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APRESENTAÇÃO 

A importância política e econômica da bacia do rio Paraíba do Sul, no contexto nacional, 
vem exigindo ações do Governo e a mobilização de diversos setores da sociedade para a 
recuperação dessa bacia que, em decorrência da poluição hídrica, em grande parte 
agravada pelo intenso processo erosivo nela instalado, dentre outros fatores, tem registrado 
acelerada degradação dos seus recursos hídricos. 
 
Como medidas concretas e relevantes adotadas no sentido de sustar e, mesmo, reverter 
esse processo de degradação, o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (CEIVAP) aprovou, em dezembro de 2001, a implantação, em 2002, do início 
da cobrança pelo uso da água, cobrança essa cuja receita, aliada a outras fontes de 
recursos governamentais, possibilitará investimentos na bacia capazes de encetar a sua 
recuperação. 
 
De outro lado, a Agência Nacional de Águas (ANA), antecipando-se ao início da cobrança e 
à subseqüente contrapartida financeira, destinou recursos da ordem R$ XX milhões para a 
construção de estações de tratamento de esgotos sanitários em municípios da bacia. 
 
A ANA, ademais, em apoio ao CEIVAP no esforço de difundir na sociedade tanto o 
conhecimento da problemática por que passam os recursos hídricos da bacia como as 
propostas para sua recuperação, publicou, ao final do ano 2001, o “Livro da Bacia – 
Documento no 1”, que apresenta uma sinopse dos dados principais, dos estudos realizados 
e dos fatos relevantes da bacia. 
 
Dando continuidade a esse processo de difusão de informações sobre os recursos hídricos, 
a ANA publica agora “Processos Erosivos – Documento no 2”, como parte de uma série 
programada de publicações que visa enfocar, setorialmente, os problemas existentes na 
bacia e as soluções propostas. 
 
Este volume sintetiza os estudos e projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Hidrologia e 
Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ a respeito dos sérios problemas de erosão que 
assolam a bacia. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Inicialmente, havia a expectativa de se produzir para toda a bacia do rio Paraíba do Sul um 
estudo mais abrangente de vulnerabilidade ambiental, a exemplo do que foi produzido para 
o trecho paulista da bacia. De acordo com o relatório do Projeto Qualidade das Águas e 
Controle da Poluição Hídrica, efetuado para o Estado de São Paulo (PQA/SP), o estudo de 
Vulnerabilidade Ambiental do trecho paulista foi realizado visando “abarcar todas as 
situações de fragilidade e de criticidade potencial ou efetiva que repercutam sobre os corpos 
d’água”. Para tal, foram reunidos e mapeados dados sobre uso do solo, unidades de 
conservação, processos do meio físico (carta geotécnica), sismicidade, mineração de areia, 
efluentes domésticos e industriais, inundações e resíduos sólidos.  
 
No entanto, para toda a bacia essa tarefa evidenciou-se impossível, na medida em que não 
existem bases de dados secundários que sejam compatíveis para os três estados da bacia e 
os recursos e prazos disponíveis para este estudo não eram suficientes para se produzir 
novos dados. No presente estudo, portanto, tendo em vista tais impedimentos, decidiu-se 
por um enfoque restrito ao problema da erosão na bacia, para o qual já havia uma base de 
dados comum aos três estados, com mapas de relevo, solos, vegetação e uso da terra que 
cobriam toda a bacia. A análise integrada desses temas para avaliação da vulnerabilidade à 
erosão já havia sido realizada para os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
separadamente, nos respectivos PQAs. 
 
A erosão é um grave problema na bacia do rio Paraíba do Sul, ocorre de forma intensa e 
generalizada em praticamente todos os municípios e está relacionada a diversas causas, 
bem como a diversas conseqüências, o que torna difícil a implantação de ações de controle 
de efeito mais extenso e duradouro.  
 
Os problemas relativos à erosão não encerram todas as condições de vulnerabilidade 
ambiental de uma determinada região, mas compreendem um grande escopo de fatores que 
podem agravar os demais. Por exemplo, uma área com alta vulnerabilidade à erosão, além 
da redução na capacidade de uso agropecuário, pode criar ou agravar os problemas de 
drenagem a jusante, pelo aporte de sedimentos que reduzem a capacidade de escoamento 
das águas na calha dos rios; também os problemas de saneamento poderão ser agravados, 
pelo aumento na quantidade de lixo e poluentes orgânicos carreados com os sedimentos 
provenientes da erosão. 
 
Esse estudo da vulnerabilidade ambiental relacionada aos aspectos que definem processos 
erosivos deve ser compreendido com uma base geral, de pequena escala, para a 
visualização das condições de relevo, solos, vegetação e uso da terra, bem como suas 
interações, no sentido de servir como referencial para a tomada de decisão sobre a 
necessidade de estudos mais detalhados e de programas/projetos de intervenção voltados 
para o tratamento dos problemas de inadequação das formas atuais de uso do solo e suas 
conseqüências na qualidade das águas e na qualidade socioambiental da bacia. 
 



PEC-2939 
 

 3 

2.  MÉTODO DE ESTUDO 
 
O método utilizado consistiu de análises individuais e integradas dos aspectos relativos ao 
relevo, solos, cobertura vegetal e uso do solo, expressando a vulnerabilidade ambiental da 
bacia quanto à ocorrência de processos erosivos. Os cruzamentos temáticos foram 
realizados em software ATLAS GIS. As bases de dados utilizadas foram: 
 

• Mapas de Relevo e Solos do Projeto Radambrasil, escala 1:1.000.000, de 1983. 
 

• Mapas de Cobertura Vegetal e Uso do Solo do GEROE1 produzidos a partir de 
interpretação visual de imagens Landsat-TM, na escala de 1:100.000. 

 
Esta avaliação foi realizada de forma qualitativa, definindo-se uma escala relativa de classes 
de vulnerabilidade à erosão - de muito baixa a muito alta - para os fatores de relevo, solos, 
vegetação e uso do solo, em três etapas: a) isoladamente para cada tema; b) combinando 
os temas relevo e solos, para expressar a condição dada pelo meio físico; e c) sobrepondo 
ao meio físico as condições atuais de cobertura vegetal e uso do solo. A definição das 
classes de vulnerabilidade a partir dessas interações temáticas foi auxiliada por uma extensa 
checagem de campo, incluindo dois sobrevôos de helicóptero. 

 
2.1 Relevo 
 
A classificação de relevo utilizada neste estudo considera essencialmente dois parâmetros: 
aprofundamento dos vales (grau de dissecação) e desenvolvimento do sistema de 
drenagem. As unidades de mapeamento foram classificadas pelo Projeto Radambrasil de 
muito fraca a extremamente forte conforme o aumento da dissecação (ou desnivelamento 
entre o vale e o topo da encosta). A classificação de dissecação pode ser:  

 
- muito fraca (Mfa),  
- fraca (Fa),  
- moderada (Mo),  
- forte (Fo),  
- muito forte (Mfo) e  
- extremamente forte (Efo).  

 
Ocorrem também regiões de sedimentação fluvial (F) e marinha (M), onde o relevo é 
extremamente plano, tais como os depósitos aluviais recentes de grande extensão ao longo 
dos grandes rios.  
 
A densidade de drenagem é um parâmetro importante para retratar o relevo, já que, quanto 
mais desenvolvida a rede de drenagem, maior a capacidade de remoção de sedimentos 
através deste sistema, podendo-se estimar que a vulnerabilidade à erosão seja maior quanto 
mais fina (mais desenvolvida) for a rede de canais. O Projeto Radambrasil classifica a 
densidade de drenagem em:  
 

- muito grosseira (1),  
- grosseira (2),  

                                                 
1 GEROE - Grupo Executivo para Recuperação e Obras de Emergência. Projeto “Mapeamento Digital e Convencional do 
Estado do Rio de Janeiro e da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul”.  Imagem Sensoriamento Remoto Ltda, 1995 
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- média (3),  
- fina (4),  
- muito fina (5) e  
- extremamente fina (6).  
 

A descrição das características principais das classes de relevo pode ser vista na tabela A e 
a distribuição em área dessas classes por estado/municípios no perímetro da bacia 
encontra-se nas tabelas A1, A2 e A3, respectivamente para Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo. A visualização espacial das classes em toda a bacia encontra-se no mapa de 
relevo.   

 
A análise da vulnerabilidade do relevo à erosão resultou no agrupamento de determinadas 
classes, da seguinte maneira:  

 
VULNERABILIDADE À EROSÃO CLASSES DE RELEVO 
Muito Baixa F + M + Mfa1 + Mfa2 + Fa2 
Baixa Mfa3 + Mfa4 + Fa3 + Fa4 
Média Mfa5 + Fa5 + Mo4 + Fo4 
Alta Mo5 + Fo5 + Mfo4 + Efo4 
Muito Alta Mfa6 + Fa6 + Mfo5 + Efo5 

 
2.2 Solos 
 
Tendo por base o levantamento de solos realizado pelo Projeto Radambrasil (1983), onde as 
Unidades de Mapeamento são identificadas pela classe de solo dominante de cada 
associação, os solos foram analisados considerando suas características mais relevantes 
para a erodibilidade, quais sejam: 
 

Textura - a textura refere-se às classes de diâmetro das partículas do solo, tendo um 
papel importante na infiltração, na capacidade de absorção da água da chuva 
(interferindo no potencial de enxurradas do solo) e em relação a maior ou menor 
coesão entre as partículas. Solos de textura arenosa são normalmente porosos, 
permitindo rápida infiltração das águas de chuva, dificultando o escoamento 
superficial; entretanto, como possuem baixa proporção de partículas argilosas, que 
atuam como uma ligação entre as partículas maiores, apresentam maior facilidade 
para a remoção das partículas, o que se verifica mesmo em pequenas enxurradas; 
 
Estrutura - refere-se ao modo como se arranjam as partículas do solo, influindo na 
capacidade de infiltração e absorção de água e na capacidade de arraste de 
partículas do solo. Solos com estrutura micro-agregada apresentam alta 
porcentagem de poros e, consequentemente, alta permeabilidade, favorecendo à 
infiltração das águas de chuva; mostra também a agregação entre partículas, 
aumentando a resistência do solo ao arraste pela ação das águas. Solos com 
características latossólicas são quimicamente pobres em bases (Na, Ca, Mg...) e 
ricos em sesquióxidos de ferro e alumínio, tendendo em geral a se estruturarem por 
micro-agregação ou em estrutura maciça; estas formas de organização estrutural dão 
ao solo alta porosidade entre partículas. Por outro lado, solos com alto conteúdo em 
bases tendem, em geral, às estruturas poliédricas (prismáticas ou em blocos), 
apresentando pequena porosidade entre as partículas e menor permeabilidade em 
relação aos latossolos; 
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Tabela A: Descrição das Classes de Relevo (os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 representam a variação da 
densidade de drenagem, em sentido crescente). 

CLASSES CARACTERÍSTICAS MORFODINÂMICA ATUAL 

F (Fluvial) Planícies e terraços fluviais e fluvio-
lacustres,  com  meandros e paleocanais  em 
estágio de colmatagem, leques de 
espraiamentos coluviais periodicamente 
inundáveis; Áreas de declive < 2º; Formações 
superficiais arenosas, areno-argilosas e 
siltosas com sedimentação fluvial orgânica e 
ocorrência de cascalheiras. 

Escoamento concentrado com cheias periódicas, 
provocadas pela variação do regime hidrológico, e 
localmente escoamento superficial em forma de 
enxurradas, originando sulcos e ravinas. 

M (Marinha) Planícies e terraços marinhos e flúvio-
marinhos, dunas, restingas, recifes, falésias e 
lagoas em colmatação; Sedimentos marinho-
arenosos e areno-argilosos, com ou sem 
hidromorfismo. 

Intensa atuação das águas de inundação 
provocadas pela variação do regime hidrológico e 
das marés, causando sedimentação; Ação de 
abrasão marinha e ação eólica  constituindo ou 
reativando dunas. 

(Muito Fraca) 
Mfa1 
Mfa2 
Mfa3 
Mfa4 
Mfa5 
Mfa6 

Relevos colinosos com vertentes longas de 
declive < 8º e incisões de drenagem entre 23 
e 42m; Formações superficiais espessas de 
textura argilosa e areno-argilosa. 

Tendência à incisão de drenagem e surgimento de 
sulcos, ravinas e voçorocas localizados; As áreas 
com densidade de drenagem 1, 2, 3 e 4 
representam um equilíbrio entre os processos 
erosivos e pedogenéticos; Nas áreas de 
densidade de drenagem 5 e 6 há uma maior 
concentração dos processos erosivos. 

(Fraca) 
Fa2 
Fa3 
Fa4 
Fa5 
Fa6 

Relevos colinosos com vertentes convexas e 
topos convexizados ou tabulares, intercalados 
por alvéolos, com incisões de drenagem entre 
44 e 92m e declives que variam de 5 a 24º; 
Formações superficiais argilosas e areno-
argilosas. 

As áreas com densidade de drenagem 2, 3 e 4 
representam um equilíbrio entre os processos 
erosivos e pedogenéticos; Nas áreas de 
densidade de drenagem 5 e 6 há uma maior 
concentração dos processos erosivos 
(principalmente em áreas de culturas cíclicas e 
criação extensiva em pastagens naturais) 
formando sulcos, ravinas e voçorocas.   

(Moderada) 
Mo4 
Mo5 

Relevos de dissecação estrutural, orientados, 
constituindo cristas assimétricas e escarpas 
que coalescem com rampas de colúvio, 
“mares de morros” e colinas convexas; 
Incisões de drenagem de 98 a 155m; 
Declividades entre 11 e 24º; Formações 
superficiais espessas, de textura areno-
argilosa. 

Processos erosivos de desagregação mecânica, 
escoamento difuso, movimentos de massa e 
lavagem superficial formando ravinas.  Os 
processos erosivos acentuam-se pela intensa 
utilização das encostas com declividades altas 
pelas pastagens.  Além disso a cobertura coluvial 
espessa de textura argilosa e areno-argilosa 
contribui fortemente para o avanço dos processos 
erosivos. 

 (Forte) 
Fo4 
Fo5 

Conjunto de serras alongadas, escarpas e 
esporões proeminentes; Incisões de 
drenagem de 158 a 201m; Declividades das 
encostas de 24 a 37º.; Formações superficiais 
pouco espessas, de textura argilosa e areno-
argilosa 

Processos erosivos intensos; Movimentos de 
massa de deslizamentos e rastejos; Forte grau de 
instabilidade dado por desagregação mecânica 
originando blocos no sopé das encostas e 
escoamento superficial difuso ou concentrado, 
acelerando os movimentos de massa nas 
encostas onde a cobertura vegetal foi retirada.  

(Muito Forte) 
MFo4 
MFo5 

Relevo estrutural representado por  cristas de 
topos aguçados, “pães-de-açucar”, morros e 
escarpas subparalelas e      patamares 
escalonados; Incisões de drenagem de 212 a 
312m; Declividades das encostas de 24 a 37º; 
Formações superficiais argilosas 

Predomínio dos processos de escoamento difuso 
e concentrado favorecendo a formação de ravinas, 
assim como diversos tipos de movimentos de 
massa; Ocorrência freqüente de 
desmoronamentos de blocos de rochas e 
escorregamentos de terra, agravados 
principalmente nos períodos de maior 
concentração de chuvas. 

(Extremamente 
Forte) 
EFo4 
EFo5 

Feições morfológicas com forte controle 
estrutural, com escarpas íngremes, cristas e 
esporões; Incisões de drenagem de 344 a 
446m; Declividade superiores a 37º; As 
formações superficiais são pouco espessas, 
de textura argilosa e areno-argilosa. 

As fortes declividades estimulam constantes 
movimentos de massa, com deslizamentos e 
quedas de blocos, mesmo com a presença da 
cobertura vegetal. 

 Fonte: Projeto Radambrasil - Levantamento de Recursos Naturais, Folhas Rio de Janeiro/Vitória, 1983.  
 



PEC-2939 
 

 6 

Tabela A1: Distribuição das Classes de Relevo no Trecho Mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul (em 
hectares)      

Microrr. / Município * F Fa5 Fa6 Mo4 Mo5 Fo4 Fo5 MFo5 EFo5 Total 
ANDRELÂNDIA           
Bocaina de Minas  3.956    18.696 4  1.232 23.888 
Bom Jardim de Minas  732  9.140 3.344  156   13.372 
Passa Vinte  5.208 700  10.568 8.016    24.492 
Subtotal 0 9.896 700 9.140 13.912 26.712 160 0 1.232 61.752 
Distr. Perc. (%) 0,0 16,0 1,1 14,8 22,5 43,3 0,3 0,0 2,0 100,0 

BARABCENA           
Antônio Carlos  15.196     684   15.880 
Barbacena  3.400   2.064     5.464 
Desterro do Melo   496   1.480 1.068    3.044 
Santa Bárbara do Tugúrio  3.212   8.472 4.312    15.996 
Subtotal 0 22.304 0 0 12.016 5.380 684 0 0 40.384 
Distr. Perc. (%) 0,0 55,2 0,0 0,0 29,8 13,3 1,7 0,0 0,0 100,0 

CATAGUASES           
Além Paraíba   28  51.068     51.096 
Argirita  8.060   7.876     15.936 
Cataguases  41.312  6.736   244   48.292 
Dona Euzébia  2.952  2.512      5.464 
Estrela Dalva 24 4.732   8.452     13.208 
Itamarati de Minas  4.264  7.288    272  11.824 
Laranjal  12.856     7.564   20.420 
Leopoldina  52.932  1.776 39.600     94.308 
Palma  23.192   420  8.256   31.868 
Pirapetinga 1.984 4.968   12.300     19.252 
Recreio  19.120   4.336     23.456 
Santana de Cataguases  12.964  344   2.924   16.232 
Sto Ant. do Aventureiro     20.192     20.192 
Volta Grande     20.836     20.836 
Subtotal 2.008 187.352 28 18.656 165.080 0 18.988 272 0 392.384 
Distr. Perc. (%) 0,5 47,7 0,0 4,8 42,1 0,0 4,8 0,1 0,0 100,0 

JUIZ DE FORA           
Aracitaba  2.008    8.540    10.548 
Belmiro Braga  204   38.940     39.144 
Bias Fortes  10.648     17.720   28.368 
Bicas  76  8.324 5.556     13.956 
Chácara  9.824   6.048     15.872 
Chiador  6.028   19.172     25.200 
Coronel Pacheco  856   11.340     12.196 
Descoberto  7.720  4.696    8.872  21.288 
Ewbank da Câmara  10.380        10.380 
Guarará  1.432  124 7.304     8.860 
Juiz de Fora  95.252  72 39.284 1.276 8.032   143.916 
Lima Duarte  29.344  28   32.484   61.856 
Mar de Espanha  24.732   12.460     37.192 
Maripá de Minas  112  2.520 5.172     7.804 
Matias Barbosa     15.648     15.648 
Olaria  2.684  8.164   6.984   17.832 
Oliveira Fortes  3.036   2.572 5.496    11.104 
Paiva      5.804    5.804 
Pedro Teixeira  10.472     836   11.308 

Continua.... 
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Tabela A1: Continuação 
Microrr. / Município * F Fa5 Fa6 Mo4 Mo5 Fo4 Fo5 MFo5 EFo5 Total 
Pequeri  1.700  452 6.948     9.100 
Piau  2.068   4.800 12.288    19.156 
Rio Novo  26.824   8.524 712    36.060 
Rio Preto  37.068  1.652 23.116  14.452   76.288 
Rochedo de Minas  588  7.380      7.968 
Santa Rita de Jacutinga  3.360 208  39.660 372    43.600 
Santa Rita do Ibitipoca       8.792   8.792 
Santana do Deserto  9.160   9.044     18.204 
Santos Dumont  49.652   1.320 12.788    63.760 
São João Nepomuceno  21.044  14.532 5.204     40.780 
Senador Cortes     9.864     9.864 
Simão Pereira  2.000   11.448     13.448 

Subtotal 0 368.272 208 47.944 283.424 47.276 89.300 8.872 0 845.296 
Distr. Perc. (%) 0,0 43,6 0,0 5,7 33,5 5,6 10,6 1,0 0,0 100,0 
MURIAÉ           
Antônio Prado de Minas  5.888    2.696    8.584 
Barão de Monte Alto  8.528     11.388   19.916 
Carangola  3.496  7.932 23.328 36.520    71.276 
Divino    29.556 2.812 13.568    45.936 
Eugenópolis  27.208  60  3.840    31.108 
Faria Lemos  4.384    11.872    16.256 
Miradouro    3.928 23.800 2.444    30.172 
Miraí  4.592  19.164 10.940 4.784    39.480 
Muriaé  32.484  13.332 39.360 4.020 6.492   95.688 
Patrocínio do Muriaé  10.848        10.848 
Pedra Dourada  5.112    1.936    7.048 
São Francisco do Glória    10.276 4.320 1.876    16.472 
Tombos  20.604    7.748    28.352 
Vieiras  188  8.068  2.956    11.212 
Subtotal 0 123.332 0 92.316 104.560 94.260 17.880 0 0 432.348 
Distr. Perc. (%) 0,0 28,5 0,0 21,4 24,2 21,8 4,1 0,0 0,0 100,0 
UBÁ           
Astolfo Dutra  9.952  2.212 424   3.336  15.924 
Divinésia  1.464    2.440    3.904 
Ervália (Micror. Viçosa)     2.420 3.104    5.524 
Guarani**  23.792   716   2.004  26.512 
Guidoval  9.376  6.524      15.900 
Guiricema  14.356  3.828 84 11.188    29.456 
Mercês      30.684    30.684 
Piraúba  11.180   3.208     14.388 
Rio Pomba  14.004    11.188    25.192 
Rodeiro  4.716  2.196 296     7.208 
São Geraldo  6.920    8.204    15.124 
Silveirânia  792    14.980    15.772 
Tabuleiro  11.200    9.932    21.132 
Tocantins  10.336   2.008 5.008    17.352 
Ubá  22.064   3.364 6.956    32.384 
Visconde do Rio Branco  21.316    2.076    23.392 
Subtotal 0 161.468 0 14.760 12.520 105.760 0 5.340 0 299.848 
Distr. Perc. (%) 0,0 53,8 0,0 4,9 4,2 35,3 0,0 1,8 0,0 100,0 
TOTAL 2.008 872.624 936 182.816 591.512 279.388 127.012 14.484 1.232 2.072.012 
Distr. Perc. (%) 0,1 42,1 0,0 8,8 28,5 13,5 6,1 0,7 0,1 100,0 

Obs: ver descrição das classes no item 2.1 e na tabela A. * municípios criados até 1991. 
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Tabela A2: Distribuição das Classes de Relevo no Trecho Fluminense da Bacia do Rio Paraíba do Sul (área em hectares) 

