

X

Myiozetetes cayanensis

LC

LC

Philohydor lictor

Bentevizinho de asa
ferruginea
Bentevizinho do brejo

LC

LC

Legatus leucophaius

Bem te vi pirata

LC

LC

Myiodynastes maculatus

Bem te vi rajado

LC

LC

X

X

Megarynchus pitangua

Neinei

LC

LC

X

X

Xolmis irupero

Noivinha

LC

LC

X

X

Xolmis velatus

Noivinha branca

LC

LC

Tyrannus melancholicus

Suiriri

LC

LC

X

X
X

X
X

X
X
X

LC

Serpophaga subcristata

RFN

X

X
X

Camptostoma obsoletum

GUA/
CEL

X

X
X

Estalador
Ferreirinho de cara parda
Ferreirinho- relógio
Risadinha

BUR

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR

AMEAÇA
BR
SP

FCA

PED

IBI

SAC

IGA

Suiriri suiriri

Suiriri cinzento

LC

LC

Tyrannus albogularis

Suiriri de garganta branca

LC

LC

Satrapa icterophrys

Suiriri pequeno

LC

LC

Machetornis rixosa

Suiriri cavaleiro

LC

LC

X

Colonia colonus

Viuvinha

LC

LC

X

Phyllomyias fasciatus

Piolhinho

LC

LC

X

Myiopagis caniceps

Guaracava cinzenta

LC

LC

Elaenia flavogaster

Guaravaca de barriga amarela

LC

LC

Myiopagis viridicata

LC

LC

Elaenia cristata

Guaracava de crista
alaranjada
Guaracava de topete

LC

LC

X

Elaenia parvirostris

Guaracava de bico curto

LC

LC

X

Elaenia spectabilis

Guaracava Grande

LC

LC

X

Elaenia mesoleuca

Tuque

LC

LC

Myiophobus fasciatus

Filipe

LC

LC

Hirundinea ferruginea

Gibão de couro

LC

LC

Lathrotriccus euleri

Enferrujado

LC

LC

X

X

X

Cnemotriccus fuscatus

Guaracavuçu

LC

LC

X

X

X

Contopus cinereus

Papa moscas Cinzento

LC

LC

X

Pyrocephalus rubinus
Knipolegus lophotes
Xolmis cinereus
Arundinicola leucocephala
Empidonomus varius
Tyrannus savana
Gubernetes yetapa
Phaeomyias murina
Myiarchus swainsoni
Myiarchus ferox
Myiarchus tyrannulus

Principe

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
X

Maria preta de penacho
Primavera
Freirinha
Peitica
Tesourinha
Tesoura do Brejo
Bagageiro
Irre
Maria Cavaleira
Maria Cavaleira do rabo

X

SJBV

X
X

BUR

GUA/
CEL

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

RFN

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
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Cotingidae
Platyrinchidae
Vireonidae

Corvidae
Hirundinidae

Troglodytidae

Donacobiidae
Polioptilidae
Turdidae

Mimidae

NOME CIENTÍFICO

Elaenia obscura
Fluvicola albiventer
Serpophaga nigricans
Fluvicola nengeta
Pyroderus scutatus
Platyrinchus mystaceus
Cyclarhis gujanensis
Vireo chivi
Hylophilus amaurocephalus
Cyanocorax cristatellus
Cyanocorax chrysops
Pygochelidon cyanoleuca
Progne tapera
Progne chalybea
Tachycineta leucorrhoa
Tachycineta albiventer
Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota
Alopochelidon fucata
Stelgidopteryx ruficollis
Troglodytes musculus
Cantorchilus leucotis
Donacobius atricapilla
Polioptila dumicola
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
Mimus saturninus

NOME POPULAR
enferrujado
Tucão
Lavadeira de cara branca
Joao pobre
Lavadeira-mascarada
Pavó
Patinho
Pitiguari
Juruviara
Vite-vite-de-olho-cinza
Gralha-do-campo
Gralha piçaca
Andorinha-pequena-de-casa
Andorinha do campo
Andorinha domestica grande
Andorinha de sobre branco
Andorinha do Rio
Andorinha de bando
Andorinha de dorso
acanelado
Andorinha morena
Andorinha-serradora
Corruíra
Garrinchão-de-barrigavermelha
Japacanim
Balança-rabo-de-máscara
Sabiá-laranjeira
Sabia ferreiro
Sabiá-barranco
Sabiá-poca
Sabiá-do-campo

AMEAÇA
BR
SP

FCA

PED

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC

X
X

X
X
X

LC

LC

X

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

IBI

SAC

IGA

SJBV

BUR

GUA/
CEL

RFN

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

135

III Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande

FAMÍLIA
Motacillidae
Passerellidae

Icteridae

Thraupidae

Vireo chivi

Caminheiro zumbidor
Tico-tico
Tico tico do campo
Tico-tico-de-bico-amarelo
Encontro
Japu
Graúna
Chopim do brejo
Garibaldi
Guaxe
Policia inglesa do sul
Chupim azeviche
Vira-bosta
Trinca-ferro