Subregião/município *  F  MFa4  MFa5  Fa5  Fa6  Mo4  Mo5  Fo4  Fo5  MFo4  MFo5  EFo4  EFo5 Total 
MÉDIO VALE               
Barra do Piraí     19.656  38.020       57.676 
Barra Mansa     59.940  21.656      1.816 83.412 
En. P de Frontin     8.440         8.440 
Itatiaia     6.436   3.256     12.736 22.428 
Mendes     6.884  720       7.604 
Miguel Pereira     3.068     856   8 3.932 
Paraíba do Sul    5.600 22.864  27.816   1.740    58.020 
Paty do Alferes     19.560  4.232   8.360    32.152 
Piraí     43.912  3.368       47.280 
Resende    5.288 60.888  5.932 15.828     28.360 116.296 
Rio Claro     16.260  30.188     3.320 2.996 52.764 
Rio das Flores    1.984 14.576  31.292       47.852 
Sapucaia     26.436  26.352   1.260    54.048 
Tres Rios    7.044 22.860  22.084   2.064    54.052 
Valença    568 9.296  120.668       130.532 
Vassouras     16.148  37.948       54.096 
Volta Redonda     17.620  708       18.328 
Subtotal 0 0 0 20.484 374.844 0 370.984 19.084 0 14.280 0 3.320 45.916 848.912 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 0,0 2,4 44,2 0,0 43,7 2,2 0,0 1,7 0,0 0,4 5,4 100,0 
SERRANA               
Bom Jardim          18.204 16.324  3.728 38.256 
Cantagalo 468    45.816  21.576    6.876   74.736 
Carmo     2.212  33.116       35.328 
Cordeiro     552  3.676   1.308 13.796   19.332 
Duas Barras     9.520  400    24.732   34.652 
Nova Friburgo       11.004   7.192 19.516  22.080 59.792 
Petrópolis     2.816  76   37.408   33.132 73.432 
S. M. Madalena         7.764 20.116    27.880 
S.J.Vale R. Preto     5.032  11.500   7.540    24.072 
S.Sebastião Alto     284  16.940  18.780 3.708    39.712 
Sumidouro     208  32.200   1.356 5.876   39.640 
Teresópolis       8.992   45.556   22.408 76.956 
Trajano de Morais          29.276 88  2.980 32.344 
Subtotal 468 0 0 0 66.440 0 139.480 0 26.544 171.664 87.208 0 84.328 576.132 
Distr. Perc. (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 24,2 0,0 4,6 29,8 15,1 0,0 14,6 100,0 

Continua... 
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Tabela A2: Cont. 
Subregião/município *  F  MFa4  MFa5  Fa5  Fa6  Mo4  Mo5  Fo4  Fo5  MFo4  MFo5  EFo4  EFo5 Total 

BAIXO CURSO               
Cambuci 1.820   32.668   3.448  43.696     81.632 
Campos Goytac. 17.892 8.240 20.356 40.912  3.280 212  12.980 1.308    105.180 
Italva 3.460   18.412   3.268  4.404     29.544 
Itaocara 2.124   16 10.256  30.204  208     42.808 
Itaperuna 17.216   55.060 3.040  14.208 13.920 6.968     110.412 
Laje do Muriaé 272   11.344    32 13.424     25.072 
Miracema    8.876   11.452  9.640     29.968 
Natividade 628   16.488    25.684      42.800 
Porciúncula    4.552    14.948      19.500 
S. Ant. de Pádua 3.636   5.468 224  56.116  5.000     70.444 
São Fidélis 1.928   17.088   4.872  30.396 49.036    103.320 
S. João da Barra 5.028             5.028 
Subtotal 54.004 8.240 20.356 210.884 13.520 3.280 123.780 54.584 126.716 50.344 0 0 0 665.708 
Distr. Perc. (%) 8,1 1,2 3,1 31,7 2,0 0,5 18,6 8,2 19,0 7,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

TOTAL 54.472 8.240 20.356 231.368 454.804 3.280 634.244 73.668 153.260 236.288 87.208 3.320 130.244 2.090.752 
Distr. Perc. (%) 2,6 0,4 1,0 11,1 21,8 0,2 30,3 3,5 7,3 11,3 4,2 0,2 6,2 100,0 

Obs: ver descrição das classes de relevo no item 2.1 e na tabela A.  * municípios criados até 1997. 
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Tabela A3: Distribuição das Classes de Relevo no Trecho Paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul 
(hectares)  

Microrr. / Município * F  MFa3  Fa5  Fa6  Mo5  Fo5  EFo4 Efo5 Total 

GUARATINGUETÁ          
Aparecida 1.544 212  3.988 6.392    12.136 
Areias    13.824 144 8.128 8.456  30.552 
Bananal    31.472 1.732  30.628  63.832 
Cachoeira Paulista 2.988 6.052  13.204 6.516   4 28.764 
Cruzeiro  3.100  10.712    14.996 28.808 
Cunha    94.356  37.244 3.692  135.292 
Guaratinguetá 15.112 10.436  24.920 13.036   15.928 79.432 
Lagoinha    15.884 6.048 3.608   25.540 
Lavrinhas  704  6.272    9.652 16.628 
Lorena 9.880 5.704  18.124 12.952    46.660 
Piquete  616  4.964    11.940 17.520 
Queluz    14.536    10.340 24.876 
Roseira 2.944 2.400  92 7.532    12.968 
São José do Barreiro    12.748  1.032 10.072  23.852 
Silveiras    24.652 7.524 200 9.060  41.436 
Subtotal 32.468 29.224 0 289.748 61.876 50.212 61.908 62.860 588.296 
Distr. Perc. (%) 5,5 5,0 0,0 49,3 10,5 8,5 10,5 10,7 100,0 

PINDAMONHANGABA          

Caçapava 4.392 20.212 5.448 2.908 1.468   2.556 36.984 

Igaratá   22.020  7.116    29.136 

Jacareí 5.428 14.780 9.920  15.880    46.008 

Jambeiro     18.336    18.336 

Monteiro Lobato     32.216 356  532 33.104 

Natividade da Serra    44.632  38.544   83.176 

Paraibuna   6.520 21.024 21.968 22.076 196  71.784 

Pindamonhangaba 20.896 14.824  6.320 7.996   22.828 72.864 

Redenção da Serra   112 14.996 15.500 288   30.896 

Santa Branca   2.780  24.648    27.428 

São José dos Campos 12.660 21.768 12.712 5.232 39.196 18.156  104 109.828 

São Luís do Paraitinga    30.948 552 30.084   61.584 

Taubaté 3.948 16.844  1.296 39.572   908 62.568 

Tremembé 9.220 920  4.780 264   4.020 19.204 
Subtotal 56.544 89.348 59.512 132.136 224.712 109.504 196 30.948 702.900 
Distr. Perc. (%) 8,0 12,7 8,5 18,8 32,0 15,6 0,0 4,4 100,0 

MOGI DAS CRUZES          

Arujá   7.384      7.384 

Guararema 60 4.896 11.532  10.552    27.040 

Itaquaquecetuba   1.140  4    1.144 

Mogi das Cruzes  3.992 9.648  5.548    19.188 

Salesópolis   788 16 12  4  820 

Santa Isabel 624 380 20.880  14.020    35.904 
Subtotal 684 9.268 51.372 16 30.136 0 4 0 91.480 
Distr. Perc. (%) 0,7 10,1 56,2 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 100,0 

SÃO PAULO          

Guarulhos   3.608  2.424    6.032 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 59,8 0,0 40,2 0,0 0,0 0,0 100,0 

TOTAL 89.696 127.840 114.492 421.900 319.148 159.716 62.108 93.808 1.388.708 
Distr. Perc. (%) 6,5 9,2 8,2 30,4 23,0 11,5 4,5 6,8 100,0 

Obs: ver descrição das classes de relevo no item 2.1 e na tabela A. * municípios criados até 1991. 
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Profundidade - refere-se à espessura do solo, e reflete-se na velocidade de saturação 
dos mesmos e, consequentemente, na geração de enxurradas; 
 
Gradiente textural - O gradiente textural entre os horizontes superiores do solo é uma 
das características pedológicas mais importantes na sua erodibilidade. Trata-se da 
relação entre os teores de areia e argila, observada nos horizontes superiores do 
solo. Solos com alto gradiente textural apresentam, portanto, horizonte A bem mais 
arenoso que o horizonte B, subjacente. Assim, por exemplo, solos do tipo podzólico 
são, em geral, mais suscetíveis à erosão que os solos do tipo latossólico, por 
apresentarem, logo abaixo do horizonte A (superior), um horizonte com maior 
concentração de argilas e com poucos macroporos, o que representa certa barreira à 
infiltração das águas. Como conseqüência, o fluxo de água logo abaixo da superfície, 
paralela à encosta, e a saturação do horizonte superior favorece o desenvolvimento 
de enxurradas, tendendo a propiciar maior erosão nos podzólicos; 
 
Matéria orgânica - A matéria orgânica incorporada no solo permite maior agregação e 
coesão entre partículas, tornando o solo mais estável em presença de água, mais 
poroso, e com maior poder de retenção de água; e 
 
Permeabilidade - determina a maior ou menor capacidade de infiltração das águas de 
chuva, estando diretamente relacionada com a porosidade do solo. Em geral, solos 
arenosos são mais permeáveis que solos argilosos, por serem mais porosos. 
Entretanto, em alguns casos, dependendo da estruturação, solos argilosos podem 
apresentar-se altamente porosos e até mais permeáveis que certos solos arenosos. 

 
Analisando-se essas variáveis - textura, estrutura, profundidade, permeabilidade e teor de 
matéria orgânica - para os tipos de solos que ocorrem na bacia do rio Paraíba do Sul, 
obteve-se o seguinte agrupamento de classes: 
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ERODIBILIDADE UNIDADES  DE  MAPEAMENTO  DOS  SOLOS 

MUITO BAIXA 

Solos Aluviais e Hidromórficos (Ad, Ae, HGH, HGP, HP) 
Esta unidade não apresenta problemas de erosão, 
combinando geralmente boas características físicas e, 
principalmente, um relevo favorável, plano em geral. 

BAIXA 

Latossolo Amarelo (LA) 
Esta unidade apresenta solos com boas características 
físicas, elevada permeabilidade e geralmente associados a 
relevo plano ou suave ondulado. 

MÉDIA 

Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) e 
Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico (LVH) 

Estas unidades apresentam predominantemente solos com 
boas características físicas, sendo muito resistentes à erosão 

quando apresentam textura argilosa. 

ALTA 

Podzólico Amarelo (PA) e Podzólico Vermelho-Escuro 
(PE) 

Estas unidades apresentam predominantemente solos com 
características físicas desfavoráveis, principalmente ligadas 
ao gradiente textural e à baixa permeabilidade no horizonte 
subsuperficial. 

MUITO ALTA 

Podzólico Vermelho-Amarelo (PV),  
Cambissolo (Ca), Cambissolo húmico (CH), Brunizen 

Avermelhado (BV) 
Solos Litólicos (Ra e Rd) e Afloramentos de rocha (AR) 

Estas unidades apresentam predominantemente solos com 
características físicas desfavoráveis, principalmente ligadas 
ao gradiente textural e à baixa permeabilidade no horizonte 
subsuperficial (PV e BV), à pouca profundidade e elevada 
heterogeneidade granulométrica (Ca, CH, Rd e Re). Foi 
ainda incluída nesta classe a unidade AR, que representa os 
afloramentos rochosos, associados a solos litólicos e 
cambissolos principalmente. 

 
A descrição das características principais das classes de solos pode ser vista na tabela B, a 
distribuição em área por estado/municípios no perímetro da bacia encontra-se nas tabelas 
B1, B2 e B3 e a visualização espacial no mapa de solos.   

 
 
2.3 Cobertura Vegetal e Uso do Solo 
 
Na avaliação da vulnerabilidade à erosão relativa à cobertura vegetal e ao uso do solo 
considerou-se o nível de cobertura de solo esperado para cada classe de mapeamento, 
relativizando as classes de acordo com a escala de trabalho. As classes foram agrupadas do 
seguinte modo: 

 
VULNERABILIDADE  COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO 

MUITO BAIXA Restinga, Manguezal e Várzea 
BAIXA Floresta Ombrófila, Floresta Estacional  
MÉDIA Vegetação Secundária, Reflorestamento e Campo de Altitude 
ALTA Campo/pastagem 
MUITO ALTA Área Agrícola, Solo Exposto 
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Tabela B: Descrição das Classes Originais de Solos. 

CLASSES DE SOLOS DESCRIÇÃO 

SOLOS COM HORIZONTE B LATOSSÓLICO 

LATOSSOLO AMARELO Compreende os solos minerais geralmente ácidos, profundos a muito profundos, bem a 
acentuadamente drenados, com a predominância de argila do tipo 1:1 do grupo caulinita. São 
álicos, apresentando mais de 50% de saturação com alumínio, com baixa soma de bases 
trocáveis e baixa capacidade de troca de cátions. Apresentam seqüência de horizontes A, B e 
C, sendo o horizonte A, via de regra moderado, ocorrendo também o proeminente sobrejacente 
a um horizonte B latossólico de cores amareladas (bruno-amarelado, vermelho-amarelado e 
bruno forte). São formados a partir de antigos sedimentos do Terciário (Grupo Barreiras) e em 
alguns casos se sobrepõe a uma camada descontínua de argila impermeável, estando 
separados geralmente por uma camada de seixos rolados em pequenas áreas. Em termos de 
ocorrência estes solos têm grande expressão nos tabuleiros costeiros associados aos 
Podzólicos Amarelos. 

LATOSSOLO  
VERMELHO-AMARELO� 

Compreende solos minerais, não hidromórficos com horizonte B latossólico, apresentando 
relação molecular Ki baixa, inferior a 1,9, de coloração variando de vermelho ao amarelo e 
gamas intermediárias. Os solos de textura argilosa apresentam teores de Fe2O3 no horizonte B 
abaixo de 9,0%, exceto para alguns casos de textura mais fina (muito argilosa), com até 10,2% 
de Fe2O3, enquanto para solos de textura média estes valores são inferiores a 5,3%. São 
normalmente muito profundos ou profundos, com sequência de horizontes A, B e C e com 
transições entre os suborizontes difusas e graduais, acentuadamente a bem drenados. Em sua 
maior parte estes solos da área são álicos, ou seja, com percentagem de saturação de com 
alumínio superior a 50% atingindo até valores próximos a 95%. Os solos distróficos, com 
saturação de bases inferior a 50%, ocupam também posição de importância na área, enquanto 
os eutróficos não foram identificados neste nível de trabalho. Apresentam avançado estado de 
intemperismo, com predominância de minerais de argila do tipo 1:1, baixa quantidade de 
minerais primários e baixa reserva de elementos nutritivos plantas. A relação silte/argila é 
menor que 0,70, o grau floculação é normalmente igual ou próximo a 100% refletindo o alto 
grau de agregação dos coloides, o que torna o solo muito poroso, proporcionando maior 
resistência a erosão. Foram encontradas na área além do Latossolo Vermelho-amarelo, as 
seguintes variações: Latossolo Vermelho-amarelo Podzólico, Latossolo Vermelho-amarelo 
Cambico. 

LATOSSOLO  
VERMELHO-ESCURO� 

Coompreende solos minerais, não hidromórficos com horizontes B latossólico, diferenciado dos 
solos da classe Latossolo Vermelho-Amarelo Por apresentarem teores mais elevados de Fe2O3 
e consequentemente cores mais avermelhadas. As cores do horizonte B são usualmente 
vermelho-escuras e vermelho-escuro-acizentadas. Apresentam horizonte A moderado e 
ocorrências de A proeminente, com teores de carbono variando de 0,5 a 2,4% e no caso de A 
chermozênico constatou-se a percentagem de 3,02% de carbono.  Os valores Ki, baixos no 
horizonte B, situam-se em torno de 1,20, tendo como  valor mais baixo 0,59 e 1,99 como o mais 
elevado.  A relação molecular Kr, também baixa, varia de 0,44 a 1,57. São solos profundos, 
acentuadamente drenados, com pouca diferenciação entre os horizontes.  possuem textura 
predominantemente argilosa, ocorrendo pequenas áreas de textura média, a relação silte/argila 
é inferior a 0,6 para todos os perfis. Por apresentarem boas características físicas para o 
desenvolvimento de raízes e relevo satisfatório à mecanização, são limitados quase que 
exclusivamente pela baixa fertilidade natural que apresentam e o seu aproveitamento racional 
requer adubações e calagens. Foram encontradas na área além do Latossolo Vermelho-escuro, 
as seguintes variações: Latossolo Vermelho-escuro plíntico e Latossolo Vermelho-escuro 
Câmbico. 

SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL NÃO HIDROMÓRFICO 

BRUNIZEM 
AVERMELHADO 

Compreende solos minerais, com horizonte B textural, não hidromórficos, argila de atividade 
alta, horizonte A chernozêmico  e com nítidas diferenças entre o horizonte A e  B devido à 
differença de cor, estrutura e textura entre estes horizonte. O horizonte A chernozêmico 
apresenta valores e cromas entre 2 e 3 quando úmidos e valores de 3 a 4 e cromas 2 e 3,5 
quando secos. O horizonte B é geralmente argiloso  com estrutura em blocos ou prismática. 
São praticamente neutros, com pH em H2O em torno de 7,0 e medianamente profundos. A 
saturação de bases é alta, o alumínio trocável é totalmente ausente, a capacidadde de troca de 
cátions após para a correção de carbono é sempre maior que 24mE/100g de argila e a relação 
molecular Ki é sempre superior a 2,2. São maderadamente a bem drenados e se localizam em 
pequenas áreas de relevo forte ondulado e/ou montanhoso.  

Continuação... 
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Tabela B: (continuação) 

PODZÓLICO AMARELO São solos minerais com horizonte B textural, não hidromórficos, com argila de atividade baixa 
atividade, bem a moderadamente drenados e com sequencia de horizontes A, B e C. Ocorrem 
principalmente nos Tabuleiros Costeiros  e são originados de sedimentos do Grupo Barreiras 
(Terciário). O tipo de horizonte A predominante é o moderado e na área foi constatada a 
presença de solos abrúpticos, conforme maior ou menor diferenciação textural do horizonte A 
para o B. O horizonte B textural, de cores amareladas (bruno-amarelado, vermelho-amarelado e 
bruno forte), apresenta matizes entre  10YR e 5Y, valores em torno de 5 e cromas variando de 6 
a 8. Distinguem-se dos Podzólicos Vermelho-Amarelos, da área, por apresentarem cores mais 
amareladas e teores mais baixos de Fe2O3, geralmente inferiores 4,4. São álicos, pois 
apresentam alta saturação com alumínio >50%, possuem boas condições físicas para o 
desenvolvimento das plantas e u m relevo plano e suave ondulado, favorável à mecanização.  
Sua principal limitação è a baixa fertilidade natural. Foram encontradas na área além do 
Podzólico Amarelo, as seguintes variações: Podzólico Amarelo Plíntico e Podzólico Amarelo 
Latossólico. 

PODZÓLICO  
VERMELHO-AMARELO� 

Compreende solos minerais, com horizonte B textural, não hidromórficos, normalmente com 
argila de atividade baixa (Tb), usualmente profundos com sequência de horizontes A, B e C e 
são bem a moderadamente drenados.  Apresaentam horizonte A moderado, proeminente e 
chernozêmico e esporadicamente A fraco. A textura do horizonte A é arenosa ou média e em 
alguns casos argilosa, enquanto o horizonte B textural é franco-arenoso ou mais fina, ocorrendo 
inclusive solos com mudança textural abrúpta.  Com relação à saturação das bases, 
encontramos na área, solos álicos (saturação com alumínio >50%), distróficos  (V<50%) e 
eutróficos (V>=50%). Apresentam via de regra um horizonte B de coloração vermelho-
amarelada e com teores de Fe2O3 inferiores ao Podzólico Vermelho-Escuro. De modo geral o 
matiz é 5YR ou mais amarelo, volor igual ou maior que 4 e croma igual ou maior que 6. Nos 
casos das cores 5YR 4/6 e 2,5YR 4/6, que sào admitidas tanto para Podzólicos Vermelho-
Amarelos como para Podzólicos Vermelho-Escuros, distinguem-se os primeiros por 
aprtesentarem teores Fe2O3 inferiores a 5% quando o suborizonte considerado tiver 20% de 
argila, ou inferiores a 10% quando o conteúdo de argils for 100%, ou equiprováveis proporções 
de Fe2O3 em relação às variações do teor de argila. Foi encontrada na área além do Podzólico 
Vermelho-amarelo, a seguinte variaçõe: Podzólico Vermelho-amarelo Latossólico. 

 SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL HIDROMÓRFICOS 

PLANOSSOLO Compreende solos com horizonte B textural, mudança textural abrúpta e com horizonte 
supreficial  de textura arenosa ou média. Os horizontes subsuperficiais apresentam colorações 
variegadas, com predomínio de cores brunadas me acinzentadas, refletindo as condições da 
drenagem imperfeita, decorrente da situação topográfica baixa que permite um exesso de 
umidade durante o período das chuvas. O horizonte B é frequentemente de textura argilosa ou 
média, com estrutura forte prismática composta de blocos angulares ou subangulares. o tipo de 
horizonte A dominante na área é o moderado, com textura mais leve (arenosa ou média), que o 
horizonte subjacente. Esta marcante variação textural (mudança textural abrúpta) do horizonte A 
para o B constitui característica definitiva para estas classes de solos. Ocorrem principalmente 
em relevo plano e suave onduladonas planícies litorâneas e colinas costeiras. Devido a 
problemas acarretados pela drenagem imperfeita, ou acumulação de sais, estes solos não 
despertam muito interesse para a agricultura, sendo mais indicado para pastagem. 

SOLOS COM HORIZONTE B PODZOL 

PODZOL HIDROMÓRFICO Compreende solos com horizontes B podzol (espódico), com nítida diferenciação de horizontes 
A1, A2 seguidos de Bhir ou Bh, Bir e C. São fortemente ácidos, com pH e KCl geralmente 
inferior a 4,0 e de muito baixa fertilidade natural. Ocorrem em áreas de relevo 
predominantemente plano e suave ondulado. O Podzol Hidromórfico, principal representante 
desta classe de solos, ocorre ao longo das Planíces Litorâneas derivados de sedimentos areno-
quartzosos marinhos referidos ao  Holoceno.  Se desenvolveram em áreas mal ou muito mal 
drenadas, com excesso de água permanente ou temporária e são de grande importância, em 
função da extensão geográfica que ocupam. Embora tanto o Podzol quanto o Podzol 
hidromórfico sejam de muito baixa fertilidade e com a vegetação natural ainda dominando a 
maior parte de suas áreas, verificou-se alguma utilização destes solos com pastagem natural.  

Conrinuação... 



PEC-2939 
 

 15 

Tabela B: (continuação) 

SOLOS HIDROMÓRFICOS SEM HORIZONTE B TEXTURAL (COM OU SEM B INCIPIENTE) 

GLEI HÚMICO São solos hidromórficos, pouco profundos, apresentando horizonte A com alto teor de matéria orgânica, 
seguido de horizontes gleizados, como resultado da grande influência do lençol freático, pois se 
localizam em áreas mal ou muito mal drenadas. O horizonte é espesso, de coloração preta ou cinzento-
escura, em decorrência da acumulação acentuada de matéria orgânica proveniente de resíduos 
vegetais, característica que o diferencia  da classe Glei Pouco Húmico.  Os horizontes 
subsuperficiais apresentam cores cinzentas e neutra e forte gleização, textura argilosa e estrutura 
maciça. São provenientes de deposições orgânicas e de sedimentos aluviais argilo-sitosos, ambos 
referidos ao Holoceno. Situam-se nas várzeas dos principais rios da área, associados a Solos Aluviais 
e/ou Solos Orgânicos, sendo utilizados principalmente com pastagens e olericultura. A principal 
limitação ao uso agrícola destes solos decorre do excesso de água, com lençol freático próximo ou a 
superfície que prejudica sensivelmente o desenvolvimento das plantas. Para se obter um 
aproveitamento racional destes solos é necessária drenagem para manter o lençol freático em nível 
desejado. 

GLEI POUCO 
HÚMICO 

Compreende solos hidromórficos, mal drenados, isto em função do lençol freático ficar próximo à 
superfície durante todo ano. São pouco desenvolvidos e geralmente apresentam seqüência de 
horizontes A e Cg ou A(B)g e Cg, sendo o subscrito g indica a presença de gleização. O horizonte A 
apresenta espessura variada, cores escuras e em alguns casos cinzento muito escuras  e bruno-
avermelhado-escuras, com matiz 10YR a 5YR, valores de 2 a 5 e cromas normalmente  variando de 1 a 
3, com textura da classe argila e estrutura granular. Os horizontes subsuperficiais com espessura 
variando de 55 a 130 cm, ou pouco mais, apresentam mosqueados de coloração avermelhada ou 
amarelada ou coloração variegada, geralmente possuem coloração variegada, geralmente possuem 
textura argilosa  e muito argilosa e estrutura maciça. O teor de carbono orgânico no horizonte a é 
geralmente mais elevado do que nos subjacentes, em virtude de acumulação de matéria orgânica, 
proveniente da decomposição dos vegetais. São originádos de sedimentos argilo-siltosos, ocorrem em 
áreas planas, das várzeas dos rios de maior expressão, e foram distinguidos na área solos distróficos, 
álicos, eutróficos e sódicos, argila de atividade baixa e de atividade alta.  

CAMBISSOLO 
 Compreende solos minerais com horizonte B câmbico ou incipiente, não hidromórficos e 

com pouca diferenciação de textura do horizonte A para o B. São solos com certo grau de 
evolução, porém não suficiente para meteorizar completamente minerais primários de fácil 
intemperização como feldspatos, micas e outros, não possuem acumulação significativa de 
óxidos de ferro, húmus e argilas que permitam identifica-los como B textural ou B Podzol.  
Muitas vezes apresentam características similares aos solos  com horizonte B latossólico, 
mas diferenciam-se por serem menos evoluídos, menos profundos e ainda com minerais 
primários de fácil intemperização, ou pela atividade de argila, que apesar de variar de baixa 
é normalmente superior à dos Latossolos, ou pela presença de minerais amorfos na fração 
argila, ou pelos teores de silte mais elevados, relação silte/argila mais elevada. Na área em 
estudo apresentam atividade de argila sempre baixa, relação molecular Ki em geral em 
torno de 2 e relação silte/argila alta, invariavelmente superior a 0,7.  Apresentam seqüência 
de horizontes A, (B) e C, ocorrendo com mais freqüência o tipo de horizonte A  moderado 
seguido pelo A proeminente e  Húmico. Possuem textura média ou argilosa, com ocorrência 
de textura muito argilosa, São bem a moderadamente drenados e rasos a profundos. São 
álicos na grande maioria, com saturação com alumínio maior que 50%, seguido pelos 
distróficos. Ocorrem nas regiões serranas em relevo montanhoso e escarpado com 
vegetação de Floresta  Perenifólia ou Subperenifólia. De um modo geral estes solos não são 
utilizados agricolamente, apresentando como fatores limitantes ora o relevo acentuado ora o 
excesso de alumínio.  Como uso mais adequado recomendam-se a pecuária extensiva, 
reflorestamento ou ainda como áreas de preservação de ambientes ecológicos.  

Continuação... 
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Tabela B: (continuação) 
SOLOS LITÓLICOS E ALUVIAIS 

SOLOS 
LITÓLICOS 

Compreendem solos minerais, pouco desenvolvidos, com aproximadamente 20 a 40cm de 
profundidade, assentes sobre rochas consolidadas, pouco ou nada meteorizadas. Abrangem 
portanto desde solos com horizonte A assente diretamente sobre camada rochosa até solos 
com horizonte B relativamnete desenvolvido, porém pouco espesso. Aqui a designacão é 
extensiva também a solos que não estão assentados diretamente sobre rochas 
consolidadas próximas a superfície, porém a quantidade de cascalho, calhaus e matacões 
pouco decompostos é maior do que a de terra . Na área estudada, estes solos apresentam 
horizonte A moderado e fraco, ocorrendo também A chernozêmico e húmico. A textura é 
normalmente média e em alguns casos argilosa.  O horizonte a possui espessura que varia 
de 8 a 25cm, com predominância de cores brunadas, com matiz variando de 2,5YR a 10YR, 
sendo mais frequente 10YR, valores de 3 a 4 e cromas de 2 a 4; estrutura fraca a moderada 
muito pequena e pequena granular. Foram encontrados na área solos álicos e distróficos 
principalmente e raras ocorrências de eutróficos, todos originados do produto da 
decomposicão de diferentes tipos de rochas, tais como quartzitos, xistos, argilitos, 
charnockitos, migmatitos e rochas alcalinas.  Quanto ao uso, são pouco cultivados, 
apresentando bastante pedregosidade e/ou rochosidade na superfície ou na massa do solo, 
grande suscetibilidade à erosão e normalmente ocupando relevo acidentado de difícil 
acesso. 

SOLOS 
ALUVIAIS 

Esta classe compreende solos pouco desenvolvidos, resultantes de deposicões fluviais 
recentes, que apenas apresentam um horizonte A diferenciado, assente sobre um horizonte 
C de camadas estratificadas não consolidadas e não havendo qualquer relação 
pedogenética entre elas. Estes solos apresentam sequencia de horizonte A e C, podendo 
ocorrer em alguns casos um horizonte (B) incipiente, relativamente desenvolvido, porém 
pouco espesso. Devido à natureza dos sedimentos depositados, suas características 
morfológicas variam muito, principalmente com relacão à textura, coloracão, estrutura e 
consistência. Apresentam horizonte A moderado, com espessura em torno de 25cm, matiz 
10YR, valores de 3 a 4 e cromas variando de 2 a 4, estrutura fraca a moderada pequena a 
média granular. Após o horizonte A, seguem-se camadas estratificadas de composicão e 
granulometria distintas, podendo em alguns casos ocorrer a presenca de mosqueado. De 
um modo geral, ocorrem nas várzeas dos principais rios, destacando-se a cultura de arroz, 
pastagem natural e olericultura como principais utilizacões, além da cana-de-acúcar 
responsável pela sua quase total utilizacão no Delta do Rio Paraíba.  

AFLORAMENTOS DE ROCHA 
 São considerados tipos de terrenos e estão representados por exposições de diferentes 

tipos de rochas nuas, ou com reduzidas porções de materiais detríticos grosseiros, não 
classificáveis especificamente como solo, contituido por largas porções de fragmentos 
provenientes da desagregação de rochas locais com algum material  terroso, relacionadas 
ao Pré-Cambriano. Ocorrem, de um modo geral, ora constituindo unidade de mapeamento 
ora associado principalmente a solos Litólicos, Cambissolos e Latossolos e ora com 
inclusão.  

Fonte: Projeto Radambrasil, Levantamento de Recursos Naturais - Folhas Rio de Janeiro/Vitória, 1983. 

 
 
 



PEC-2939 
 

 17 

Tabela B1: Distribuição das Classes de Solos no Trecho Mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul (hectares)    

Microrr. / Município * Ae AR Ca CH LV LVH PE PV Ra/d Total 
ANDRELÂNDIA           
Bocaina de Minas   21.108 2.780      23.888 
Bom Jardim de Minas   13.368       13.368 
Passa Vinte   23.632  860     24.492 
Subtotal 0 0 58.108 2.780 860  0 0 0 61.748 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 94,1 4,5 1,4  0,0 0,0 0,0 100,0 

BARABCENA           
Antônio Carlos   7.892  7.972     15.864 
Barbacena   5.444  16     5.460 
Desterro do Melo    2.140  936     3.076 
Santa Bárbara do Tugúrio   12.824  3.176     16.000 
Subtotal 0 0 28.300 0 12.100  0 0 0 40.400 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 70,0 0,0 30,0  0,0 0,0 0,0 100,0 

CATAGUASES           
Além Paraíba     36.472  1.516 13.108  51.096 
Argirita     15.936     15.936 
Cataguases     47.008   1.284  48.292 
Dona Euzébia     932   4.532  5.464 
Estrela Dalva     8.964   4.244  13.208 
Itamarati de Minas   28  10.392   1.404  11.824 
Laranjal     20.420     20.420 
Leopoldina     94.308     94.308 
Palma     29.096   2.772  31.868 
Pirapetinga 800    4.504   13.948  19.252 
Recreio     20.276   3.180  23.456 
Santana de Cataguases     16.232     16.232 
Sto Ant. do Aventureiro     20.192     20.192 
Volta Grande     15.484  284 5.068  20.836 
Subtotal 800 0 28 0 340.216  1.800 49.540 0 392.384 
Distr. Perc. (%) 0,2 0,0 0,0 0,0 86,7  0,5 12,6 0,0 100,0 

JUIZ DE FORA           
Aracitaba   8.668  1.880     10.548 
Belmiro Braga     39.144     39.144 
Bias Fortes   13.056  15.320     28.376 
Bicas     13.956     13.956 
Chácara     15.872     15.872 
Chiador     5.836  19.364   25.200 
Coronel Pacheco   500  11.696     12.196 
Descoberto   4.868  16.420     21.288 
Ewbank da Câmara     10.380     10.380 
Guarará     8.860     8.860 
Juiz de Fora   5.980  137.936     143.916 
Lima Duarte   30.340  31.536     61.876 
Mar de Espanha     33.864  3.328   37.192 
Maripá de Minas     7.804     7.804 
Matias Barbosa     15.572  76   15.648 
Olaria   16.412  1.420     17.832 
Oliveira Fortes   6.776  4.332     11.108 
Paiva   3.692  2.112     5.804 
           

Pedro Teixeira   52  11.256     11.308 

Continua.... 
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Tabela B1: Continuação 
Microrr. / Município * Ae AR Ca CH LV LVH PE PV Ra/d Total 
Pequeri     7.312  1.788   9.100 
Piau   15.564  3.592     19.156 
Rio Novo   84  35.976     36.060 
Rio Preto   27.668  48.620     76.288 
Rochedo de Minas     7.968     7.968 
Santa Rita de Jacutinga   23.092  20.512   4  43.608 
Santa Rita do Ibitipoca   8.796       8.796 
Santana do Deserto     3.424  14.780   18.204 
Santos Dumont   12.436  51.316     63.752 
São João Nepomuceno     40.780     40.780 
Senador Cortes     9.864     9.864 
Simão Pereira     9.552  3.896   13.448 

Subtotal 0 0 177.984 0 624.112  43.232 4 0 845.332 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 21,1 0,0 73,8  5,1 0,0 0,0 100,0 

MURIAÉ           
Antônio Prado de Minas     3.308    5.276 8.584 
Barão de Monte Alto     19.916     19.916 
Carangola  8.852 4  36.732 21.904 3.788   71.280 
Divino  4.276   696 29.440 11.532   45.944 
Eugenópolis  1.404   21.384  6.924  1.396 31.108 
Faria Lemos  752   12.204 104   3.196 16.256 
Miradouro     26.112 4.060    30.172 
Miraí     35.160 1.172  3.148  39.480 
Muriaé     78.968 7.376 8.788 556  95.688 
Patrocínio do Muriaé     10.680  168   10.848 
Pedra Dourada  1.468   5.580     7.048 
São Francisco do Glória  680   15.792     16.472 
Tombos     22.916  4.372  1.064 28.352 
Vieiras  1.196   8.712  1.304   11.212 
Subtotal 0 18.628 4 0 298.160 64.056 36.876 3.704 10.932 432.360 
Distr. Perc. (%) 0,0 4,3 0,0 0,0 69,0 14,8 8,5 0,9 2,5 100,0 

UBÁ           
Astolfo Dutra   5.136  2.364   8.424  15.924 
Divinésia     744   3.160  3.904 
Ervália (Micror. Viçosa)     2.744 1.972  784  5.500 
Guarani**   3.128  22.772   612  26.512 
Guidoval     432   15.468  15.900 
Guiricema     788 292  28.376  29.456 
Mercês   17.840  12.840     30.680 
Piraúba     14.100   288  14.388 
Rio Pomba   2.248  22.944     25.192 
Rodeiro     68   7.140  7.208 
São Geraldo     256   14.880  15.136 
Silveirânia   10.200  5.576     15.776 
Tabuleiro   9.036  12.096     21.132 
Tocantins   500  15.008   1.836  17.344 
Ubá     13.616   18.760  32.376 
Visconde do Rio Branco     88   23.304  23.392 
Subtotal 0 0 48.088 0 126.436 2.264 0 123.032 0 299.820 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 16,0 0,0 42,2 0,8 0,0 41,0 0,0 100,0 
TOTAL 800 18.628 312.512 2.780 1.401.884 66.320 81.908 176.280 10.932 2.072.044 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,9 15,1 0,1 67,7 3,2 4,0 8,5 0,5 100,0 

Obs: ver descrição das classes de solos no item 2.2 e na tabela B. * municípios criados até 1991. 
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Tabela B2: Distribuição das Classes de Solos no Trecho Fluminense da Bacia do Rio Paraíba do Sul (área em hectares) 

Subregião/município * Ad/Ae AR BV Ca CH HGP HP LA LV LVH PA PE PV R SKS TOTAL 

MÉDIO VALE                 
Barra do Piraí         31.380    26.296   57.676 
Barra Mansa 860   492    2.704 67.552    10.516   82.124 
En. P de Frontin         5.576    2.880   8.456 
Itatiaia 3.280   6.664 3.132   2.048 6.152       21.276 
Mendes             7.612   7.612 
Miguel Pereira    12     3.916       3.928 
Paraíba do Sul    744     20.892   26.988 9.396   58.020 
Paty do Alferes    292     27.604    4.260   32.156 
Piraí    416     9.440    37.408   47.264 
Resende 8.704   26.000 3.388   6.760 66.480       111.332 
Rio Claro    32.380     16.404    3.980   52.764 
Rio das Flores         28.324   17.968 1.560   47.852 
Sapucaia          12.728  40.776 544   54.048 
Tres Rios    8.500     16.048   27.324 2.180   54.052 
Valença    152     122.788   3.252 4.340   130.532 
Vassouras         7.936   7.412 38.744   54.092 
Volta Redonda         9.380    6.404   15.784 
Subtotal 12.844 0 0 75.652 6.520 0 0 11.512 439.872 12.728 0 123.720 156.120 0 0 838.968 
Distr. Perc. (%) 1,5 0,0 0,0 9,0 0,8 0,0 0,0 1,4 52,4 1,5 0,0 14,7 18,6 0,0 0,0 100,0 
SERRANA                 
Bom Jardim    38.256            38.256 
Cantagalo 288         14.076  45.348 15.024   74.736 
Carmo          1.388  33.240 700   35.328 
Cordeiro    6.536        12.796    19.332 
Duas Barras    20.428      8.256  5.968    34.652 
Nova Friburgo  5.876  41.052      12.876      59.804 
Petrópolis  8.972  45.348     15.516       69.836 
S. M. Madalena    2.632     3.292   17.024 4.928   27.876 
S.J.Vale R. Preto    13.404     588 7.060  3.020    24.072 
S.Sebastião Alto            23.304 16.408   39.712 
Sumidouro    920      36.240  2.480    39.640 
Teresópolis  9.740  31.808      33.940  1.468    76.956 
Trajano de Morais    18.716        13.624    32.340 
Subtotal 288 24.588 0 219.100 0 0 0 0 19.396 113.836 0 158.272 37.060 0 0 572.540 
Distr. Perc. (%) 0,1 4,3 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 19,9 0,0 27,6 6,5 0,0 0,0 100,0 

Continua... 



PEC-2939 
 

 20 

Tabela B2: Cont. 
Subregião/município * Ad/Ae AR BV Ca CH HGP HP LA LV LVH PA PE PV R SKS TOTAL 

BAIXO CURSO                 
Campos Goytac. 3.084   88  12.088     27.180 5.100 54.912 2.732  105.184 
Italva            88 27.920 1.536  29.544 
Itaocara 1.048           11.388 30.376   42.812 
Itaperuna   6.228   9.032   23.116   27.816 37.552 6.664  110.408 
Laje do Muriaé         24.772    300   25.072 
Miracema         17.428    9.704 2.836  29.968 
Natividade      3.032   1.348   19.456 1.808 5.320  30.964 
Porciúncula         7.356   8.748  3.392  19.496 
S. Ant. de Pádua 4.100        9.220   20 52.504 4.600  70.444 
São Fidélis    19.980       712 28.212 44.072 10.336  103.312 
S. João da Barra 368     1.576 2.612        344 4.900 
Subtotal 8.600 0 6.228 20.068 0 25.728 2.612 0 83.240 0 27.892 100.828 259.148 37.416 344 572.104 
Distr. Perc. (%) 1,5 0,0 1,1 3,5 0,0 4,5 0,5 0,0 14,5 0,0 4,9 17,6 45,3 6,5 0,1 100,0 
TOTAL 21.732 24.588 6.228 314.820 6.520 25.728 2.612 11.512 542.508 126.564 27.892 382.820 452.328 37.416 344 1.983.612 
Distr. Perc. (%) 1,1 1,2 0,3 15,9 0,3 1,3 0,1 0,6 27,3 6,4 1,4 19,3 22,8 1,9 0,0 100,0 

Obs: ver descrição das classes de solos no item 2.2 e na tabela B.  * municípios criados até 1997. 
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Tabela B3: Distribuição das Classes de Solos no Trecho Paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul (hectares) 

Microrr. / Município * Ca CH HGH LA LV PV Total 
GUARATINGUETÁ        
Aparecida   1.352  4.360 6.424 12.136 
Areias 16.868    13.672  30.540 
Bananal 34.124    26.632 3.072 63.828 
Cachoeira Paulista 3.396  2.892 9.120 10.216 3.140 28.764 
Cruzeiro 7.852 2.216 1.680 4.860 13.768  30.376 
Cunha 107.376    27.944  135.320 
Guaratinguetá 21.772 1.900 7.900 16.676 17.352 12.980 78.580 
Lagoinha 5.660    14.640 5.240 25.540 
Lavrinhas 2.992 1.560  1.272 10.804  16.628 
Lorena 10.648  4.956 11.216 11.868 6.868 45.556 
Piquete 6.240 2.676  1.088 7.516  17.520 
Queluz 4.740 1.760   18.368  24.868 
Roseira   1.728 3.308 60 7.872 12.968 
São José do Barreiro 15.140    8.372  23.512 
Silveiras 23.288    17.912 236 41.436 
Subtotal 260.096 10.112 20.508 47.540 203.484 45.832 587.572 
Distr. Perc. (%) 44,3 1,7 3,5 8,1 34,6 7,8 100,0 
PINDAMONHANGABA        

Caçapava   5.432  23.852 6.496 35.780 
Igaratá     10.436 16.352 26.788 
Jacareí   1.932  1.888 37.084 40.904 
Jambeiro      17.948 17.948 
Monteiro Lobato 5.144    27.644 304 33.092 
Natividade da Serra 33.900    31.292 10.416 75.608 
Paraibuna 5.372    15.548 42.912 63.832 
Pindamonhangaba 14.616  12.564 21.292 8.408 14.720 71.600 
Redenção da Serra 5.392    9.528 14.612 29.532 
Santa Branca      26.600 26.600 
São José dos Campos 4.216  9.912  50.836 39.036 104.000 
São Luís do Paraitinga 40.024    20.912 644 61.580 
Taubaté   3.836 880 21.272 32.716 58.704 
Tremembé 620  6.004 2.680 9.900  19.204 
Subtotal 109.284 0 39.680 24.852 231.516 259.840 665.172 
Distr. Perc. (%) 16,4 0,0 6,0 3,7 34,8 39,1 100,0 
MOGI DAS CRUZES        

Arujá     388 7.000 7.388 
Guararema      27.036 27.036 
Itaquaquecetuba      1.140 1.140 
Mogi das Cruzes      19.184 19.184 
Salesópolis 12     808 820 
Santa Isabel     7.452 27.324 34.776 
Subtotal 12 0 0 0 7.840 82.492 90.344 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 91,3 100,0 
SÃO PAULO        

Guarulhos     4.064 1.948 6.012 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 32,4 100,0 
TOTAL 369.392 10.112 60.188 72.392 446.904 390.112 1.349.100 
Distr. Perc. (%) 27,4 0,7 4,5 5,4 33,1 28,9 100,0 

Obs: ver descrição das classes de solos no item 2.2 e na tabela B.  * municípios criados até 1991. 
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A descrição das classes encontra-se na tabela C, sua distribuição por estado/municípios nas 
tabelas C1, C2 e C3 e a visualização espacial no mapa de cobertura vegetal e uso do solo. 
 
A restinga, o manguezal e a várzea são formas de vegetação de grande eficiência na 
retenção de sedimentos, principalmente o manguezal, responsável pela contenção dos 
sedimentos que chegam aos estuários. A restinga é estabilizadora de dunas e a várzea é 
uma vegetação de porte médio geralmente com denso sub-bosque que cobre planícies 
aluviais.  
 
 As florestas (estacionais e ombrófilas), embora de grande eficiência no controle da 
erosão, foram diferenciadas na classe de baixa vulnerabilidade (e não na de muito baixa) 
tendo em vista as pressões exercidas pela ocupação antrópica, que tendem a 
descaracterizar a estrutura primária da floresta, principalmente com a retirada de árvores do 
sub-bosque, reduzindo relativamente o nível de cobertura do solo. 
 
Na classe de média vulnerabilidade, a vegetação secundária e o reflorestamento foram 
igualados. Embora possam promover diferentes níveis de cobertura de solo, que vão variar 
com as espécies, o estágio de desenvolvimento secundário, a estrutura dos estratos e o 
manejo do plantio, tais diferenças são irrelevantes nessa escala de estudo. Incluem-se 
ainda, na classe de média vulnerabilidade, os campos de altitude, que se diferenciam dos 
campos/pastagens por serem campos naturais, que normalmente não sofrem pisoteio de 
gado e queimadas freqüentes como as pastagens.  
 
O grau de cobertura de solo proporcionado por campos/pastagens é pouco eficiente na 
bacia do rio Paraíba do Sul em geral, devido às constantes queimadas e ao excessivo 
pastoreio, que diminuem a eficiência da vegetação herbácea no controle da erosão. Quando 
bem manejada, uma pastagem pode ter melhor eficiência no amortecimento do impacto da 
chuva e na diminuição do escoamento superficial, pelo denso sistema radicular das 
gramíneas, mas não é o caso da maior parte da bacia, onde se observam muitos processos 
erosivos nas pastagens. 
 
A agricultura foi classificada como de muito alta vulnerabilidade, equiparada inclusive ao solo 
exposto, por ser, em relação às outras classes, a forma de uso que mais expõe o solo aos 
agentes de erosão. No caso da bacia do Paraíba do Sul, o tipo de agricultura praticada 
reúne as piores condições para erosão: predominam as lavouras temporárias, que são 
anualmente renovadas, expondo os solos com muito mais freqüência do que as 
permanentes, ocupam geralmente áreas de forte declividade e raras vezes utilizam técnicas 
de conservação de solos (curvas de nível, terraceamento, etc.). 
 
A classe de área urbana não foi incluída neste estudo porque os graus de cobertura do solo 
podem variar muito conforme a infra-estrutura urbana – se as ruas estão ou não 
pavimentadas, se há drenagem adequada, que taxa de ocupação existe, etc. – e são 
condições que só podem ser consideradas em uma escala de detalhe. 
 
Os afloramentos rochosos não foram incluídos porque já estão considerados no mapa de 
solos. E as áreas não sensoriadas (que significam ausência de informação por efeito de 
cobertura de nuvens nas imagens de satélite utilizadas no mapeamento) ficaram, 
obviamente, fora dessa classificação de erosão.  
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Tabela C: Descrição das classes de Vegetação e Uso da Terra. 

VEGETAÇÃO E USO DA TERRA DESCRIÇÃO 

FLORESTA OMBRÓFILA  

(Mata Atlântica) 

Vegetação de porte arbóreo, com indivíduos apresentando entre 15 e 30m de 
altura, ocorrendo em abundância lianas e epífitas. Desenvolve-se em 
ambiente tropical de elevada temperatura (média de 25ºC) e alta precipitação 
ao longo do ano. 