AMEAÇA
BR
SP
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Saltator fuliginosus

Bico de pimenta

LC

LC

Coereba flaveola
Sicalis flaveola

Cambacica

LC

LC

X

X

X

X

X

X

Canário-da-terra-verdadeiro

LC

LC

X

X

X

X

X

X

Sicalis citrina

Canario rasteiro

LC

LC

Emberizoides herbicola

Canario do campo

LC

LC

Sporophila angolensis

Curió

LC

LC

Sporophila lineola

Bigodinho

LC

LC

Sporophila nigricollis

Baiano

LC

Sporophila collaris

Coleiro do brejo

LC

Sporophila caerulescens

Coleirinho

LC

LC

Sporophila leucoptera

Chorao

LC

LC

Schistochlamys ruficapillus

Bico de veludo

LC

LC

Eucometis penicillata

Pipira-da-taoca

LC

LC

X

X

Ramphocelus carbo

Pipira-vermelha

LC

LC

X

X

Cissopis leverianus
Coryphospingus cucullatus

Tietinga

LC
LC

LC
X

X
X

NOME CIENTÍFICO
Anthus lutescens
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Arremon flavirostris
Icterus pyrrhopterus
Psarocolius decumanus
Gnorimopsar chopi
Pseudoleistes guirahuro
Chrysomus ruficapillus
Cacicus haemorrhous
Sturnella superciliaris
Molothrus rufoaxillaris
Molothrus bonariensis

NOME POPULAR

Tico tico rei

FCA

X
X
X
X

PED

X
X
X
X
X
X
X

IBI

X
X
X
X

SAC

IGA

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

SJBV

X

X

X

X
X

X

X

X

BUR

GUA/
CEL
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

LC

X

X

X

LC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

LC

X

RFN

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
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AMEAÇA
GUA/
FCA
PED
IBI
SAC
IGA
SJBV
BUR
RFN
CEL
BR
SP
Coryphospingus pileatus
Tico tico rei cinza
LC LC
X
Tangara sayaca
Sanhaçu-cinzento
LC LC
X
X
X
X
X
X
X
X
Piranga flava
Sanhaçu de fogo
LC LC
X
X
Tangara palmarum
Sanhaçu-do-coqueiro
LC LC
X
X
X
X
X
X
Schistochlamys melanopis
Sanhaçu de coleira
LC LC
X
X
Hemithraupis ruficapilla
Saira ferrugem
LC LC
X
Tangara cayana
Saíra-amarela
LC LC
X
X
X
X
X
X
X
X
Nemosia pileata
Saira de chapeu preto
X
LC LC
X
X
X
X
Nemosia pileata
Saira do Papo preto
LC LC
X
X
Tersina viridis
Saí-andorinha
X
LC LC
X
X
X
X
X
X
Thlypopsis sordida
Sai canário
X
LC LC
X
X
Dacnis cayana
Saí-azul
LC LC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Trichothraupis melanops
Tiê de topete
LC LC
X
X
Saltator maximus
Tempera viola
LC LC
X
X
Conirostrum speciosum
Figurinha de rabo castanho
LC LC
X
X
X
X
Tachyphonus coronatus
Tiê-preto
LC LC
X
X
X
X
X
Volatinia jacarina
Tiziu
LC LC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cardinalidae
Cyanoloxia brissonii
Azulão
X
LC LC
X
X
Hapia rubica
Tiê de bando
LC LC
X
Parulidae
Myiothlypis flaveola
Canario do mato
X
LC LC
X
X
X
X
X
Setophaga pitiayumi
Mariquita
LC LC
X
X
X
Asileuterus culicivorus
Pula-pula
LC LC
X
X
X
X
X
X
X
Geothlypis aequinoctialis
Pia-cobra
LC LC
X
X
X
X
X
X
X
X
Fringillidae
Euphonia chlorotica
Fim-fim
LC LC
X
X
X
X
X
X
X
X
Euphonia violacea
Gaturamo verdadeiro
LC LC
X
Spinus magellanicus
Pintassilgo
LC LC
X
Euphonia cyanocephala
Gaturamo rei
LC LC
X
Estrilda astrild
-Estrildidae
Bico de lacre - EXOTICO
-X
X
X
X
Passer domesticus
Passeridae
Pardal - EXOTICO
--X
X
X
X
X
X
X
Legenda: Categoria de Ameaça Brasil e estado de São Paulo, LC = Menos Preocupante; NT = Quase Ameaçado; VU = Vulnerável; EN = Em Perigo e CR = Criticamente em Perigo
Localização dos levantamentos de aves, FCA = Franca-SP; PED = Pedregulho-SP; IBI = Ibiraci-MG; SAC = Sacramento-MG; IGA = Igarapava-SP; SJBV = São José da Bela
Vista-SP; BUR = Buritizal-SP; GUA/CEL = Guará-SP/Celan e RFN = Rifaina-SP.
FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME POPULAR
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Figura 15: Aves levantadas na bacia dos rios Sapucaí-Mirim / Grande que se encontram em alguma categoria de ameça.