FLORESTA ESTACIONAL 
SEMIDECIDUAL 

Vegetação sujeita a dupla estacionalidade climática, tropical chuvosa no 
verão seguida por estiagens acentuadas. Neste tipo de vegetação, o 
percentual de árvores caducifólias no conjunto florestal situa-se entre 20 e 
50% durante a época seca. 

VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA (Capoeira) 
Compreende parte da floresta natural primitiva que sofreu exploração 
seletiva, sendo, por esta razão, descaracterizada e dominada por vegetação 
florestal. 

VEGETAÇÃO DE RESTINGA 
Compreende os ecossistemas de restinga, formados por vegetação arbórea, 
árvores de pequeno porte trepadeiras e epífitas, que estão sob influência 
direta do mar. 

VEGETAÇÃO DE MANGUE 
Constitui ambiente halófilo da desembocadura dos cursos d’água no mar, 
onde se desenvolve vegetação arbórea especializada, adaptada a salinidade 
das águas. 

VEGETAÇÃO DE VÁRZEA 
Área de acumulação dos cursos d’água e lagoas, sujeitas a inundações 
periódicas. A vegetação dessas áreas varia de acordo com a intensidade e 
duração da inundação, apresentando fisionomia arbustiva ou arbórea. 

CAMPO NATURAL DE ALTITUDE 
São agrupamentos de vegetação encontrados nas altitudes superiores a 
1500m, inseridos na região fitoecológica da floresta ombrófila. Refletem 
condições ecológicas diferentes da vegetação regional e apresentam-se com 
uma cobertura graminóide, intercalada por pequenos arbustos.  

CAMPO/PASTAGEM Áreas onde a vegetação natural primitiva foi substituída por pastagens, onde 
predomina a criação de gado leiteiro. 

REFLORESTAMENTO (Silvicultura) Áreas destinadas a plantios comerciais homogêneos, utilizando espécies 
exóticas de Pinnus e Eucalyptus. 

ÁREA AGRÍCOLA Áreas contínuas, independente de tamanho, onde incluem-se os campos de 
cultivo permanentes e temporários. 

SOLO EXPOSTO Áreas sem cobertura vegetal. 

ÁREA INUNDÁVEL Áreas inundáveis periodicamente. 

ÁREA URBANIZADA 
Áreas que apresentam um conjunto de edificações e estruturas 
características da ocupação de aglomerados urbanos, estando incluídas 
categorias de uso residencial, comercial, industrial e misto. 

AFLORAMENTO ROCHOSO 
Áreas onde os afloramentos de rocha atingem dimensões mapeáveis por 
imagem Landsat-TM, podendo ou não estar cobertas por vegetação rasteira, 
típica desses ambientes. 

ÁREA NÃO SENSORIADA Áreas com cobertura de nuvens. 

Fonte: MAPA DE USO DO SOLO E DA COBERTURA VEGETAL (GEROE, 1995). 
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Tabela C1: Vegetação e Uso da Terra nos Municípios Mineiros da Bacia do Rio Paraíba do Sul (área em hectares)   Fonte: GEROE (1995) 

REGIÃO/MUNICÍPIO  
floresta 

estacional 
floresta 

ombrófila 
veget. 

secund. 
campo-

pastagem 
área 

agrícola várzea área 
urbana 

campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
área inund. 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

ANDRELÂNDIA               
Bocaina de Minas 4 6.940 10.664 5.872  16  244 44    104 23.888 
Bom Jardim de Minas 2.500  3.592 6.492  4       780 13.368 
Passa Vinte   17.652 6.816  12       12 24.492 
Subtotal 2.504 6.940 31.908 19.180 0 32 0 244 44 0 0 0 896 61.748 
Distr. Percentual (%) 4,1 11,2 51,7 31,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 100 
BARBACENA               
Antônio Carlos 388  4.480 10.008 96      460  428 15.860 
Barbacena 324  132 4.732         272 5.460 
Desterro do Melo 16  76 2.924       8  52 3.076 
Santa Bárbara do Tugúrio 348  772 14.740  64     24  52 16.000 
Subtotal 1.076 0 5.460 32.404 96 64 0 0 0 0 492 0 804 40.396 
Distr. Percentual (%) 2,7 0,0 13,5 80,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,0 100 
CATAGUASES               
Além Paraíba 6.000  2.804 41.016 56 252 356  88 48  476  51.096 
Argirita 1.348  432 14.132   24       15.936 
Cataguases 2.016  4.192 38.496 1.296 24 384   24 1.232 436  48.100 
Dona Euzébia 420  772 4.272          5.464 
Estrela Dalva 1.328  460 11.152        268  13.208 
Itamarati de Minas 2.132  1.260 8.248 16     84  84  11.824 
Laranjal 868  1.192 18.148 16 120 40    12 16  20.412 
Leopoldina 7.252 8 4.764 79.368 1.400 760 388    260 108  94.308 
Palma 2.384 28 2.392 26.512 400 80 48  4   20  31.868 
Pirapetinga 644 20 340 17.684 36  44     472 12 19.252 
Recreio 828  740 21.736 88  48      12 23.452 
Santana de Cataguases 296  580 14.924 88      344   16.232 
S. Antônio do Aventureiro 452  684 18.832 4 220        20.192 
Volta Grande 1.428  996 18.144  8 56     172  20.804 
Subtotal 27.396 56 21.608 332.664 3.400 1.464 1.388 0 92 156 1.848 2.052 24 392.148 
Distr. Percentual (%) 7,0 0,0 5,5 84,8 0,9 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 100 

Continua... 
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Tabela C1: Continuação 

REGIÃO/MUNICÍPIO  
floresta 

estacional 
floresta 

ombrófila 
veget. 

secund. 
campo-

pastagem 
área 

agrícola várzea área 
urbana 

campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
área inund. 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

JUIZ DE FORA                
Aracitaba   412 10.088 40  8       10.548 
Belmiro Braga 2.784  4.284 30.392 48 88 44     12 1.444 39.096 
Bias Fortes 1.288  1.788 24.248  12  48  12 948  32 28.376 
Bicas 144  304 13.384 116     8    13.956 
Chácara 680  208 14.912 28 20     24   15.872 
Chiador 1.988  1.760 20.908 4  12     512  25.184 
Coronel Pacheco 296  140 11.420 336      4   12.196 
Descoberto 1.256  2.376 16.608 1.004       28  21.272 
Ewbank da Câmara 228  852 7.124 8      848  1.320 10.380 
Guarará 592  80 8.184  4        8.860 
Juiz de Fora 5.736  8.608 96.232 132 744 3.144   16 2.272 260 26.772 143.916 
Lima Duarte 4.248  6.068 46.484  52  1.288   188  3.548 61.876 
Mar de Espanha 1.920  2.028 33.032 16  108    88   37.192 
Maripá de Minas 320  84 7.400          7.804 
Matias Barbosa 3.244  896 11.028 112  36    328   15.644 
Olaria 1.532  4.080 12.032 16 8  140     24 17.832 
Oliveira Fortes 164  1.012 9.920       4  8 11.108 
Paiva   456 5.348          5.804 
Pedro Teixeira 364  912 7.504       16  2.512 11.308 
Pequeri 540  580 7.940 40         9.100 
Piau 348  1.556 16.332 680 240        19.156 
Rio Novo 972  1.280 31.020 2.604 44 88  4   48  36.060 
Rio Preto 7.496  16.448 51.588 12 112 112    16 8 416 76.208 
Rochedo de Minas 408  92 7.468          7.968 
Santa Rita de Jacutinga  20.892 22.548 36 48       84 43.608 
Santa Rita do Ibitipoca 404  1.804 5.956 12   296   160  164 8.796 
Santana do Deserto 3.172  800 13.708 104  4    404 8  18.200 
Santos Dumont 540  6.392 51.464 1.204 184    20 2.428 252 1.256 63.740 
São João Nepomuceno 3.424  888 36.080 196 176        40.764 
Senador Cortes 296  164 9.392 12         9.864 
Simão Pereira 660  1.216 11.420 12 48    36  44  13.436 
Subtotal 45.044 0 88.460 651.164 6.772 1.780 3.556 1.772 4 92 7.728 1.172 37.580 845.124 
Distr. Percentual (%) 5,3 0,0 10,5 77,0 0,8 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,9 0,1 4,4 100 

Continua... 
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Tabela C1: Continuação 

REGIÃO/MUNICÍPIO  floresta 
estacional 

floresta 
ombrófila 

veget. 
secund. 

campo-
pastagem 

área 
agrícola várzea área 

urbana 
campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
área inund. 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

MURIAÉ               
Antônio Prado de Minas 608  760 7.160 8 12 8  24    4 8.584 
Barão de Monte Alto 2.424  1.836 13.416 2.180 20 40       19.916 
Carangola 5.328  3.900 56.796 3.104 64 208  456 24 1.008  392 71.280 
Divino 292  3.588 38.108 3.460 8 60  88 92   248 45.944 
Eugenópolis 2.080  2.476 25.608 732 116 72  24     31.108 
Faria Lemos 1.188  1.416 13.108 504  4  20    16 16.256 
Miradouro 1.676  1.188 25.912 840 68 88  200    192 30.164 
Miraí 1.040  3.208 34.820 412         39.480 
Muriaé 5.132  5.484 80.424 3.088 380 1.036       95.544 
Patrocínio do Muriaé 344  808 8.984 468 180 64       10.848 
Pedra Dourada 1.008  728 5.312          7.048 
São Francisco do Glória 92  408 15.440 392 8 44  88     16.472 
Tombos 1.168  1.804 24.852 404  92  32     28.352 
Vieiras 72  448 10.452 200  8  32     11.212 
Subtotal 22.452 0 28.052 360.392 15.792 856 1.724 0 964 116 1.008 0 852 432.208 
Distr. Percentual (%) 5,2 0,0 6,5 83,4 3,7 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 100 
UBÁ               
Astolfo Dutra 52  1.276 13.924 672         15.924 
Divinésia 12  100 3.776 8         3.896 
Ervália (Micror. Viçosa) 488  276 4.388 336        12 5.500 
Guarani 576  1.396 24.072 424  44       26.512 
Guidoval 272  868 13.776 900      84   15.900 
Guiricema   532 28.632 244 20 16      8 29.452 
Mercês 200  1.948 28.012 96 324 44      56 30.680 
Piraúba 124  424 13.604 192  44       14.388 
Rio Pomba 140  1.808 21.876 864 320 184       25.192 
Rodeiro   276 6.524 408         7.208 
São Geraldo   220 13.728 1.136  24      28 15.136 
Silveirânia 116  1.620 13.568 464        8 15.776 
Tabuleiro 108  1.084 19.340 24 564 12       21.132 
Tocantins 256  664 15.492 784  148       17.344 
Ubá 64  2.036 27.680 1.672  824      100 32.376 
Visconde do Rio Branco  588 16.296 6.468  8      20 23.380 
Subtotal 2.408 0 15.116 264.688 14.692 1.228 1.348 0 0 0 84 0 232 299.796 
Distr. Percentual (%) 0,8 0,0 5,0 88,3 4,9 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100 
TOTAL 100.880 6.996 190.604 1.660.492 40.752 5.424 8.016 2.016 1.104 364 11.160 3.224 40.388 2.071.420 
Distr. Percentual (%) 4,87 0,34 9,20 80,16 1,97 0,26 0,39 0,10 0,05 0,02 0,54 0,16 1,95 100,00 
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Tabela C2: Vegetação e Uso da Terra nos Municípios Fluminenses da Bacia do Rio Paraíba do Sul (área em hectares)     Fonte: GEROE (1995) 

REGIÃO/MUNICÍPIO  
floresta 

estacional 
floresta 

ombrófila 
veget. 

secund. 
campo-

pastagem 
área 

agrícola várzea área 
urbana 

campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
área inund. 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

MÉDIO VALE               
Barra do Piraí 8.667 270 5.049 39.735 18 27 567  45  342 63 2.943 57.726 
Barra Mansa 2.502 81 2.412 47.790 72  1.692 54    18  54.621 
C Levy Gasparian   3.933 7.227 99  18  36     11.313 
En. P de Frontin 225 3.105 2.412 3.501          9.243 
Itatiaia 81 9.477 1.485 7.686 306  351 1.251 180  585 576  21.978 
Mendes 1.521 1.134 396 4.770  9        7.830 
Miguel Pereira  252 2.196 819   279   72    3.618 
Paraíba do Sul 783  19.350 34.164 99  18  9 144  90 3.096 57.753 
Paty do Alferes 45 1.116 9.792 18.189   27   90 2.664  18 31.941 
Pinheiral 756 126 288 6.309   207       7.686 
Piraí 1.350 684 6.462 28.260   216   18 1.278 378 18 38.664 
Porto Real 108 846 27 3.348 954  225     9 279 5.796 
Quatis 297  1.341 25.641 234  171     27 63 27.774 
Resende 2.241 21.429 11.790 64.323 4.068  1.872 1.377 126  2.196 1.818 72 111.312 
Rio Claro 2.619 18.810 5.643 25.353   45 36 18  72   52.596 
Rio das Flores 3.330  7.281 22.050 396    18 9  54 14.787 47.925 
Sapucaia 4.329 72 27.333 21.276 315  117  72   81 63 53.658 
Tres Rios  27 10.143 19.953   918     234 378 31.653 
Valença 15.795 36 16.182 92.502 18 9 603 63 45 18   4.932 130.203 
Vassouras 3.780 18 14.697 31.752 198 45 441   54  162 2.952 54.099 
Volta Redonda 1.503 99 828 12.213   3.060   72  9  17.784 
Subtotal 49.932 57.582 149.040 516.861 6.777 90 10.827 2.781 549 477 7.137 3.519 29.601 835.173 

 6,0 6,9 17,8 61,9 0,8 0,0 1,3 0,3 0,1 0,1 0,9 0,4 3,5 100,0 

Continua... 
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Tabela C2: Continuação 

REGIÃO/MUNICÍPIO  
floresta 

estacional 
floresta 

ombrófila 
veget. 

secund. 
campo-

pastagem 
área 

agrícola várzea área 
urbana 

campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
área inund. 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

SERRANA               
Areal 0 90 5.985 4.806 0  36 0 0 126 0 0 0 11.043 
Bom Jardim 1.692 2.988 12.726 20.511 0  9 0 0 27 0 0 0 37.953 
Cantagalo 3.915 8.496 8.937 52.461 36  18 0 0 9 603 171 0 74.646 
Carmo 4.788 0 6.579 23.337 0  270 0 0 0 0 18 0 34.992 
Cordeiro 1.260 360 1.422 8.379 0  54 0 0 0 0 0 0 11.475 
Duas Barras 8.919 2.952 8.091 14.589 108  27 0 81 27 0 0 0 34.794 
Macuco  855 567 1.962 4.212 0  27 0 0 0 0 0 0 7.623 
Nova Friburgo 2.871 24.111 23.454 6.858 234  1.359 0 144 126 0 27 135 59.319 
Petrópolis 0 26.064 29.007 12.330 0  3.663 0 1.611 0 54 0 81 72.810 
S. M. Madalena 0 10.845 1.899 21.897 0  63 0 432 0 0 0 0 35.136 
S.J.Vale R. Preto 0 4.887 9.513 7.524 0  45 0 0 0 0 0 54 22.023 
S.Sebastião Alto 0 1.179 2.367 35.550 117  0 0 72 0 0 0 0 39.285 
Sumidouro 36 4.527 24.831 9.360 693  0 0 45 243 0 0 0 39.735 
Teresópolis 0 30.879 36.324 4.869 1026  1.737 0 720 99 0 0 765 76.419 
Trajano de Morais 4.230 6.957 3.600 19.818 0  0 27 0 0 0 0 0 34.632 

Subtotal 28.566 124.902 176.697 246.501 2.214  7.308 27 3.105 657 657 216 1.035 591.885 

 4,8 21,1 29,9 41,6 0,4 0,0 1,2 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 100,0 

Continua... 
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Tabela C2: Continuação 

REGIÃO/MUNICÍPIO  
floresta 

estacional 
floresta 

ombrófila 
veget. 

secund. 
campo-

pastagem 
área 

agrícola várzea área 
urbana 

campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
área inund. 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

BAIXO CURSO               
Aperibé 0 0 90 8.595 0 0 63  0 0 0 117 0 8.865 
Cambuci 4.194 36 4.959 46.827 0 0 72  144 9 0 162 0 56.403 
Campos Goytac. 18 1.188 315 4.176 37.098 540 3.474  63 0 0 3.474 0 50.346 
Cardoso Moreira 360 72 2.718 32.589 5.436 0 0  126 162 0 603 0 42.066 
Italva 0 0 774 28.494 0 0 171  171 0 0 18 0 29.628 
Itaocara 0 189 2.052 39.330 945 0 234  0 0 0 306 0 43.056 
Itaperuna 1.224 27 4.077 102.483 0 0 1.089  171 450 27 198 0 109.746 
Laje do Muriaé 1.449 0 1.368 21.880 45 0 9  189 9 0 0 0 24.949 
Miracema 486 0 1.674 27.360 0 0 405  0 0 0 117 0 30.042 
Natividade 1.791 99 2.961 33.327 153 0 27  234 0 0 0 0 38.592 
Porciúncula 2.754 9 945 19.710 0 0 126  0 0 0 0 0 23.544 
S. Ant. de Pádua 9 585 1.818 57.582 306 0 333  27 0 0 144 18 60.822 
São Fidélis 774 6.597 8.649 81.558 1.539 0 144  1.143 180 0 1.728 0 102.312 
S.Fr.Itabapoana 0 0 0 864 639 2.772 0  0 0 0 2.412 0 6.687 
S. João da Barra 0 0 0 1.350 2.700 1.764 261  0 0 0 1.179 0 7.254 
São José do Ubá 0 36 1.386 22.608 0 0 0  918 0 0 0 0 24.948 
Varre-Sai 1.431 0 360 2.601 0 0 0  0 0 0 0 0 4.392 

Subtotal 14.490 8.838 34.146 531.334 48.861 5.076 6.408  3.186 810 27 10.458 18 663.652 

 2,2 1,3 5,1 80,1 7,4 0,8 1,0 0,0 0,5 0,1 0,0 1,6 0,0 100,0 

TOTAL 14.490 8.838 34.146 531.334 48.861 5.076 6.408  3.186 810 27 10.458 18 663.652 

 2,2 1,3 5,1 80,1 7,4 0,8 1,0 0,0 0,5 0,1 0,0 1,6 0,0 100,0 
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Tabela C3: Vegetação e Uso da Terra nos Municípios Paulistas da Bacia do Rio Paraíba do Sul (área em hectares)     Fonte: GEROE (1995) 

REGIÃO/MUNICÍPIO  
floresta 

estacional 
floresta 

ombrófila 
veget. 

secund. 
campo-

pastagem 
área 

agrícola 
várzea 

área inund 
área 

urbana 
campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

GUARATINGUETÁ               
Aparecida  1.080 1.656 7.656 1.052  560 0   100   12.104 
Areias 296 7.992 604 14.512 100   4.828   2.196 24  30.552 
Bananal 1.852 15.412 7.792 38.280 56  28 96 4  308   63.828 
Cachoeira Paulista 92 836 2.820 22.360 2.104  460    92   28.764 
Cruzeiro 60 9.228 1.200 17.904 848  984 36 52   60  30.372 
Cunha 0 15.964 17.552 99.072   84 880   1.516  220 135.288 
Guaratinguetá 184 13.716 8.916 44.140 4.912 88 3.084 2.124 88  2.080 16 16 79.364 
Lagoinha 0 1.052 2.812 20.936       740   25.540 
Lavrinhas 160 4.468 240 10.744   44 52 8  892 16 4 16.628 
Lorena 192 3.144 4.260 31.404 5.360  1.532    748 12  46.652 
Piquete 0 7.196 2.032 7.620 360  228  48    36 17.520 
Queluz 16 5.084 1.512 13.460   48 1.208 180  3.356  20 24.884 
Roseira 0 1.800 1.852 4.768 4.168 12 68    300   12.968 
São José do Barreiro 576 6.980 1.804 14.148   32 340    8  23.888 
Silveiras 196 6.644 3.820 25.940    1.628   3.208   41.436 
Subtotal 3.624 100.596 58.872 372.944 18.960 100 7.152 11.192 380 0 15.536 136 296 589.788 

Distr. Perc. (%) 0,6 17,1 10,0 63,2 3,2 0,0 1,2 1,9 0,1 0,0 2,6 0,0 0,1 100,0 

Continua... 
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Tabela C3: Continuação 

REGIÃO/MUNICÍPIO  floresta 
estacional 

floresta 
ombrófila 

veget. 
secund. 

campo-
pastagem 

área 
agrícola 

várzea 
área inund 

área 
urbana 

campo 
altitude 

afloram. 
de rocha 

solo 
exposto 

reflores-
tamento 

rios/lagos 
 

não sens. 
(nuvens) TOTAL 

PINDAMONHANGABA               
Caçapava 140 1.692 1.760 24.600 2.448 64 1.268    3.188 1.824  36.984 
Igaratá  2.740 4.796 19.168   56   140 876 1.320 40 29.136 
Jacareí 392 1.048 2.648 33.304 2.340 16 3.384   312 1.160 1.172 0 45.776 
Jambeiro  572 1.472 13.920   4    2.348  20 18.336 
Monteiro Lobato  10.456 6.520 15.980      4 104  28 33.092 
Natividade da Serra  11.136 28.548 34.152       2.064 7.036 252 83.188 
Paraibuna  13.272 6.924 38.200   48   40 5.612 6.584 1.100 71.780 
Pindamonhangaba 68 17.152 6.356 24.548 18.004 556 2.604 172 56  3.288 8 76 72.888 
Redenção da Serra  3.896 3.748 20.068       2.404 780  30.896 
Santa Branca  1.708 996 18.740   240    5.372 12 348 27.416 
São José dos Campos 256 14.044 9.736 60.452 8.204 44 11.440   68 3.812 1.184 52 109.292 
São Luís do Paraitinga  5.884 15.284 35.944      24 4.384  60 61.580 
Taubaté  1.840 5.788 39.480 2.492  5.152    5.880 1.936  62.568 
Tremembé 28 2.020 1.696 6.132 7.184 16 876    1.252   19.204 

Subtotal 884 87.460 96.272 384.688 40.672 696 25.072 172 56 588 41.744 21.856 1.976 702.136 

Distr. Perc. (%) 0,1 12,5 13,7 54,8 5,8 0,1 3,6 0,0 0,0 0,1 5,9 3,1 0,3 100,0 

MOGI DAS CRUZES               
Arujá  1.912 2.608 1.796 240  660      172 7.388 
Guararema  4.292 2.696 13.696 1.968  656   360 2.800 20 304 26.792 
Itaquaquecetuba  56 220 364   380      120 1.140 
Mogi das Cruzes  6.816 1.620 7.956 1.240  516   240 180  472 19.040 
Salesópolis  4 40 384       92  300 820 
Santa Isabel  8.096 7.436 17.216 96  1.192 644  316 520 380 8 35.904 
Subtotal 0 21.176 14.620 41.412 3.544 0 3.404 644 0 916 3.592 400 1.376 91.084 
Distr. Perc. (%) 0,0 23,2 16,1 45,5 3,9 0,0 3,7 0,7 0,0 1,0 3,9 0,4 1,5 100,0 
SÃO PAULO               
Guarulhos 0 4.136 1.052 284   4 236  72 0 0 248 6.032 
Distr. Perc. (%) 0,0 68,6 17,4 4,7 0,0 0,0 0,1 3,9 0,0 1,2 0,0 0,0 4,1 100,0 

TOTAL 4.508 213.368 170.816 799.328 63.176 796 35.632 12.244 436 1.576 60.872 22.392 3.896 1.389.040 

Distr. Perc. (%) 0,3 15,4 12,3 57,5 4,5 0,1 2,6 0,9 0,0 0,1 4,4 1,6 0,3 100,0 
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3-Fervedouro
4-Carangola
5-São Francisco do Glória
6-Faria Lemos
7-Miradouro
8-Ervália
10-Pedra Dourada
11-Tombos
13-Vieiras
14-São Geraldo
15-Eugenópolis
16-Muriaé
17-Guiricema
18-Visconde do Rio Branco
19-Divinésia
20-Rosário da Limeira

22-Ubá
23-São Sebastião da Vargem Alegre
24-Antônio Prado de Minas
26-Miraí
27-Mercês
28-Desterro do Melo
29-Silveirânia
30-Guidoval
31-Tocantins
32-Barbacena
33-Rio Pomba
34-Patrocínio do Muriaé
35-Rodeiro
36-Santa Bárbara do Tugúrio
38-Barão de Monte Alto
39-Piraúba
40-Cataguases
41-Santana de Cataguases

43-Astolfo Dutra
44-Paiva
46-Antônio Carlos
47-Laranjal
48-Dona Euzébia
49-Tabuleiro
50-Oliveira Fortes
51-Aracitaba
52-Guarani
54-Palma
58-Itamarati de Minas
59-Santos Dumont
60-Descoberto
61-Rio Novo
62-Leopoldina
65-Piau
66-Recreio
67-São João Nepomuceno

69-Santa Rita de Ibitipoca
70-Goianá
71-Ewbank da Câmara
72-Bias Fortes
73-Juiz de Fora
74-Coronel Pacheco
75-Argirita
76-Pirapetinga
77-Rochedo de Minas
78-Chácara
81-Lima Duarte
82-Estrela Dalva
84-Maripá de Minas
85-Pedro Teixeira
86-Santo Antônio do Aventureiro
87-Bicas
88-Além Paraíba
89-Volta Grande

90-Senador Cortes
91-Guarará
93-Mar de Espanha
95-Pequeri
96-Bom Jardim de Minas
98-Matias Barbosa
100-Santa Bárbara do Monte Verde
101-Olaria
102-Santana do Deserto
103-Belmiro Braga
104-Chiador
106-Simão Pereira
109-Rio Preto
111-Santa Rita de Jacutinga
119-Passa Vinte
121-Bocaina de Minas

135-Queluz
137-Lavrinhas
140-Cruzeiro
143-Piquete
145-Areias
146-Cachoeira Paulista
147-Arapeí
148-Bananal
149-Silveiras
150-São José do Barreiro
151-Guaratinguetá
152-Lorena
154-Canas
155-Pindamonhangaba
156-Potim
157-Cunha
158-Aparecida
159-São José dos Campos
160-Monteiro Lobato
161-Roseira
162-Tremembé
163-Taubaté

164-Caçapava
165-Igaratá
166-Lagoinha
167-São Luís do Paraitinga
168-Redenção da Serra
169-Jacareí
170-Santa Isabel
171-Jambeiro
172-Natividade da Serra
173-Guarulhos
174-Paraibuna
175-Guararema
176-Arujá

177-Santa Branca
178-Moji das Cruzes
179-Itaquaquecetuba
180-Salesópolis

9-Porciúncula
12-Varre-Sai
21-Natividade
25-Itaperuna
37-Laje do Muriaé
42-Campos dos Goytacazes
45-São Francisco de Itabapoana
53-São José de Ubá
55-Miracema
56-Italva
57-Cambuci
63-Santo Antônio de Pádua
64-Cardoso Moreira
68-São Fidélis
79-Itaocara
80-Aperibé
83-São João da Barra
92-Cantagalo

94-São Sebastião do Alto
97-Carmo
99-Santa Maria Madalena
105-Sapucaia
107-Macuco
108-Duas Barras
110-Sumidouro
112-Paraíba do Sul
113-Comendador Levy Gasparian
114-Cordeiro
115-Trajano de Morais
116-Três Rios
117-Rio das Flores
118-Valença
120-São José do Vale do Rio Preto
122-Bom Jardim
123-Teresópolis
124-Nova Friburgo

125-Areal
126-Petrópolis
127-Vassouras
128-Quatis129-Resende
130-Paty do Alferes
131-Barra do Piraí
132-Barra Mansa
133-Itatiaia
134-Porto Real
136-Volta Redonda
138-Miguel Pereira
139-Engenheiro Paulo de Frontin
141-Mendes
142-Pinheiral
144-Píraí
153-Rio Claro
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e Cobertura Vegetal Fonte: Adaptado do GEROE
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2.4 Meio Físico (Relevo + Solos) 

 
Após classificados relevo e solos quanto às respectivas vulnerabilidades à erosão, realizou-
se a análise interativa entre esses temas, através de geoprocessamento, no sentido de 
definir qual a condição esperada de vulnerabilidade do meio físico aos processos acelerados 
de erosão. 
 
É importante destacar a interação relevo + solos, para que se possa observar em que 
condições fisiográficas a ação antrópica se estabeleceu. A condição dada pelo meio físico 
serve, portanto, como um parâmetro de monitoramento das variações na condição de 
cobertura vegetal e uso da terra que vão definir a vulnerabilidade atual do ambiente a 
processos erosivos acelerados.  
 
Sabendo-se que a cobertura florestal é um fator decisivo no controle desses processos e 
que as formas de uso da terra podem intensificá-los, podemos verificar que a erosão 
acelerada irá se pronunciar com maior ou menor intensidade dependendo também da maior 
ou menor vulnerabilidade à erosão do meio físico onde se desenvolvem a cobertura florestal 
e o uso da terra.  
 
É fácil verificar o que acontece em condições extremas, ou seja, áreas de planície serão 
menos vulneráveis à erosão do que áreas montanhosas, pela simples ação da gravidade no 
deslocamento e transporte de partículas de solo. Entre os extremos há uma grande 
variedade de condições de relevo e de combinações entre relevo e solos que definirão uma 
maior ou menor resistência do terreno aos agentes erosivos. 
 
Procurou-se representar essa variedade de condições e combinações através das 
ponderações qualitativas, baseadas na descrição das classes de relevo e solos e nas 
observações de campo, que resultaram na composição de classes de vulnerabilidade do 
meio físico à erosão apresentadas no quadro a seguir. 

 
SOLOS 

RELEVO MUITO 
BAIXA 

BAIXA MÉDIA ALTA MUITO 
ALTA 

MUITO BAIXA 
(MB) MB MB MB MB MB 

BAIXA (B) MB MB B B B 
MÉDIA (M) MB MB B B M 
ALTA (A) MB B M M A 

MUITO ALTA 
(MA) MB B M A MA 

 
 A distribuição das classes por estado/município pode ser vista nas tabelas D1, D2 e 
D3) e sua visualização espacial no mapa de vulnerabilidade do meio físico à erosão  
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Tabela D1: Vulnerabilidade à Erosão - Meio Físico (Relevo + Solos) – Bacia do Rio Paraíba do Sul, MG (ha)    

Microrr. / Município * Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa Total  

ANDRELÂNDIA       
Bocaina de Minas 1.232 4 22.652   23.888 
Bom Jardim de Minas  3.500 9.872   13.372 
Passa Vinte 288 10.120 14.084   24.492 
Subtotal 1.520 13.624 46.608 0 0 61.752 
Distr. Perc. (%) 2,5 22,1 75,5 0 0 100 

BARABCENA       
Antônio Carlos  684 7.220 7.976  15.880 
Barbacena  2.064 3.376 24  5.464 
Desterro do Melo   1.256 1.076 712  3.044 
Santa Bárbara do Tugúrio  7.728 5.836 2.432  15.996 
Subtotal 0 11.732 17.508 11.144 0 40.384 
Distr. Perc. (%) 0 29,1 43,4 27,6 0 100 

CATAGUASES       
Além Paraíba  13.136 37.960   51.096 
Argirita   7.876 8.060  15.936 
Cataguases   1.528 46.764  48.292 
Dona Euzébia   4.532 932  5.464 
Estrela Dalva  4.220 4.232 4.732 24 13.208 
Itamarati de Minas 28  1.648 10.148  11.824 
Laranjal   7.564 12.856  20.420 
Leopoldina   39.600 54.708  94.308 
Palma  348 10.752 20.768  31.868 
Pirapetinga  11.644 1.456 4.008 2.144 19.252 
Recreio  208 7.100 16.148  23.456 
Santana de Cataguases   2.924 13.308  16.232 
Santo Antônio do Aventureiro   20.192   
Volta Grande  5.068 15.768   20.836 
Subtotal 28 34.624 163.132 192.432 2.168 392.384 
Distr. Perc. (%) 0,0 8,8 41,6 49,0 0,6 100 

JUIZ DE FORA       
Aracitaba   8.668 1.880  10.548 
Belmiro Braga   38.940 204  39.144 
Bias Fortes  11.228 8.312 8.828  28.368 
Bicas   5.556 8.400  13.956 
Chácara   6.048 9.824  15.872 
Chiador   19.172 6.028  25.200 
Coronel Pacheco  488 10.864 844  12.196 
Descoberto 4.092 0 5.556 11.640  21.288 
Ewbank da Câmara   0 10.380  10.380 
Guarará   7.304 1.556  8.860 
Juiz de Fora  3.512 46.272 94.132  143.916 
Lima Duarte  27.444 7.916 26.496  61.856 
Mar de Espanha   12.460 24.732  37.192 
Maripá de Minas   5.172 2.632  7.804 
Matias Barbosa   15.648   15.648 
Olaria  6.628 10.140 1.064  17.832 
Oliveira Fortes  1.848 5.648 3.608  11.104 
Paiva   3.692 2.112  5.804 
Pedro Teixeira  36 816 10.456  11.308 

Continua.... 
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Tabela D1: Continuação 
Microrr. / Município * Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa Total  
Pequeri   6.948 2.152  9.100 
Piau  4.472 11.420 3.264  19.156 
Rio Novo   8.608 27.452  36.060 
Rio Preto  20.300 24.636 31.352  76.288 
Rochedo de Minas   0 7.968  7.968 
Santa Rita de Jacutinga  19.356 24.244   43.600 
Santa Rita do Ibitipoca  8.792 0   8.792 
Santana do Deserto   9.044 9.160  18.204 
Santos Dumont  372 13.016 50.372  63.760 
São João Nepomuceno   5.204 35.576  40.780 
Senador Cortes   9.864   9.864 
Simão Pereira   11.448 2.000  13.448 

Subtotal 4.092 104.476 342.616 394.112 0 845.296 
Distr. Perc. (%) 0,5 12,4 40,5 46,6 0 100 

MURIAÉ       
Antônio Prado de Minas   5.276 3.308  8.584 
Barão de Monte Alto   11.388 8.528  19.916 
Carangola  744 30.696 39.836  71.276 
Divino  328 6.432 39.176  45.936 
Eugenópolis   2.800 28.308  31.108 
Faria Lemos   3.948 12.308  16.256 
Miradouro   23.800 6.372  30.172 
Miraí  16 14.056 25.408  39.480 
Muriaé  264 45.880 49.544  95.688 
Patrocínio do Muriaé   0 10.848  10.848 
Pedra Dourada   1.468 5.580  7.048 
São Francisco do Glória   5.000 11.472  16.472 
Tombos   1.064 27.288  28.352 
Vieiras   1.196 10.016  11.212 
Subtotal 0 1.352 153.004 277.992 0 432.348 
Distr. Perc. (%) 0 0,3 35,4 64,3 0 100 

UBÁ       
Astolfo Dutra 3.268 84 10.616 1.956  15.924 
Divinésia  0 3.160 744  3.904 
Ervália (Micror. Viçosa)  632 1.944 2.948  5.524 
Guarani 2.004  2.452 22.056  26.512 
Guidoval   15.468 432  15.900 
Guiricema  68 28.324 1.064  29.456 
Mercês   17.852 12.832  30.684 
Piraúba   3.496 10.892  14.388 
Rio Pomba   2.248 22.944  25.192 
Rodeiro  228 6.980   7.208 
São Geraldo   14.860 264  15.124 
Silveirânia   10.200 5.572  15.772 
Tabuleiro   9.036 12.096  21.132 
Tocantins   4.344 13.008  17.352 
Ubá  640 20.848 10.896  32.384 
Visconde do Rio Branco   23.304 88  23.392 
Subtotal 5.272 1.652 175.132 117.792 0 299.848 
Distr. Perc. (%) 1,8 0,6 58,4 39,3 0 100 

TOTAL 10.912 167.460 898.000 993.472 2.168 2.072.012 
Distr. Perc. (%) 0,5 8,1 43,3 47,9 0,1 100 

* municípios criados até 1991. 



PEC-2939 

 35 

Tabela D2: Vulnerabilidade à Erosão – Meio Físico (Relevo+Solos) – Bacia do Rio Paraíba do Sul, RJ (ha) 

 Subregião/Município * Muito Alta Alta Media Baixa Muito Baixa Total  

MÉDIO PARAÍBA       
Barra do Pirai 14.814 11.574 31.338 0 0 57.726 
Barra Mansa 10.332 45 42.822 90 72 53.361 
C Levy Gasparian 0 0 4.158 7.155 0 11.313 
En. P de Frontin 3.438 0 5.805 0 0 9.243 
Itatiaia 6.489 0 9.117 2.115 3.240 20.961 
Mendes 7.092 738 0 0 0 7.830 
Miguel Pereira 99 0 3.519 0 0 3.618 
Paraíba do Sul 162 18.450 33.624 5.517 0 57.753 
Paty do Alferes 837 3.492 27.612 0 0 31.941 
Pinheiral 7.533 153 0 0 0 7.686 
Pirai 26.730 3.141 8.793 0 0 38.664 
Porto Real 0 0 954 1.296 2.700 4.950 
Quatis 378 99 24.759 2.565 819 28.620 
Resende 9.936 2.169 78.975 9.162 5.859 106.101 
Rio Claro 7.893 27.990 16.713 0 0 52.596 
Rio das Flores 513 8.514 36.729 2.169 0 47.925 
Sapucaia 81 26.271 27.306 0 0 53.658 
Três Rios 5.652 5.031 20.970 0 0 31.653 
Valença 2.286 4.878 122.526 567 0 130.257 
Vassouras 9.162 30.060 14.877 0 0 54.099 
Volta Redonda 6.381 54 9.279 0 0 15.714 

Subtotal 119.808 142.659 519.876 30.636 12.690 825.669 
Distr. Perc. (%) 14,5 17,3 63,0 3,7 1,5 100 

SERRANA       
Areal 963 1.674 8.406 0 0 11.043    
Bom Jardim 19.971 17.982 0 0 0        37.953    
Cantagalo 10.989 31.392 31.689 0 576        74.646    
Carmo 0 1.944 33.048 0 0        34.992    
Cordeiro 5.184 6.129 162 0 0        11.475    
Duas Barras 20.439 5.985 8.370 0 0        34.794    
Macuco 180 3.627 3.816 0 0          7.623    
Nova Friburgo 36.909 9.585 12.825 0 0        59.319    
Petrópolis 27.756 28.368 14.904 0 0        71.028    
S. M. Madalena 0 7.659 27.477 0 0        35.136    
S.J.Vale Rio Preto 3.537 8.523 9.963 0 0        22.023    
S.Sebastião Alto 0 16.434 22.851 0 0        39.285    
Sumidouro 963 0 38.772 0 0        39.735    
Teresópolis 21.087 19.728 35.604 0 0        76.419    
Trajano de Morais 3.708 16.218 14.706 0 0        34.632    

Subtotal 151.686        175.248       262.593        0            576         590.103    
Distr. Perc. (%) 25,7 29,7 44,5 0,0 0,1 100 

Continua... 
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Tabela D2: Continuação 
 Subregião/Município * Muito Alta Alta Media Baixa Muito Baixa Total  

BAIXO CURSO       
Aperibé 0 5.652 0 0 3.213 8.865 
Cambuci 0 13.050 39.762 1.170 2.421 56.403 
Campos Goytacazes 0 1.998 1.215 9.450 37.638 50.301 
Cardoso Moreira 0 13.140 17.694 7.803 3.429 42.066 
Italva 0 7.713 18.468 72 3.366 29.619 
Itaocara 9.072 20.223 10.917 0 2.844 43.056 
Itaperuna 1.611 12.591 41.742 32.877 20.925 109.746 
Laje do Muriaé 0 90 13.536 11.043 288 24.957 
Miracema 0 12.447 8.388 9.090 0 29.925 
Natividade 0 0 9.963 25.506 3.123 38.592 
Porciúncula 0 0 3.618 19.926 0 23.544 
S. Ant. de Pádua 0 47.340 9.801 2.151 1.530 60.822 
São Fidélis 0 55.197 44.379 720 1.953 102.249 
S.Fr.Itabapoana 0 0 0 0 6.381 6.381 
S. João da Barra 0 0 0 0 7.308 7.308 
São José do Ubá 0 7.911 17.037 0 0 24.948 
Varre-Sai 0 0 621 3.771 0 4.392 

Subtotal 10.683    197.352 237.141 123.579 94.419 663.174 
Distr. Perc. (%) 1,6 29,8 35,8 18,6 14,2 100 

TOTAL - RJ 282.177 515.259 1.019.610 154.215 107.685 2.078.946 
Distr. Perc. (%) 13,6 24,8 49,0 7,4 5,2 100 

• municípios criados até 1997. 
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Tabela D3: Vulnerabilidade à Erosão – Meio Físico (Relevo + Solos) – Bacia do rio Paraíba do Sul, SP (ha)  

Microrr. / Município * Muito Alta Alta Media Baixa Muito Baixa Total  

GUARATINGUETÁ       
Aparecida 556 5.420 4.360 100 1.700 12.136 
Areias 968 15.900 13.672   30.540 
Bananal 5.536 31.664 26.632   63.832 
Cachoeira Paulista 460 6.076 10.116 2.916 9.196 28.764 
Cruzeiro 10.068  13.416 1.804 3.520 28.808 
Cunha 68.224 39.124 27.944   135.292 
Guaratinguetá 23.532 13.024 16.604 848 24.580 78.588 
Lagoinha 2.908 7.992 14.640   25.540 
Lavrinhas 4.552  10.760 656 660 16.628 
Lorena 4.764 12.752 11.404 2.160 14.476 45.556 
Piquete 8.916  7.516 472 616 17.520 
Queluz 6.492  18.368   24.860 
Roseira 64 7.472 60 364 5.008 12.968 
São José do Barreiro 4.116 10.988 8.372   23.476 
Silveiras 13.312 10.212 17.912   41.436 
Subtotal 154.468 160.624 201.776 9.320 59.756 585.944 
Distr. Perc. (%) 26,4 27,4 34,4 1,6 10,2 100,0 

PINDAMONHANGABA       

Caçapava  1.008 11.192 17.588 5.992 35.780 

Igaratá  3.736 13.812 9.240  26.788 

Jacareí  12.568 9.572 14.724 4.040 40.904 

Jambeiro  17.948    17.948 

Monteiro Lobato 28 5.420 27.656   33.104 

Natividade da Serra 16.748 27.572 31.276   75.596 

Paraibuna 8.216 33.680 21.788 140  63.824 

Pindamonhangaba 22.272 6.864 4.880 6.436 31.124 71.576 

Redenção da Serra 5.312 14.580 9.640   29.532 

Santa Branca  23.832 2.780   26.612 

São José dos Campos  28.476 38.260 24.040 13.200 103.976 

São Luís do Paraitinga 10.308 30.364 20.912   61.584 

Taubaté 228 32.352 9.196 11.664 5.264 58.704 

Tremembé 620  8.176 788 9.620 19.204 
Subtotal 63.732 238.400 209.140 84.620 69.240 665.132 
Distr. Perc. (%) 9,6 35,8 31,4 12,7 10,4 100,0 

MOGI DAS CRUZES       

Arujá   6.996 388  7.384 

Guararema  10.552 11.532 4.896 60 27.040 

Itaquaquecetuba  4 1.140   1.144 

Mogi das Cruzes  5.548 9.648 3.992  19.188 

Salesópolis 16 16 788   820 

Santa Isabel  6.836 26.444 872 624 34.776 
Subtotal 16 22.956 56.548 10.148 684 90.352 
Distr. Perc. (%) 0,0 25,4 62,6 11,2 0,8 100,0 

SÃO PAULO       

Guarulhos   4.368 1.644  6.012 
Distr. Perc. (%) 0,0 0,0 72,7 27,3 0,0 100,0 

TOTAL 218.216 421.980 471.832 105.732 129.680 1.347.440 
Distr. Perc. (%) 16,2 31,3 35,0 7,8 9,6 100,0 

* municípios criados até 1991. 
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2.5 Vulnerabilidade Ambiental Atual (Relevo + Solos + Cobertura 
Vegetal e Uso do Solo) 
 
A integração temática final das classes de vulnerabilidade do meio físico com as de 
cobertura vegetal e uso do solo demonstra a condição atual da bacia do rio Paraíba do Sul 
quanto à resultante dos fatores ambientais que condicionam a ocorrência de erosão 
acelerada. 