Fonte: a) Ema (Rhea americana) foto: Gustavo Ramalho; b) Águia-cinzenta (Urubitiga coronata) foto: Tâmer
Faleiros; c) Maracanã-do-buriti (Orthopsttaca manilatus) foto: Geraldo Luiz; d) Jaó (Crypture obsoletus) foto:
João Sérgio Barros; e) Arara-canindé (Ara ararauna) foto: Gustavo Gomes; f) Tapaculo-de-colarinho
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(Melanopareia torquata) foto: Rodrigo Bittencourt; g) Maracanã-verdadeira (Primolius maracana) foto: Marcela
Costa e h) Beija-flor-tesoura-verde (Thalurania furcata) foto: Felipe Baraldi.
Figura 16: Aves levantadas na bacia dos rios Sapucaí-Mirim / Grande que se encontram em alguma categoria de ameça.

Fonte: i) Saracura-três-potes (Aramides cajaneus) foto: Tâmer Faleiros; j) Papagaio-galego (Alipiopsitta
xanthops) foto: Felipe Baraldi ; k) Mutum-de-Penacho (Crax fasciolata) foto: Felipe Baraldi; l) Rapazinho-dosvelhos (Nystalus maculatus) foto: Felipe Baraldi; m) Urubuzinho (Chelidoptera tenebrosa) foto: Felipe Baraldi e
n) Araçari-de-branco (Pteroglossus aracari) foto: Andréia Faria.

A presença das aves no ambiente sugere que o mesmo pode ser saudável e funcional.
O levantamento nos deu uma relação de 331 espécies diversificadas nas diferentes regiões,
sendo que nem todas as espécies foram registradas em todas as regiões. Foram identificadas 14
espécies em categoria de ameaça estadual (SP). São elas: a Rhea americana (Ema,) classificada
de acordo com os critérios como quase ameaçada (NT); Crypturellus undulatus (Jaó),
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classificado como Vulnerável (VU); Aramides cajaneus (Saracura-três-potes), classificada
como Vulnerável (VU); Thalurania furcata (Beija-flor-tesoura-verde), classificado como
perigo (EN); Nystalus maculatus (Rapazinho-dos-velhos), classificado como Vulnerável (VU);
Chelidoptera tenebrosa (Urubuzinho), classificado como Vulnerável (VU); Pteroglossus
aracari (Araçari do bico branco), classificado como criticamente em perigo (CR); Ara
ararauna (Arara-canindé), classificada como Vulnerável (VU); Primolius maracana
(Maracana verdadeira), classificada como Vulnerável (VU); Orthopsittaca marinatus
(Maracana-do-buriti), classificada como em perigo (EN); Alipiopsitta xanthops (Papagaio
galego), classificada como Vulnerável (VU); e Melanopareia torquata (Tapaculo-decolarinho), classificado como criticamente em perigo (CR). Em categoria de ameaça Federal e
Estadual, são: Craxfasciolata (Mutum de penacho), classificada a nível Nacional como
Vulnerável (VU) e em nível estadual como criticamente em perigo (CR); Urubitinga coronata
(águia cinzenta) registrada apenas na região de Ibiraci/MG, é uma espécie rara com grande área
de vida, e também se encontra em estado crítico de conservação, classificada de acordo com o
Livro vermelho como em perigo (EN) na lista nacional e criticamente em perigo (CR) na lista
estadual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o universo caracterizado da avifauna da Bacia Hidrográfica dos rios
Sapucaí Mirim e Rio Grande, em primeiro lugar, aponta-se a relevância de se compreender a
necessidade de implementação de políticas públicas para que haja a priorização das pesquisas
científicas. Tanto no conhecimento quanto no levantamento da avifauna regional. Visando,
sobretudo, proteger as áreas prioritárias para a conservação, além de preservar as espécies
ameaçadas, tanto no ambiente Nacional (BR), como no Estadual (SP).
Em segundo lugar, dar enfoque à recuperação e conservação das matas ciliares e
remanescentes de maciços vegetais, pois são nessas localidades que se encontram espécies com
enorme estima e necessidade de proteção. Sobretudo, pois são nessas áreas que ocorrem
espécies de interesse de observação de aves. Por fim, é de extrema importância promover, a
nível regional da Bacia do Sapucaí Mirim-Grande, o incentivo na observação de aves, através
do turismo ecológico. Além disso, estimular e promover a Educação Ambiental e a capacitação
dos guias de observação de aves para melhor atendimento ao turismo.
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