VEGETAÇÃO E USO DA TERRA MEIO  
FÍSICO MUITO BAIXA BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

MUITO BAIXA 
(MB) MB MB MB MB MB 

BAIXA (B) MB MB B B B 
MÉDIA (M) MB B M M A 
ALTA (A) MB B M A A 

MUITO ALTA 
(MA) MB B A MA MA 

 
 A distribuição das classes por estado/município pode ser vista nas tabelas E1, E2 e 
E3 e sua visualização espacial no mapa de vulnerabilidade atual à erosão  

 
O resultado desses cruzamentos de classes vistos anteriormente pode ser expresso da 
seguinte maneira: 
 

 Muito Alta: áreas na bacia que atualmente2 se encontram cobertas por 
campo/pastagem, área agrícola ou solo exposto, em ocorrências de solos 
litólicos, cambissolos ou podzólicos vermelho-amarelo, onde podem ocorrer 
situações de relevo com dissecação/densidade de drenagem dos tipos Mfa6, 
Fa6, Mfo5 ou Efo5;  

 
 Alta: classe de vulnerabilidade onde podem ser identificadas as seguintes 

situações: a) áreas cobertas por reflorestamento, vegetação secundária ou 
campo de altitude, sobre solos litólicos, cambissolos, podzólicos e brunizen, em 
relevo Mfa6, Fa6, Mfo5 ou Efo5; b) áreas de uso agrícola ou solo exposto, sobre 
latossolos vermelho-amarelo situados em relevos de alta ou muito alta 
vulnerabilidade à erosão (Mo5, Fo5, Mfo4, Efo4, Mfa6, Fa6, Mfo5 ou Efo5), ou 
sobre podzólicos vermelho-escuro ou amarelo em relevo de alta vulnerabilidade 
(Mo5, Fo5, Mfo4 ou Efo4) ou ainda em ocorrências de solos litólicos, 
cambissolos, brunizen ou podzólicos vermelho-amarelo, em relevo de média 
vulnerabilidade (Mfa5, Fa5, Mo4 ou Fo4); 

 
 Média: esta classe compreende: a) áreas de campo/pastagem, campo de 

altitude, reflorestamento ou vegetação secundária sobre latossolos vermelho-
amarelo em relevos de alta ou muito alta vulnerabilidade à erosão (Mo5, Fo5, 
Mfo4, Efo4, Mfa6, Fa6, Mfo5 ou Efo5) ou sobre podzólicos vermelho-escuro em 
relevo Mo5, Fo5, Mfo4 ou Efo4, ou ainda sobre solos litólicos, cambissolos, 
brunizen ou podzólicos vermelho-amarelo em relevo Mfa5, Fa5, Mo4 ou Fo4; b) 
áreas cobertas por reflorestamento, vegetação secundária ou campo de altitude 
sobre podzólicos vermelho-escuro ou amarelo, em relevo Mfa6, Fa6, Mfo5 ou 
Efo5, ou sobre solos litólicos, cambissolos ou podzólicos vermelho-amarelo, em 
relevo Mo5, Fo5, Mfo4 ou Efo4;  

                                                 
2 Referência de tempo dada pela base de dados adotada neste estudo, que utilizou imagens de satélite do período 1993-1995 
para mapeamento de cobertura vegetal e uso do solo (GEROE, 1995). 
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Tabela E1: Vulnerabilidade à Erosão – Meio Físico + Vegetação e Uso – Bacia do rio Paraíba do Sul, MG (ha) 
Microrr. / Município * Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa Total  

ANDRELÂNDIA       
Bocaina de Minas  424 16.336 6.944 16 23.720 
Bom Jardim de Minas  1.140 8.936 2.496 4 12.576 
Passa Vinte 56 4.680 19.728 0 12 24.476 
Subtotal 56 6.244 45.000 9.440 32 60.772 
Distr. Perc. (%) 0,1 10,3 74,0 15,5 0,1 100 

BARABCENA       
Antônio Carlos  396 7.140 7.508 388 15.432 
Barbacena  1.960 2.896 320 8 5.184 
Desterro do Melo   1.208 1.088 716  3.012 
Santa Bárbara do Tugúrio  7.404 5.700 2.772 68 15.944 
Subtotal 0 10.968 16.824 11.316 464 39.572 
Distr. Perc. (%) 0,0 27,7 42,5 28,6 1,2 100 

CATAGUASES       
Além Paraíba  10.672 33.252 6.000 252 50.176 
Argirita   7.412 7.616 884 15.912 
Cataguases  20 1.440 43.848 1.972 47.280 
Dona Euzébia   4.392 792 280 5.464 
Estrela Dalva  3.760 4.004 4.292 884 12.940 
Itamarati de Minas  28 1.376 8.476 1.860 11.740 
Laranjal  16 6.864 13.064 412 20.356 
Leopoldina  36 37.144 51.020 5.612 93.812 
Palma  392 8.672 22.276 456 31.796 
Pirapetinga  11.076 1.568 4.044 2.036 18.724 
Recreio  160 6.880 15.788 564 23.392 
Santana de Cataguases   2.812 13.236 184 16.232 
Santo Antônio do Aventureiro 4 19.516 452 220 20.192 
Volta Grande  4.332 14.808 1.428 8 20.576 
Subtotal 0 30.496 150.140 192.332 15.624 388.592 
Distr. Perc. (%) 0,0 7,8 38,6 49,5 4,0 100 

JUIZ DE FORA       
Aracitaba  40 8.620 1.880  10.540 
Belmiro Braga  48 34.472 2.988 88 37.596 
Bias Fortes  9.256 9.144 9.760 176 28.336 
Bicas  8 5.468 8.416 64 13.956 
Chácara  24 5.876 9.420 552 15.872 
Chiador   16.964 7.384 312 24.660 
Coronel Pacheco  796 10.260 1.140  12.196 
Descoberto 3.020 596 4.828 12.748 52 21.244 
Ewbank da Câmara   0 8.832 228 9.060 
Guarará   6.900 1.764 196 8.860 
Juiz de Fora  2.860 37.776 70.196 2.908 113.740 
Lima Duarte  20.124 11.240 26.380 556 58.300 
Mar de Espanha  16 11.436 24.720 912 37.084 
Maripá de Minas   5.032 2.592 180 7.804 
Matias Barbosa  112 12.252 3.244  15.608 
Olaria  3.820 11.776 1.812 400 17.808 
Oliveira Fortes  1.692 5.772 3.492 140 11.096 
Paiva   3.692 2.112  5.804 
Pedro Teixeira  36 816 7.580 364 8.796 

Continua.... 
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Tabela E1: Continuação 
Microrr. / Município * Muito Alta Alta Media Baixa Muito Baixa Total  

Pequeri   6.576 2.356 168 9.100 
Piau  4.224 11.100 3.592 240 19.156 
Rio Novo  464 7.760 27.060 636 35.920 
Rio Preto  8.212 29.600 36.932 928 75.672 
Rochedo de Minas   0 7.560 408 7.968 
Santa Rita de Jacutinga  7.388 36.076 0 48 43.512 
Santa Rita do Ibitipoca  5.964 2.256 400  8.620 
Santana do Deserto   6.524 11.012 652 18.188 
Santos Dumont  364 12.856 48.380 632 62.232 
São João Nepomuceno  104 4.584 32.856 3.220 40.764 
Senador Cortes  12 9.556 296  9.864 
Simão Pereira  36 10.752 2.464 140 13.392 

Subtotal 3.020 66.196 339.964 379.368 14.200 802.748 

Distr. Perc. (%) 0,4 8,2 42,4 47,3 1,8 100 

MURIAÉ       
Antônio Prado de Minas  8 4.952 3.252 336 8.548 
Barão de Monte Alto  468 8.912 10.032 464 19.876 
Carangola  2.636 26.032 38.396 3.148 70.212 
Divino  392 5.900 39.224 8 45.524 
Eugenópolis  8 2.588 26.404 2.012 31.012 
Faria Lemos  4 3.348 12.248 612 16.212 
Miradouro  784 22.648 4.748 1.504 29.684 
Miraí  180 13.676 24.800 824 39.480 
Muriaé  1.224 41.736 48.852 2.696 94.508 
Patrocínio do Muriaé   0 10.260 524 10.784 
Pedra Dourada   612 6.284 152 7.048 
São Francisco do Glória  220 4.636 11.476 8 16.340 
Tombos   1.052 26.020 1.156 28.228 
Vieiras   1.092 10.080  11.172 
Subtotal 0 5.924 137.184 272.076 13.444 428.628 
Distr. Perc. (%) 0 1,4 32,0 63,5 3,1 100 

UBÁ       
Astolfo Dutra 2.952 912 10.052 2.008  15.924 
Divinésia  8 3.128 756  3.892 
Ervália (Micror. Viçosa)  792 1.772 2.428 488 5.480 
Guarani 1.548 120 2.448 22.116 236 26.468 
Guidoval  900 14.356 584 60 15.900 
Guiricema  284 28.060 1.060 20 29.424 
Mercês  64 17.224 12.944 340 30.572 
Piraúba  156 3.340 10.724 124 14.344 
Rio Pomba  40 2.204 22.304 460 25.008 
Rodeiro  632 6.576 0  7.208 
São Geraldo  1.136 13.680 244  15.060 
Silveirânia  200 10.000 5.448 116 15.764 
Tabuleiro  12 8.868 11.568 672 21.120 
Tocantins  384 3.868 12.780 164 17.196 
Ubá  2.084 19.248 10.116 4 31.452 
Visconde do Rio Branco  6.468 16.808 76  23.352 
Subtotal 4.500 14.192 161.632 115.156 2.684 298.164 
Distr. Perc. (%) 1,5 4,8 54,2 38,6 0,9 100 

TOTAL 7.576 134.020 850.744 979.688 46.448 2.018.476 
Distr. Perc. (%) 0,4 6,6 42,1 48,5 2,3 100 
• municípios criados até 1991. 
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Tabela E2: Vulnerabilidade à Erosão – Meio Físico + Vegetação e Uso – Bacia do rio Paraíba do Sul, RJ (ha) 

 Subregião/Município * Muito Alta Alta Media Baixa Muito Baixa Total  

MÉDIO PARAÍBA       
Barra do Pirai 11.232 7.848 26.064 8.937 27 54.108 
Barra Mansa 9.180 738 39.753 2.664 54 52.389 
C Levy Gasparian   4.158 7.101  11.259 
En. P de Frontin 1.323 198 4.392 3.330  9.243 
Itatiaia  1.566 5.040 10.206 3.609 20.421 
Mendes 4.401 567 198 2.655 9 7.830 
Miguel Pereira  72 3.015 252  3.339 
Paraiba do Sul 81 12.519 36.081 5.418 441 54.540 
Paty do Alferes 585 2.655 27.495 1.161  31.896 
Pinheiral 6.156 441  882  7.479 
Pirai 20.862 6.957 8.199 2.034  38.052 
Porto Real  45 801 1.251 2.340 4.437 
Quatis 315 207 23.544 3.555 738 28.359 
Resende 261 7.173 61.272 29.862 6.345 104.913 
Rio Claro 4.365 10935 15.804 21.429  52.533 
Rio das Flores 270 6.111 21.456 4.959 270 33.066 
Sapucaia  12.186 36.693 4.401  53.280 
Tres Rios 2.259 6.147 21.690 27  30.123 
Valenca 1.773 2.736 104.031 16.074 9 124.623 
Vassouras 6.165 22.932 17.604 3.798 45 50.544 
Volta Redonda 5.139 54 7.794 1.557  14.544 
Subtotal 74.367 102.087 465.084 131.553 13.887 786.978 
Distr. Perc. (%) 9,4 13,0 59,1 16,7 1,8 100 

SERRANA       
Areal 234 1.458 9.225 90 0 11.007 
Bom Jardim 9.144 18.423 5.697 4.680 0 37.944 
Cantagalo 8.433 21.366 31.770 12.411 477 74.457 
Carmo 0 1.296 28.620 4.788 0 34.704 
Cordeiro 4.005 4.572 1.224 1.620 0 11.421 
Duas Barras 7.407 7.830 7.578 11.871 0 34.686 
Macuco 90 2.025 4.059 1.422 0 7.596 
Nova Friburgo 2.880 14.157 9.549 25.353 0 51.939 
Petrópolis 2.556 16.272 20.439 20.016 0 59.283 
S. M. Madalena 0 5.049 18.747 10.845 0 34.641 
S.J.Vale Rio Preto 1.494 3.933 11.610 4.887 0 21.924 
S.Sebastião Alto 0 15.858 22.176 1.179 0 39.213 
Sumidouro 45 1.782 33.300 4.563 0 39.690 
Teresópolis 162 3.618 35.559 24.300 0 63.639 
Trajano de Morais 1.044 9.090 13.311 11.187 0 34.632 
Subtotal 37.494 126.729 252.864 139.212 477 556.776 
Distr. Perc. (%) 6,7 22,8 45,4 25,0 0,1 100 

Continua... 
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Tabela E2: Continuação 
 Subregião/Município Muito Alta Alta Media Baixa Muito Baixa Total  

BAIXO CURSO       
Aperibé 0 5.562 27 0 3.096 8.685 
Cambuci 0 11.106 37.269 5.931 2.259 56.565 
Campos Goytacazes 0 1.206 810 10.422 30.852 43.290 
Cardoso Moreira 0 12.897 17.244 7.920 3.276 41.337 
Italva 0 7.290 18.711 72 3.486 29.559 
Itaocara 8.271 20.295 11.358 189 2.403 42.516 
Itaperuna 1.494 12.303 41.535 32.364 20.592 108.288 
Laje do Muriaé 0 63 11.988 12.420 288 24.759 
Miracema 0 12.105 8.325 8.874 216 29.520 
Natividade 0 0 9.675 23.832 4.824 38.331 
Porciúncula 0 0 2.970 18.333 2.115 23.418 
S. Ant. de Pádua 0 44.928 11.187 2.745 1.440 60.300 
São Fidélis 0 43.578 45.972 8.019 1.665 99.234 
S.Fr.Itabapoana 0 0 0 0 4.023 4.023 
S. João da Barra 0 0 0 0 5.940 5.940 
São José do Ubá 0 5.697 18.297 36 0 24.030 
Varre-Sai 0 0 549 2.484 1.359 4.392 

Subtotal 
9.765 177.030 235.917 133.641 87.834 644.187 

Distr. Perc. (%) 1,5 27,5 36,6 20,7 13,6 100 

TOTAL 121.626 405.846 953.865 404.406 102.198 1.987.941 
Distr. Perc. (%) 6,1 20,4 48,0 20,3 5,1 100 

* municípios criados até 1997. 
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Tabela E3: Vulnerabilidade à Erosão – Meio Físico + Vegetação e Uso – Bacia do rio Paraíba do Sul, SP (ha) 

Microrr. / Município * Muito Alta Alta Media Baixa Muito Baixa Total  

GUARATINGUETÁ       
Aparecida 472  3.180  5.396  1.156  1.340  11.544  
Areias 752  2.280  19.200  8.288   30.520  
Bananal 4.948  10.616  30.956  17.244   63.764  
Cachoeira Paulista 396  3.488  11.896  3.784  8.740  28.304  
Cruzeiro 1.704  608  11.832  11.068  3.004  28.216  
Cunha 51.164  30.100  37.740  15.940   134.944  
Guaratinguetá 10.596  9.216  19.416  14.604  22.140  75.972  
Lagoinha 2.584  5.400  16.504  1.052   25.540  
Lavrinhas 440  112  10.104  5.284  616  16.556  
Lorena 4.048  8.424  13.304  5.296  13.944  45.016  
Piquete 2.220  1.092  5.612  7.660  616  17.200  
Queluz 316  2.336  16.868  5.096   24.616  
Roseira 16  3.964  1.816  2.164  4.928  12.888  
São José do Barreiro 2.852  3.720  9.348  7.520   23.440  
Silveiras 8.752  4.776  21.068  6.840   41.436  
Subtotal 91.260  89.312  231.060  112.996  55.328  579.956  
Distr. Perc. (%) 15,7 15,4 39,8 19,5 9,5 100 

PINDAMONHANGABA       

Caçapava  136  10.344  18.456  4.388         33.324  

Igaratá  2.848  12.688  9.544  1.148         26.228  

Jacareí  10.516  9.528  14.564  3.568         38.176  

Jambeiro  13.548  3.804  572          17.924  

Monteiro Lobato  904  21.704  10.452          33.060  

Natividade da Serra 7.680  19.192  34.760  11.092          72.724  

Paraibuna 1.272  24.964  22.080  12.624          60.940  

Pindamonhangaba 4.688  7.340  4.876  23.304  28.996         69.204  

Redenção da Serra 3.308  8.936  13.116  3.876          29.236  

Santa Branca  16.532  7.760  1.708          26.000  

São José dos Campos  18.916  34.276  28.384  13.008         94.584  

São Luís do Paraitinga 2.248  19.692  33.696  5.880          61.516  

Taubaté 116  22.172  17.380  12.084  3.192         54.944  

Tremembé  76  488  6.260  2.616  8.872         18.312  
Subtotal 19.388  166.184  232.272  155.156  63.172       636.172  
Distr. Perc. (%) 3,0 26,1 36,5 24,4 9,9 100 

MOGI DAS CRUZES       

Arujá  240  4.128  2.188           6.556  

Guararema  6.192  10.608  8.936  72         25.808  

Itaquaquecetuba   580  56               636  

Mogi das Cruzes  2.648  5.140  9.832 428         18.048  

Salesópolis   516  4               520  

Santa Isabel  4.940  19.256  8.392  816         33.404  
Subtotal - 14.020  40.228  29.408  1.316         84.972  
Distr. Perc. (%) - 16,5 47,3 34,6 1,5 100 

SÃO PAULO       

Guarulhos  72  1.284  3.128  1.296  5.780 
Distr. Perc. (%) - 1,2 22,2 54,1 22,4 100 

TOTAL 110.648  269.588  504.844  300.688  121.112  1.306.880  
Distr. Perc. (%) 8,5 20,6 38,6 23,0 9,3 100 

* municípios criados até 1991. 
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 Baixa: áreas na bacia onde podem ocorrer as seguintes situações: a) área 

agrícola, solo exposto, campo/pastagem, capoeira ou campo de altitude sobre 
latossolos ou podzólicos vermelho-escuro em situações de relevo Mfa5, Fa5, 
Mo4, Fo4, Mfa3, Mfa4, Fa3 ou Fa4, ou ainda as mesmas formas de cobertura 
vegetal e uso da terra sobre podzólicos vermelho-amarelo em relevo Mfa3, Mfa4, 
Fa3 ou Fa4; b) áreas de florestas ombrófilas ou estacionais situadas em 
ocorrências de solos litólicos, cambissolos ou podzólicos vermelho-amarelo, em 
relevo de média, alta ou muito alta vulnerabilidade à erosão (Mfa5, Fa5, Mo4, 
Fo4, Mo5, Fo5, Mfo4, Efo4, Mfa6, Fa6, Mfo5 ou Efo5); ou ainda c) áreas de 
florestas situadas em latossolos ou podzólicos vermelho-escuro, em relevo de 
alta e muito alta vulnerabilidade (Mo5, Fo5, Mfo4, Efo4, Mfa6, Fa6, Mfo5 ou Efo5); 

 
 Muito Baixa: a) todas as formas de cobertura vegetal e uso da terra sobre 

latossolos, podzólicos ou solos aluviais ou hidromórficos em áreas de deposição 
fluvial ou marinha ou em relevo de dissecação/densidade de drenagem Mfa1, 
Mfa2 ou Fa2; b) áreas de várzeas, restingas ou manguezais em solos aluviais 
sobre áreas de deposição fluvial ou marinha; c) áreas de florestas sobre 
latossolos ou podzólicos vermelho-escuro ou amarelo, em situações de relevo 
Mfa5, Fa5, Mo4, Fo4, Mfa3, Mfa4, Fa3 ou Fa4 ou sobre podzólicos vermelho-
amarelo em relevo Mfa3, Mfa4, Fa3 ou Fa4; 

 
Observa-se que há combinações temáticas diversas em uma mesma classe, indicando que 
ainda se poderia subdividir cada classe de vulnerabilidade em pelo menos três subníveis. No 
entanto, a escala dos mapas básicos de relevo e solos (1:1.000.000) não permite tal nível de 
detalhamento e o mapa final de vulnerabilidade atual à erosão seria extremamente confuso, 
não atendendo ao objetivo de visualização geral do problema em toda a bacia. Do modo 
como estão organizadas e apresentadas, as classes de vulnerabilidade podem ser melhor 
analisadas com o apoio do mapa de cobertura vegetal e uso do solo e das tabelas de dados 
por estado/municípios. E, a partir dessa visualização geral, se poderá traçar metas de 
aprofundamento dos estudos, conforme recomendações apresentadas no item 4. 

 
 

3.  RESULTADOS 
 
Conforme descrição apresentada no item anterior, a avaliação da vulnerabilidade à erosão 
na bacia do rio Paraíba do Sul foi realizada em duas etapas: primeiramente, entre os 
componentes do meio físico e, em seguida, desses com a atual condição de  cobertura 
vegetal e uso do solo. 
 
A integração temática realizada entre relevo e solos forneceu a visualização da 
vulnerabilidade à erosão no meio físico, ou seja, no aspecto ambiental que sofre pouca 
alteração ao longo do tempo “humano” (não-geológico). O resultado dessa análise 
demonstra a considerável vulnerabilidade à erosão que as condições fisiográficas 
determinam em grande parte da bacia. Em termos de área mais crítica, existe um total de 
aproximadamente 1,6 milhão de hectares no conjunto das classes de alta e muito alta 
vulnerabilidade do meio físico à erosão (quadro abaixo). 
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Vulnerabilidade do Meio Físico (relevo + solos) à Erosão na Bacia  
do Rio Paraíba do Sul 
 – (área em hectares) 

ESTADO MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA MUITO 
BAIXA 

Minas Gerais  10.912 167.460       898.000      993.472          2.168 
Rio de Janeiro 282.177  515.259     1.019.610      154.215        94.419 
São Paulo 218.216 421.980       471.832      105.732      129.680 
TOTAL 511.305 1.104.699     2.389.442    1.253.419      226.267 

 
A análise integrada de meio físico com vegetação e uso atual do solo evidencia a 
importância da cobertura florestal que ainda resta na bacia e seu papel primordial na 
contenção dos processos erosivos. Verifica-se que o efeito da existência de florestas e 
capoeiras (veget. secundária) reduz em 53% e 27% a área ocupada, respectivamente, pelas 
classes de muito alta e alta vulnerabilidade à erosão. Por outro lado, a área total ocupada 
por estas classes mais críticas permanece bastante elevada (mais de 1,0 milhão de 
hectares). 

 
Vulnerabilidade Atual à Erosão na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Meio Físico + 

Vegetação e Uso do Solo - em hectares 

ESTADO MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA MUITO 
BAIXA 

Minas Gerais          7.576       134.020       850.744       979.688       46.448 
Rio de Janeiro       121.626       405.846       953.865       404.406     102.198 
São Paulo       110.648       269.588       504.844       300.688     121.112 
TOTAL       239.850       809.454    2.309.453    1.684.782     269.758 

 
Ressalta-se ainda que a classe de média vulnerabilidade, que é a mais expressiva, 
ocupando 43% do total, tende mais para a classe de alta do que para a classe de baixa 
vulnerabilidade, conclusão essa obtida a partir das observações de campo, onde muitas 
ocorrências de processos intensos de erosão são vistas nas áreas ocupadas por essa 
classe. 
 
Os gráficos D e E demonstram as proporcionalidades na distribuição das classes de 
vulnerabilidade do meio físico à erosão e da resultante da interação meio físico + vegetação 
e uso, para os três estados da bacia. Observa-se que, com o baixo percentual de florestas e 
a predominância de áreas de campo/pastagem em todos os estados (gráfico C), a situação 
atual de vulnerabilidade à erosão não está muito distante da condição dada pela interação 
relevo-solos. Ou seja, as condições atuais de cobertura florestal e formas de uso da terra se 
revelam, em maior parte, inadequadas às características de relevo e tipos de solos que 
existem na bacia. 

 
As análises dos mapas temáticos, associadas às observações de campo, demonstram que a 
região compreendida pelo chamado Médio Vale do Paraíba, desde  Cruzeiro e Queluz, no 
trecho paulista da bacia, até a região de Vassouras, no trecho fluminense, principalmente 
entre o rio Paraíba do Sul e a rodovia Nova Dutra, é das mais críticas quanto à ocorrência de 
erosão acelerada, com muitas ravinas e voçorocas ao longo das íngremes encostas 
cobertas por ralas pastagens. A produção de sedimentos para o rio Paraíba do Sul nessa 
região é “incalculável” e os resultados podem ser vistos na turbidez do próprio rio e nos 
problemas de assoreamento dos reservatórios de Funil e do Sistema Light, que recebe as 
águas do Paraíba do Sul, desviadas em Barra do Piraí. 
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Gráfico C
Vegetação e Uso da Terra na bacia do rio Paraíba do Sul, por Estado (área em  hectares)

Floresta Capoeira Campo/pastagem Área agrícola Outros Usos
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Gráfico C1
Vegetação e Uso da Terra no trecho mineiro da bacia do rio Paraíba do Sul (área em hectares)

Floresta Capoeira Campo/pastagem Área agrícola Outros Usos
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Grafico C2
Vegetação e Uso da Terra no trecho fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul (área em hectares)

Floresta Capoeira Campo/pastagem Área agrícola Outros Usos
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Gráfico C3
Vegetação e Uso da Terra no trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul (área em hectares)
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Gráfico D
Vulneravilidade à Erosão do Meio Físico (Relevo + Solos) na Bacia do Paraíba do Sul, por estado (em hectares)
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Gráfico D1
Vulneravilidade à Erosão do Meio Físico (Relevo + Solos) na Bacia do Paraíba do Sul, trecho mineiro (em hectares)

Andrelândia Barbacena Cataguases Juiz de Fora Muruiaé Ubá
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Gráfico E1
Vulnerabilidade Atual à Erosão  (Meio Físico + Vegetação e Uso) na Bacia do Paraíba do Sul, trecho mineiro (em hectares)

Andrelândia Barbacena Cataguases Juiz de Fora Muruiaé Ubá
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Gráfico D2
Vulneravilidade à Erosão do Meio Físico (Relevo + Solos) na Bacia do Paraíba do Sul, trecho fluminense (em hectares)

Médio Paraíba Serrana Baixo Curso
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Gráfico E2
Vulnerabilidade Atual à Erosão  (Meio Físico + Vegetação e Uso) na Bacia do Paraíba do Sul, trecho fluminense (em hectares)
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Gráfico D3
Vulneravilidade à Erosão do Meio Físico (Relevo + Solos) na Bacia do Paraíba do Sul, trecho paulista (em hectares)

Guaratinguetá Pindamonhangaba Mogi Guarulhos
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Vulnerabilidade Atual à Erosão  (Meio Físico + Vegetação e Uso) na Bacia do Paraíba do Sul, trecho paulista (em hectares)
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Vulnerabilidade do Meio Físico (relevo + solos) à Erosão na Bacia  
do Rio Paraíba do Sul  – (área em hectares) 

ESTADO MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA MUITO 
BAIXA 

Minas Gerais  10.912 167.460       898.000      993.472          2.168 
Rio de Janeiro 282.177  515.259     1.019.610      154.215        94.419 
São Paulo 218.216 421.980       471.832      105.732      129.680 
TOTAL 511.305 1.104.699     2.389.442    1.253.419      226.267 

 
A análise integrada de meio físico com vegetação e uso atual do solo evidencia a 
importância da cobertura florestal que ainda resta na bacia e seu papel primordial na 
contenção dos processos erosivos. Verifica-se que o efeito da existência de florestas e 
capoeiras (veget. secundária) reduz em 53% e 27% a área ocupada, respectivamente, pelas 
classes de muito alta e alta vulnerabilidade à erosão. Por outro lado, a área total ocupada 
por estas classes mais críticas permanece bastante elevada (mais de 1,0 milhão de 
hectares). 

 
Vulnerabilidade Atual à Erosão na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Meio Físico + 
Vegetação e Uso do Solo - em hectares 

ESTADO MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA MUITO 
BAIXA 

Minas Gerais          7.576       134.020       850.744       979.688       46.448 
Rio de Janeiro       121.626       405.846       953.865       404.406     102.198 
São Paulo       110.648       269.588       504.844       300.688     121.112 
TOTAL       239.850       809.454    2.309.453    1.684.782     269.758 

 
Ressalta-se ainda que a classe de média vulnerabilidade, que é a mais expressiva, 
ocupando 43% do total, tende mais para a classe de alta do que para a classe de baixa 
vulnerabilidade, conclusão essa obtida a partir das observações de campo, onde muitas 
ocorrências de processos intensos de erosão são vistas nas áreas ocupadas por essa 
classe. 
 
Os gráficos D e E demonstram as proporcionalidades na distribuição das classes de 
vulnerabilidade do meio físico à erosão e da resultante da interação meio físico + vegetação 
e uso, para os três estados da bacia. Observa-se que, com o baixo percentual de florestas e 
a predominância de áreas de campo/pastagem em todos os estados (gráfico C), a situação 
atual de vulnerabilidade à erosão não está muito distante da condição dada pela interação 
relevo-solos. Ou seja, as condições atuais de cobertura florestal e formas de uso da terra se 
revelam, em maior parte, inadequadas às características de relevo e tipos de solos que 
existem na bacia. 

 
As análises dos mapas temáticos, associadas às observações de campo, demonstram que a 
região compreendida pelo chamado Médio Vale do Paraíba, desde  Cruzeiro e Queluz, no 
trecho paulista da bacia, até a região de Vassouras, no trecho fluminense, principalmente 
entre o rio Paraíba do Sul e a rodovia Nova Dutra, é das mais críticas quanto à ocorrência de 
erosão acelerada, com muitas ravinas e voçorocas ao longo das íngremes encostas 
cobertas por ralas pastagens. A produção de sedimentos para o rio Paraíba do Sul nessa 
região é “incalculável” e os resultados podem ser vistos na turbidez do próprio rio e nos 
problemas de assoreamento dos reservatórios de Funil e do Sistema Light, que recebe as 
águas do Paraíba do Sul, desviadas em Barra do Piraí. 
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No trecho mineiro da bacia predomina a erosão laminar (ou superficial), com menor 
ocorrência de voçorocas. A erosão laminar, no entanto, é responsável pelas perdas de solo 
da camada agricultável, representando redução da (já baixa) fertilidade das terras. O 
impacto da erosão laminar sobre a qualidade dos recursos hídricos evidencia-se na 
constante turbidez das águas dos rios, mesmo no período seco do ano. 
 
A atividade mineral, especialmente a extração de areia e argila é responsável por muita 
produção de sedimentos nos corpos d’água da bacia. No trecho paulista esse é um dos mais 
graves problemas ambientais. 
 
Grande parte das cidades da bacia vem enfrentando problemas de deslizamentos de 
encostas, como conseqüência de um crescimento rápido e desordenado. Quanto maiores as 
cidades e situadas em relevo mais acidentado, pior é a situação, como na Região Serrana 
(Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo), em Juiz de Fora, Barra do Piraí e Barra Mansa. Nas 
menores cidades também há constantes incômodos e perdas materiais e humanas com os 
problemas de ocupação/erosão das encostas. 
 
Nas fotos podem ser vistas inúmeras situações de ocorrências de erosão e suas 
conseqüências em algumas regiões da bacia. Algumas das fotos apresentadas foram 
tomadas em dois sobrevôos, realizados nos trechos fluminense e mineiro, em períodos 
distintos (abril/97 e novembro/99, respectivamente). O sobrevôo realizado no trecho 
fluminense chegou a cobrir parte da bacia do rio Bananal no trecho paulista, uma das áreas 
de maior ocorrência de voçorocamentos de toda a bacia do Paraíba do Sul. 

 
Embora a análise e o tratamento dos problemas de erosão devam sempre considerar a 
bacia hidrográfica como principal referência espacial, as responsabilidades institucionais 
sobre as questões relacionadas à erosão estão geralmente circunscritas aos limites 
estaduais e municipais. Nesse sentido, nos subitens a seguir procurou-se destacar as 
situações de maior importância quanto à erosão nos estados e municípios da bacia. 
 
 
3.1 Minas Gerais 
 
O trecho mineiro da bacia do rio Paraíba do Sul é o que apresenta menor área ocupada 
pelas classes de muito alta e alta vulnerabilidade à erosão, estando a maior parte da região 
(90%) compreendida pelas classes de média e baixa vulnerabilidade. Essa condição é 
determinada principalmente pelo relevo, que se apresenta de fraco a moderado na maior 
parte da bacia, tendendo a reduzir o efeito da erodibilidade natural dos solos, onde 
predominam os latossolos vermelho-amarelo, que apresentam média vulnerabilidade à 
erosão.  
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Área recentemente cultivada de modo inadequado - lavoura temporária em região montanhosa. 

 
 
 
 

 
Erosão resultante de uso agrícola inadequado – lavoura temporária em encosta íngreme. 
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Região do município de Vassouras onde se observa grande ocorrência de voçorocas, 
muitas contribuindo diretamente para o assoreamento e a turbidez do rio Paraíba do 
Sul. 
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Extração de argila a céu aberto, sem plano de recuperação ambiental. 

 
 
 
 
 

 
Extração de areia em cava às margens do rio Paraíba do Sul, trecho paulista. 
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Paisagem predominante na bacia do rio Paraíba do Sul: pastagens extensivas, sem manejo 
adequado, ocupando áreas legalmente definidas como de preservação permanente (Código 
Florestal), como topo de morros, encostas íngremes, nascentes e margens de rios e córregos, 
apresentando várias ocorrências de erosão. 
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Exemplo de erosão em área urbana, resultante de ocupação irregular de encostas. 
 



PEC-2939 
 

 61 

 

 
Processo de voçorocamento em fundo de vale na bacia do rio Bananal, município de Bananal, SP. 
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As condições atuais de cobertura vegetal e uso do solo no trecho mineiro da bacia 
determinam pouca alteração sobre a extensão total das classes de vulnerabilidade do meio 
físico à erosão. Conforme demonstrado nos quadros abaixo, a existência de florestas e 
capoeiras tem efeito mais significativo nas microrregiões de Andrelândia e Juiz de Fora para 
a classe de alta vulnerabilidade. Já nas microrregiões de Ubá e Muriaé o uso agrícola e 
pecuário em solos de erodibilidade muito alta aumenta em 8,6 e 4,4 vezes, respectivamente, 
a área ocupada pela classe de alta vulnerabilidade. 

 
Distribuição, no trecho mineiro, das classes de vulnerabilidade do meio físico à 

erosão, em hectares e por percentual do total de cada classe. 
 

Microrregião Muito Alta      %↓      Alta      %↓  Média    %↓ Baixa      %↓ Muito Baixa  %↓ 
ANDRELÂNDIA 1.520 13,9 13.624 8,1 46.608 5,2 0 0 0 0 
BARBACENA 0 0,0 11.732 7,0 17.508 1,9 11.144 1,1 0 0 
CATAGUASES 28 0,3 34.624 20,7 163.132 18,2 192.432 19,4 2.168 100 
JUIZ DE FORA 4.092 37,5 104.476 62,4 342.616 38,2 394.112 39,7 0 0 
MURIAÉ 0 0,0 1.352 0,8 153.004 17,0 277.992 28,0 0 0 
UBÁ 5.272 48,3 1.652 1,0 175.132 19,5 117.792 11,9 0 0 
TOTAL 10.912 100 167.460 100 898.000 100 993.472 100 2.168 100 

 
Distribuição, no trecho mineiro, das classes de vulnerabilidade atual à erosão 
(meio físico + vegetação e uso do solo), em hectares e por percentual do total 

de cada classe. 
Microrregião Muito Alta %↓ Alta %↓ Média %↓ Baixa %↓ Muito Baixa %↓ 

ANDRELÂNDIA 56 0,7 6.244 4,7 45.000 5,3 9.440 1,0 32 0,07 
BARBACENA  0,0 10.968 8,2 16.824 2,0 11.316 1,2 464 1 
CATAGUASES  0,0 30.496 22,8 150.140 17,6 192.332 19,6 15.624 33,6 
JUIZ DE FORA 3.020 39,9 66.196 49,4 339.964 40,0 379.368 38,7 14.200 30,6 
MURIAÉ 0 0,0 5.924 4,4 137.184 16,1 272.076 27,8 13.444 28,9 
UBÁ 4.500 59,4 14.192 10,6 161.632 19,0 115.156 11,8 2.684 5,8 
TOTAL 7.576 100 134.020 100 850.744 100 979.688 100 46.448 100 

  
Os municípios em condições mais críticas, ou seja, que apresentam atualmente as maiores 
extensões de terras nas classes de alta e muito alta vulnerabilidade à erosão, estão listados 
na tabela F1, onde também se encontram as áreas ocupadas por florestas e o percentual de 
florestas em relação à área total dos municípios na bacia. 
 
Observa-se que, apesar da menor extensão de áreas críticas ou mais vulneráveis  à 
ocorrência de erosão no trecho mineiro da bacia do rio Paraíba do Sul em relação aos outros 
estados, o total de área ocupada pelas classes de alta e muito alta vulnerabilidade é 
bastante elevado, indicando a necessidade de ações imediatas voltadas para a prevenção e 
o controle dos processos erosivos potenciais ou em curso nos municípios onde ocorrem 
essas classes mais críticas, principalmente aqueles apresentados na tabela F1, onde se 
sobressaem os municípios de Lima Duarte e Pirapetinga, que, além da elevada extensão de 
áreas críticas, apresentam baixo percentual de florestas (7,0 e 3,4% respectivamente) em 
relação à área total de cada município.   
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Tabela F1: Municípios mineiros com situação mais crítica de vulnerabilidade atual à erosão (Meio Físico + 
Vegetação e Uso da Terra) na Bacia do Rio Paraíba do Sul (ha)      

Vulnerabilidade à Erosão (área em hectares) Cobertura Florestal Atual 
Microrr. / Município * 

Muito Alta Alta Soma área (ha) % do município 

ANDRELÂNDIA      
Bom Jardim de Minas  1.140 1.140 2.500 18,7 
Passa Vinte 56 4.680 4.736 0 0,0 

BARABCENA      
Barbacena  1.960 1.960 324 5,9 
Desterro do Melo   1.208 1.208 16 0,5 
Santa Bárbara do Tugúrio  7.404 7.404 384 2,2 

CATAGUASES      
Além Paraíba  10.672 10.672 6.000 11,7 
Estrela Dalva  3.760 3.760 1.328 10,1 
Pirapetinga  11.076 11.076 664 3,4 
Volta Grande  4.332 4.332 1.428 6,9 

JUIZ DE FORA      
Bias Fortes  9.256 9.256 1.288 4,5 
Descoberto 3020 596 3.616 1.256 5,9 
Juiz de Fora  2.860 2.860 5.736 4,0 
Lima Duarte  20.124 20.124 4.248 6,9 
Olaria  3.820 3.820 1.532 8,6 
Oliveira Fortes  1.692 1.692 164 1,5 
Piau  4.224 4.224 348 1,8 
Rio Preto  8.212 8.212 7.496 9,8 
Santa Rita de Jacutinga  7.388 7.388 0 0,0 
Santa Rita do Ibitipoca  5.964 5.964 404 4,6 

MURIAÉ      
Carangola  2.636 2.636 5.328 7,5 
Muriaé  1.224 1.224 5.132 5,4 

UBÁ      
Astolfo Dutra 2.952 912 3.864 52 0,3 
Guarani 1.548 120 1.668 576 2,2 
São Geraldo  1.136 1.136 0 0,0 
Ubá  2.084 2.084 64 0,2 
Visconde do Rio Branco  6.468 6.468 0 0,0 

* municípios criados até 1991. 
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3.2 Rio de Janeiro 
 
O trecho fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul apresenta-se como o mais vulnerável 
aos problemas relacionados à ocorrência de erosão, não só por suas próprias condições 
ambientais, reunindo 50% da área total ocupada pelas classes de alta e muita alta 
vulnerabilidade à erosão, como também pelo fato de estar a jusante dos trechos paulista e 
mineiro, acumulando os efeitos negativos da erosão que ocorre a montante, principalmente 
nas sub-bacias compartilhadas com os outros estados. 
 
Observa-se que, embora o trecho fluminense apresente a maior área de florestas e 
capoeiras (ver gráfico C, anterior), a cobertura florestal não é suficiente para atenuar a maior 
parte da condição de muito alta vulnerabilidade do meio físico à erosão. Nos quadros abaixo, 
verifica-se que a redução dessa classe foi mais significativa na Região Serrana, onde cerca 
de 25% do território ainda apresenta-se coberto por florestas. No Baixo Curso (Região 
Noroeste do ERJ), no entanto, onde apenas 3% estão cobertos por florestas, observa-se 
pouca alteração na área ocupada pela classe de muito alta vulnerabilidade. Mas é no Médio 
Vale do Paraíba que ocorre a maior extensão de terras nesta classe, tendo em vista a 
conjugação de fatores críticos em todos os aspectos – relevo, solos e vegetação e uso da 
terra. 
 

Distribuição, no trecho fluminense, das classes de vulnerabilidade do meio físico à 
erosão, em hectares e por percentual do total de cada classe. 

 
Microrregião Muito Alta    %↓      Alta      %↓  Média    %↓ Baixa    %↓ Muito Baixa  %↓ 

MÉDIO VALE 119.808 42,5 142.659 27,7 519.876 51,0 30.636 19,9 12.690 11,8 
SERRANA 151.686 53,8 175.248 34,0 262.593 25,8 0 0,0 576 0,5 
BAIXO 
CURSO 

10.683 3,8 197.352 38,3 237.141 23,3 123.579 80,1 94.419 87,7 

TOTAL 282.177 100,0 515.259 100,0 1.019.610 100,0 154.215 100,0 107.685 100,0 
 

Distribuição, no trecho fluminense, das classes de vulnerabilidade atual à erosão 
(meio físico + vegetação e uso do solo), em hectares e por percentual do total de cada 

classe. 
 

Microrregião Muito Alta    %↓      Alta       %↓  Média    %↓ Baixa    %↓ Muito Baixa  %↓ 
MÉDIO VALE 74.367 61,1 102.087 25,2 465.084 48,8 131.553 32,5 13.887 13,6 
SERRANA 37.494 30,8 126.729 31,2 252.864 26,5 139.212 34,4 477 0,5 
BAIXO 
CURSO 

9.765 8,0 177.030 43,6 235.917 24,7 133.641 33,0 87.834 85,9 

TOTAL 121.626 100,0 405.846 100,0 953.865 100,0 404.406 100,0 102.198 100,0 
 
A classe de alta vulnerabilidade atual à erosão, embora apresente também situações de 
cobertura vegetal mais densa, como as capoeiras e os reflorestamentos, além das situações 
de cobertura mais rala (uso agrícola ou pastagem), ocupa uma área extremamente elevada 
no trecho fluminense da bacia. 
 
Na tabela F2 verifica-se a grande quantidade de municípios com extensas áreas críticas, 
muitos apresentando mais de 10.000 hectares nas classes de muito alta e alta 
vulnerabilidade atual à erosão, como Piraí, Vassouras, Cantagalo, Itaocara, Barra do Piraí e 
Barra Mansa.  
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Tabela F2: Municípios fluminenses com situação mais crítica de vulnerabilidade atual à erosão (Meio 
Físico + Vegetação e Uso da Terra) na Bacia do Rio Paraíba do Sul (ha)     

Vulnerabilidade à Erosão (área em hectares) Cobertura Florestal Atual 
Subregião / Município * 

Muito Alta Alta Soma área (ha) % do  município 

MÉDIO PARAÍBA      
Barra do Pirai 11.232 7.848 19.080 8.937 15,5 
Barra Mansa 9.180 738 9.918 2.583 4,7 
En. P de Frontin 1.323 198 1.521 3.330 36,0 
Itatiaia  1.566 1.566 9.558 43,5 
Mendes 4.401 567 4.968 2.655 33,9 
Paraiba do Sul 81 12.519 12.600 783 1,4 
Paty do Alferes 585 2.655 3.240 1.161 3,6 
Pinheiral 6.156 441 6.597 882 11,5 
Pirai 20.862 6.957 27.819 2.034 5,3 
Resende 261 7.173 7.434 23.670 21,3 
Rio Claro 4.365 10935 15.300 21.429 40,7 
Rio das Flores 270 6.111 6.381 3.330 6,9 
Sapucaia  12.186 12.186 4.401 8,2 
Tres Rios 2.259 6.147 8.406 27 0,1 
Valenca 1.773 2.736 4.509 15.831 12,2 
Vassouras 6.165 22.932 29.097 3.798 7,0 
Volta Redonda 5.139 54 5.193 1.602 9,0 

SERRANA      
Areal 234 1.458 1.692 90 0,8 
Bom Jardim 9.144 18.423 27.567 4.680 12,3 
Cantagalo 8.433 21.366 29.799 12.411 16,6 
Carmo 0 1.296 1.296 4.788 13,7 
Cordeiro 4.005 4.572 8.577 1.620 14,1 
Duas Barras 7.407 7.830 15.237 11.871 34,1 
Macuco 90 2.025 2.115 1.422 18,7 
Nova Friburgo 2.880 14.157 17.037 26.982 45,5 
Petrópolis 2.556 16.272 18.828 26.064 35,8 
S. M. Madalena 0 5.049 5.049 10.845 30,9 
S.J.Vale Rio Preto 1.494 3.933 5.427 4.887 22,2 
S.Sebastião Alto 0 15.858 15.858 1.179 3,0 
Sumidouro 45 1.782 1.827 4.563 11,5 
Teresópolis 162 3.618 3.780 30.879 40,4 
Trajano de Morais 1.044 9.090 10.134 11.187 32,3 

BAIXO CURSO      
Aperibé 0 5.562 5.562 0 0,0 
Cambuci 0 11.106 11.106 4.230 7,5 
Campos Goytacazes 0 1.206 1.206 1.206 2,4 
Cardoso Moreira 0 12.897 12.897 432 1,0 
Italva 0 7.290 7.290 0 0,0 
Itaocara 8.271 20.295 28.566 189 0,4 
Itaperuna 1.494 12.303 13.797 1.251 1,1 
Miracema 0 12.105 12.105 486 1,6 
S. Ant. de Pádua 0 44.928 44.928 594 1,0 
São Fidélis 0 43.578 43.578 7.371 7,2 
São José do Ubá 0 5.697 5.697 36 0,1 

* municípios criados até 1997. 
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3.3 São Paulo 

 
A situação do trecho paulista é parcialmente semelhante a do trecho fluminense da bacia do 
Paraíba do Sul quanto ao percentual, em relação ao total do trecho, da soma das classes 
mais críticas (muito alta e alta) de vulnerabilidade atual à erosão, que em ambos os estados 
está entre  25-30%.  
 
Comparando-se os quadros a seguir, observa-se que a condição atual de cobertura florestal 
e uso do solo, no trecho paulista, determina uma redução de 40% na extensão total ocupada 
pelas classes muito alta e alta, juntas, em relação à condição dada pelo meio físico. Para a 
vulnerabilidade atual, o somatório da área ocupada por essas classes no trecho paulista 
apresenta um valor bastante elevado (cerca de 380 mil hectares), embora menor do que o 
verificado no trecho fluminense (527 mil hectares). 

 

Distribuição, no trecho paulista, das classes de vulnerabilidade do meio físico à 
erosão, em hectares e por percentual do total de cada classe. 

 
Microrregião Muito Alta     %↓   Alta      %↓  Média     %↓ Baixa      %↓ Muito Baixa  %↓ 

Guaratinguetá 154.468 70,8 160.624 38,1 201.776 42,8 9.320 8,8 59.756 46,1 
Pindamonhanga
ba 

63.732 29,2 238.400 56,5 209.140 44,3 84.620 80,0 69.240 53,4 

Mogi 16 0,0 22.956 5,4 56.548 12,0 10.148 9,6 684 0,5 
Guarulhos  0,0  0,0 4.368 0,9 1.644 1,6  0,0 
TOTAL 218.216 100,0 421.980 100,0 471.832 100,0 105.732 100,0 129.680 100,0 

  
Distribuição, no trecho paulista, das classes de vulnerabilidade atual à erosão (meio 

físico + vegetação e uso do solo), em hectares e por percentual do total de cada 
classe. 

 
Microrregião Muito Alta      %↓   Alta      %↓    Média     %↓ Baixa      %↓ Muito Baixa  %↓ 

Guaratinguetá 91.260 82,5 89.312 33,1 231.060 45,8 112.996 37,6 55.328 45,7 
Pindamonhanga
ba 

19.388 17,5 166.184 61,6 232.272 46,0 155.156 51,6 63.172 52,2 

Mogi  0,0 14.020 5,2 40.228 8,0 29.408 9,8 1.316 1,1 
Guarulhos  0,0 72 0,0 1.284 0,3 3.128 1,0 1.296 1,1 
TOTAL 110.648 100,0 269.588 100,0 504.844 100,0 300.688 100,0 121.112 100,0 

 
A microrregião de Guaratinguetá, onde a classe de muito alta vulnerabilidade à erosão 
ocupa a maior área, apresenta a condição atual mais crítica de todo o trecho paulista da 
bacia. Na tabela F3 pode-se verificar que o município de Cunha responde por quase 50% da 
área total dessa classe no trecho paulista e, entre todos os municípios da bacia, incluindo os 
outros estados, é o que apresenta a maior área ocupada por essa classe, dentro dos limites 
do município na bacia (o município de Cunha não está inteiramente na bacia).  
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Tabela F3: Municípios paulistas com situação mais crítica de vulnerabilidade atual à erosão (Meio Físico + 
Vegetação e Uso da Terra) na Bacia do Rio Paraíba do Sul (ha)     

Vulnerabilidade à Erosão (área em hectares) Cobertura Florestal Atual 
Subregião/Município * 

Muito Alta Alta Soma área (ha) % do município 

GUARATINGUETÁ      
Aparecida 472  3.180  3.652 1.080 8,9 
Areias 752  2.280  3.032 8.288 27,1 
Bananal 4.948  10.616  15.564 17.264 27,0 
Cachoeira Paulista 396  3.488  3.884 928 3,2 
Cruzeiro 1.704  608  2.312 9.288 30,6 
Cunha 51.164  30.100  81.264 15.964 11,8 
Guaratinguetá 10.596  9.216  19.812 13.900 17,5 
Lagoinha 2.584  5.400  7.984 1.052 4,1 
Lorena 4.048  8.424  12.472 3.336 7,2 
Piquete 2.220  1.092  3.312 7.196 41,1 
Queluz 316  2.336  2.652 5.100 20,5 
Roseira 16  3.964  3.980 1.800 13,9 
São José do Barreiro 2.852  3.720  6.572 7.556 31,6 
Silveiras 8.752  4.776  13.528 6.840 16,5 

PINDAMONHANGABA      

Igaratá  2.848  2.848 2.740 9,4 

Jacareí  10.516  10.516 1.440 3,1 

Jambeiro  13.548  13.548 572 3,1 

Natividade da Serra 7.680  19.192  26.872 11.136 13,4 

Paraibuna 1.272  24.964  26.236 13.272 18,5 

Pindamonhangaba 4.688  7.340  12.028 17.220 23,6 

Redenção da Serra 3.308  8.936  12.244 3.896 12,6 

Santa Branca  16.532  16.532 1.708 6,2 

São José dos Campos  18.916  18.916 14.300 13,1 

São Luís do Paraitinga 2.248  19.692  21.940 5.884 9,6 

Taubaté 116  22.172  22.288 1.840 2,9 

MOGI DAS CRUZES      

Guararema  6.192  6.192 4.292 15,9 

Mogi das Cruzes  2.648  2.648 6.816 35,5 

Santa Isabel  4.940  4.940 8.096 22,5 

* municípios criados até 1991. 
 
Vale lembrar que a classe de muito alta vulnerabilidade, além de apresentar condições 
críticas naturalmente dadas pelo meio físico (e, portanto, permanentes), caracteriza-se pela 
ausência total de cobertura florestal ou mesmo de capoeiras ou reflorestamentos, estando 
ocupada exclusivamente pela atividade agropecuária. 

 
 



PEC-2939 
 

 68 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
Os resultados obtidos com esse estudo de vulnerabilidade à erosão, respeitadas as 
limitações de escala e método utilizados, permite concluir que a bacia do rio Paraíba do Sul 
encontra-se em uma condição de média vulnerabilidade à erosão em cerca de metade (43%) 
de seu território. Na condição de baixa e muito baixa vulnerabilidade encontram-se 
aproximadamente 37% do total. E cerca de 20% da bacia estão ocupados pelas classes 
mais críticas de vulnerabilidade à erosão, as classes de alta e muito alta vulnerabilidade. 
 
As observações de campo, incluindo os dois sobrevôos, indicam que boa parte da área 
compreendida na predominante condição de média vulnerabilidade apresenta inúmeras 
ocorrências de processos erosivos, desde a erosão superficial (ou laminar), que retira a 
camada fértil dos solos e produz grande quantidade de sedimentos, até ravinas e voçorocas 
de grandes dimensões, que representam um grau avançado de degradação ambiental.  
 
A tendência verificada na classe de média vulnerabilidade para uma condição mais crítica de 
erosão deve-se, principalmente, à forma inadequada de uso da terra na bacia, caracterizada 
por ausência de cobertura florestal em áreas de maior risco à erosão (topos de morro, 
encostas íngremes, nascentes e margens de rios), ausência de práticas de conservação de 
solo no manejo das pastagens, e ocorrência freqüente de queimadas. 
 
Observa-se que, embora ocupe a menor proporção (20% da bacia), é expressivo o conjunto 
– representado pelas classes de alta e muito alta vulnerabilidade à erosão – de áreas onde a 
condição dada pelo meio físico (relevo e solos) agrava os efeitos dos desmatamentos e do 
uso inadequado das terras. A classe mais crítica, a de muito alta vulnerabilidade, onde não 
há nenhum tipo de cobertura arbórea, ocupa uma alarmante extensão da bacia – cerca de 
240.000 hectares. Com o avanço dos desmatamentos, essa área poderá dobrar de tamanho, 
chegando a ser superior a 500.000 hectares. 
 
Na hipótese de se pretender, como uma das metas de recuperação ambiental da bacia, 
reflorestar toda a área atualmente ocupada pela classe de vulnerabilidade muito alta, seriam 
necessários recursos financeiros da ordem de 4 a 5 milhões de dólares. Além disso, a 
implantação e, principalmente, a manutenção dos reflorestamentos significaria a conversão 
em floresta de áreas atualmente utilizadas para a agropecuária, ainda que de baixa 
produtividade. Ou seja, dependeria de um grande esforço de mobilização de proprietários 
rurais e instituições governamentais e não governamentais, no sentido de tornar a atividade 
de reflorestamento para proteção ambiental uma prioridade, acima de qualquer forma de uso 
da terra. 
 
No entanto, apesar das dificuldades, a situação crítica dessas áreas, que inclusive podem 
estar comprometendo outras áreas a jusante, que recebem os impactos indiretos da erosão, 
exige que se dê alguns passos urgentes na direção de recuperá-las. Outras ações, além do 
reflorestamento, podem reduzir o impacto da atividade agropecuária sem que seja 
necessário excluí-la totalmente. 
 
Alguns passos foram iniciados no contexto dos programas já elaborados para a bacia do rio 
Paraíba do Sul, no Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ. Para os trechos fluminense e 
mineiro da bacia, além do diagnóstico do problema, foram elaborados subprogramas de 
controle de erosão, abrangendo as diversas causas de erosão na bacia. Os subprogramas 
propostos em ambos os trechos foram: Monitoramento e Controle de Queimadas; 
Reflorestamento Ciliar; Conservação de Remanescentes Florestais; Incentivo à Atividade 
Florestal; Disciplinamento da Atividade Mineral; Controle de Erosão em Áreas Urbanas; e 
Controle de Erosão em Estradas. Os respectivos diagnósticos e subprogramas estão 
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reunidos nos documentos Controle de Erosão (PS-RE-060-R0), de junho/1998, para o trecho 
fluminense, e Controle de Erosão (PPG-RE-021-R0), de fevereiro/2000, para o trecho 
mineiro, ambos produzidos pelo Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ. 
 
As ações propostas nesses subprogramas de controle de erosão abrangem aspectos 
técnicos, institucionais, sociais e econômicos. Para reflorestamento, foram propostos 25.000 
hectares no trecho fluminense e 12.000 hectares no trecho mineiro, a serem definidos a 
partir dos estudos básicos propostos nos respectivos subprogramas. Os recursos financeiros 
previstos para o total foram de R$ 212 milhões para o trecho fluminense e de R$ 91 milhões 
para o trecho mineiro, considerando-se um horizonte máximo de 5 anos para a implantação 
de cada subprograma.  
 
Tendo em vista a ordem de grandeza dos recursos financeiros necessários para esses 
subprogramas, decidiu-se pelo encaminhamento de ações concentradas em áreas menores, 
dando-se outro passo importante na direção de buscar soluções para o complexo problema 
da erosão. Essa iniciativa consistiu da elaboração de projetos-pilotos de controle de erosão 
em três sub-bacias, uma em cada região representativa das situações mais críticas de cada 
estado na bacia do Paraíba do Sul.  
 
Os projetos-piloto foram aprovados pelo CEIVAP para compor o conjunto de ações do 
Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do 
Sul. As sub-bacias selecionadas foram as do rio Barra Mansa (RJ), rio Ubá (MG) e ribeirão 
São Gonçalo, em Guaratinguetá (SP). Os projetos estão apresentados em apêndice, sendo 
que o custo médio do conjunto das ações previstas em cada projeto é de cerca de R$ 1,2 
milhões (um milhão e duzentos mil reais) para um prazo total de 2 anos. A implantação 
desses projetos dependerá da mobilização de recursos financeiros, que poderão ser 
oriundos da cobrança pelo uso da água, do Governo Federal, do Banco Mundial, e de 
contrapartidas estaduais e municipais. Para tal, deve se estabelecer um processo de 
discussão de estratégias de captação de recursos e de priorização e detalhamento das 
ações previstas, com a participação do CEIVAP e das instituições locais envolvidas em cada 
projeto-piloto. 
 
Tanto a elaboração dos subprogramas de caráter geral como a elaboração dos projetos-
piloto teve como base, entre outros aspectos, os resultados obtidos neste estudo de 
vulnerabilidade ambiental. No entanto, para que se conheça melhor o problema da erosão 
na bacia do Paraíba do Sul e, portanto, para que se possam tomar decisões mais eficazes 
para a prevenção e o controle do problema, é recomendável que este estudo de 
vulnerabilidade à erosão seja aprofundado, pelo menos para as regiões da bacia que se 
encontram em situação mais crítica, ou seja, aquelas onde ocorrem classes de muito alta e 
alta vulnerabilidade.  
 
Recomenda-se que sejam realizados, para essas regiões, novos e mais detalhados 
mapeamentos temáticos, trabalhos intensos de campo, incluindo não só a verificação de 
classes de mapeamento mas principalmente as condições sócio-econômicas e institucionais 
das atividades de uso da terra. A melhoria e a atualização dessas informações, 
georreferenciadas, permitirá definir com razoável precisão quais as medidas deverão ser 
tomadas, onde e como, no sentido de controlar o grave problema da erosão das terras, para 
o qual geralmente não se encontram condições suficientes de capacitação e mobilização 
político-institucional para lidar com todos os aspectos envolvidos nas suas causas e 
conseqüências. 
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PROJETOS – PILOTO PARA AS 
SUB-BACIAS  DOS  RIOS  BARRA  MANSA,  UBÁ  E  SÃO  GONÇALO 

 
 
 
 
 
 



PEC-2939 
 

 71 

PROJETOS-PILOTO 
 

1 APRESENTAÇÃO 
 
Este apêndice apresenta uma síntese dos projetos-piloto de controle de erosão em três sub-
bacias do Paraíba do Sul, quais sejam, a sub-bacia do rio Barra Mansa, a sub-bacia do rio 
Ubá e a sub-bacia do ribeirão São Gonçalo localizadas, respectivamente, nos estados do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 
 
Na sub-bacia fluminense, o rio Barra Mansa nasce no município de Rio Claro e deságua no 
rio Paraíba do Sul, em sua margem direita, na cidade de Barra Mansa. Cerca de 30% da 
bacia (o terço superior) encontra-se no município de Rio Claro e 70% em Barra Mansa. 
Ambos os municípios fazem parte na região do Médio Paraíba.  
 
O rio Ubá, em Minas Gerais, é um dos formadores do rio Pomba, afluente da margem 
esquerda do rio Paraíba do Sul. Quatro municípios fazem parte de sua bacia: o município de 
Ubá, que ocupa a maior parte da bacia, o município de Divinésia, no curso superior, e ainda 
os municípios de Rodeiro e Guidoval, que ocupam parte do curso inferior até a foz, no rio 
Xopotó, antes deste desaguar no rio Pomba.  
 
Em São Paulo, a sub-bacia do ribeirão São Gonçalo, está situada inteiramente no município 
de Guaratinguetá, na margem direita do rio Paraíba do Sul. Ela inicia-se na Serra do 
Quebra-Cangalha, divisor de águas entre o Médio Paraíba e o seu curso superior da bacia 
do Paraíba do Sul, no vale do rio Paraitinga. O crescimento desordenado da área de 
influência da rodovia SP-171 poderá ainda por em risco as áreas de preservação 
permanente que garantem a qualidade e a quantidade dos mananciais formadores do curso 
superior do rio Paraíba do Sul. 
 
As figuras seguintes mostram a localização das sub-bacias no contexto da bacia do Rio 
Paraíba do Sul 

 
 
2. OBJETIVOS 
 
Os projetos-piloto tiveram como objetivo: 
 

• Realizar um conjunto de ações para o controle da erosão em cada uma das sub-
bacias, envolvendo a participação social em todo o processo de detalhamento, 
implantação e manutenção das ações; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade sócio ambiental e da capacitação 
institucional dos municípios envolvidos; 

• Contribuir para a recuperação dos mananciais das sub-bacias envolvidas e 
melhoria da qualidade das águas do rio Paraíba do Sul, com a possibilidade de 
redução da carga de sólidos proveniente das áreas degradadas pela erosão; 

• Indicar metodologia de ação participativa voltada para o controle de erosão em 
bacias hidrográficas com características semelhantes às consideradas quanto ao 
contexto institucional, sócio-econômico e ambiental. 
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 

3.1 SUB-BACIA DO RIO BARRA MANSA 

 
A bacia de drenagem do rio Barra Mansa situa-se na região mais crítica quanto à 
degradação por erosão de todo trecho fluminense da bacia do Paraíba do Sul - a Região do 
Médio Vale. As condições naturais de relevo, clima e solos tornam essa região altamente 
suscetível à erosão. A retirada da cobertura florestal e as formas inadequadas de ocupação 
e uso da terra que se desenvolveram nos últimos 200 anos, resultaram no atual cenário de 
degradação ambiental na maior parte das terras do Médio Paraíba.  
 
Os intensos processos erosivos, com acentuada ocorrência de voçorocas, produzem 
grandes quantidades de sedimentos que vêm assoreando o leito do rio Barra Mansa e 
contribuindo para o agravamento dos problemas decorrentes das inundações na área 
urbana. A cidade de Barra Mansa está entre as maiores da bacia do Paraíba do Sul (mais de 
160.000 habitantes) e cresce desordenadamente entre rios e morros, apresentando um 
grande número de áreas de risco de deslizamentos de terra nas encostas e de inundação 
nos rios assoreados, cujas margens encontram-se intensamente ocupadas. Estima-se que 
pelo menos 800 pessoas sejam diretamente atingidas pelas cheias anuais do rio Barra 
Mansa e 2.500 pessoas pelas cheias de maior tempo de recorrência, sendo que estes 
números deverão aumentar, tendo em vista o vetor de expansão urbana que se constitui 
essa bacia. Ocupando uma área de relevo muito acidentado, Barra Mansa está entre as 
cidades mais críticas quanto à erosão em área urbana de toda a bacia do rio Paraíba do Sul. 
 
A seleção, portanto, desta bacia como área prioritária ao desenvolvimento de um projeto de 
controle de erosão, deve-se a sua representatividade no contexto geral de degradação por 
erosão no Médio Paraíba, reunindo aspectos rurais e urbanos de expressividade neste 
contexto.  

 
 

3.2 Sub-bacia do rio Ubá 
 
No trecho mineiro da bacia do Paraíba, a erosão não ocorre tão intensamente como na 
região do Médio Vale, nos trechos fluminense e paulista, onde ravinamentos e 
voçorocamentos são vistos com freqüência. Predomina, no trecho mineiro, a erosão 
superficial (laminar), com menor ocorrência de ravinas e voçorocas. Esta condição, no 
entanto, não torna o problema menos importante, tendo em vista que a erosão laminar 
atinge diretamente a camada de solo que interessa ao uso agrícola e produz quantidades de 
sedimentos suficientes para comprometer a qualidade das águas dos rios que drenam a 
região.  
 
A zona rural, onde a maioria é de pequenos produtores, tende ao empobrecimento e à 
degradação das terras, tendo em vista a falta de recursos próprios para investir na produção, 
em uma região onde as condições ambientais (quanto aos solos, principalmente) 
caracterizam-na como das mais suscetíveis à erosão no trecho mineiro. Ressalta-se ainda o 
grau de desmatamento da região: a bacia do rio Pomba é a que apresenta a menor área 
relativa de florestas (3,4%), dentre as sub-bacias do rio Paraíba do Sul, sendo que na 
Microrregião de Ubá este percentual cai para 0,7 % e, na bacia do rio Ubá, chega a ínfimos 
0,3% de área florestada. 
 
O fato acima vem acarretando a migração da população rural para os centros urbano o que 
tem sido motivo de preocupação e de mobilização das instituições governamentais e não 
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governamentais que atuam na região. O Instituto Estadual de Florestas, (IEF) cuja sede da 
Regional MATA localiza-se no município de Ubá, é uma das instituições empenhadas na 
recuperação da qualidade ambiental da bacia, já tendo elaborado projetos nesse sentido, 
envolvendo o trabalho integrado entre IEF, Prefeitura de Ubá, EMATER e outras entidades 
públicas e representantes da sociedade civil. Essa mobilização institucional já resultou no 
desenvolvimento de estudos básicos sobre as condições ambientais do município de Ubá, 
visando subsidiar a implantação de ações de recuperação, principalmente ações de 
reflorestamento para proteção de mananciais e controle de erosão  
 
A seleção, portanto, desta sub-bacia como área prioritária ao desenvolvimento de um 
projeto-piloto de controle de erosão deve-se ao seu estado crítico no contexto geral de 
degradação das terras por erosão do trecho mineiro da bacia do Paraíba do Sul, reunindo 
aspectos rurais e urbanos de expressividade neste contexto, além de contar com condições 
político-institucionais de mobilização local e regional para o tratamento do problema.  
 
No âmbito da gestão da bacia do rio Paraíba do Sul, o desenvolvimento de um projeto 
específico de controle de erosão na bacia do rio Ubá poderá representar não só a redução 
do processo de degradação na própria bacia, como também a possibilidade de que a 
experiência desenvolvida venha a ser reproduzida em outras bacias da região. 
 
 
3.3 Sub- bacia do rio S. Gonçalo 
 
Esta sub-bacia foi selecionada por sua representatividade quanto à ocorrência de erosão no 
Vale do Paraíba e, em especial, pelo potencial agravamento das atuais condições de 
degradação na área de influência da rodovia SP-171 (Guaratinguetá-Cunha), que “corta” a 
bacia do ribeirão São Gonçalo longitudinalmente. Esta rodovia, que liga o Vale do Paraíba à 
região litorânea de Parati, poderá ter uma circulação de veículos consideravelmente 
aumentada após o asfaltamento do trecho que liga Cunha à Parati. O crescimento 
desordenado da área de influência da SP-171 poderá ainda por em risco as áreas de 
preservação permanente que garantem a qualidade e a quantidade dos mananciais 
formadores do curso superior do rio Paraíba do Sul. 
 
 
4. PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO  
 
A elaboração dos projetos-piloto atendeu aos seguintes passos:  
 
4.1. Mobilização Social 
 
4.1.1 Sub-bacia do rio Barra Mansa 
 
O primeiro passo para a elaboração do projetos-piloto consistiu em reunir, em cada sub-
bacia envolvida, representantes das instituições locais para a apresentação do plano de 
trabalho, previamente delineado com base nas conclusões e diretrizes resultantes dos 
estudos para o componente controle de erosão, do PQA/RJ.  
 
Os participantes da primeira reunião de mobilização foram definidos em função dos contatos 
estabelecidos durante a elaboração do PQA/RJ e mais especificamente do Seminário de 
Controle de Erosão promovido pelo SAAE e Prefeitura de Barra Mansa em novembro de 
1998. 
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Consolidado o plano de trabalho, iniciou-se as atividades de diagnóstico do problema, 
realizando-se reuniões periódicas para apresentação e discussão dos resultados obtidos, 
procurando envolver a maior participação institucional possível. Desse modo, formou-se um 
grupo local de acompanhamento, com a perspectiva de vir a tornar-se um Grupo Executivo 
para a implantação do projeto.  
 
Como a maior parte daquela sub-bacia e das ocorrências de erosão se situam no município 
de Barra Mansa, o envolvimento de instituições locais na elaboração do projeto foi grande. 
Participaram representantes das Secretarias Municipais de Planejamento e Meio Ambiente, 
Educação, Obras e Agricultura de Barra Mansa; do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) de Barra Mansa; do escritório regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF), com 
sede em Barra Mansa, da ONG Nosso Vale Nossa Vida, da Comissão de Amigos do Rio 
Barra Mansa (CARIBAM), da EMATER - escritório local de Barra Mansa e do Sindicato de 
Produtores Rurais de Barra Mansa. 
 
Do município de Rio Claro a participação foi menor e restrita a representantes da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da EMATER. No entanto, quando da 
implantação do projeto, a participação deverá ser ampliada e intensificada, tanto de 
representantes de instituições governamentais e não governamentais como do setor 
empresarial de ambos os municípios. 
 
Como resultado dessa mobilização inicial, observam-se aspectos positivos e desfavoráveis 
para a realização do projeto. Por um lado, os participantes demonstraram motivação e 
interesse, conscientes da importância e necessidade urgente de tratamento dos problemas 
de erosão, principalmente na área urbana. Por outro lado, expressaram grandes apreensões 
quanto às possibilidades de realização efetiva do projeto, tanto no que tange às condições 
de trabalho das instituições como à mobilização de recursos financeiros internos e externos, 
diante da complexidade e acúmulo de problemas relacionados aos objetivos do projeto, no 
nível ambiental, político e econômico. 
 
A quantidade de problemas sócio-ambientais acumulados nas últimas décadas, com a falta 
de uma política agrícola baseada em sustentabilidade ambiental e social e com um 
crescimento urbano acelerado e precário em infra-estrutura (onde a ocupação inadequada 
de encostas e margens de rios cresce como uma “bola de neve”), configura uma situação de 
grandes demandas sociais básicas, na qual qualquer projeto de intervenção que surja por 
iniciativa externa à região (Governo Federal ou Estadual, ONGs, Agências Internacionais de 
ajuda a países em desenvolvimento, Comitês ou Consórcios de Bacias, etc.) precisa 
considerar fundamentalmente as raízes dessa situação e não antecipar expectativas na 
população local sem que existam perspectivas concretas de realização do projeto - ou seja, 
sem garantias mínimas de vontade política e recursos financeiros por parte dos proponentes 
do projeto. Do contrário, as boas intenções de promover melhorias ambientais na região 
poderão resultar no acréscimo de frustrações e desesperanças sociais e no aumento da 
desconfiança pública nas instituições proponentes.  

 
 

4.1.2 Sub-bacia do rio Ubá 
 
O primeiro passo para a elaboração deste projeto consistiu em reunir representantes das 
instituições locais para a apresentação do plano de trabalho, previamente delineado no 
Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ com base no plano de trabalho elaborado para o 
projeto-piloto da bacia do rio Barra Mansa (RJ), que já se encontrava em andamento. 
Consolidado o plano de trabalho, iniciou-se os levantamentos de dados secundários e das 
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observações de campo, com a colaboração do grupo local de acompanhamento, formado 
por técnicos das instituições envolvidas.  
 
Participaram representantes das Secretarias Municipais de Planejamento e de Serviços 
Urbanos (Divisão de Agricultura e Meio Ambiente); do Instituto Estadual de Florestas, 
escritório regional e local; da EMATER-MG, escritório local; da ONG Centro de Estudos 
Puris; da Associação de Moradores do Distrito de Miragaia e do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental (CODEMA). 
 
O quadro institucional atual é, em geral, insuficiente para dar conta das demandas de 
solução de problemas que foram criados por seguidos erros ou falta de planejamento e 
controle na ocupação e no uso do solo, ao longo de décadas. Este quadro configura uma 
tendência a frustrações e incertezas na sociedade em geral, trazendo um conjunto intrincado 
de questões que vão além daquelas diretamente relacionadas ao problema da erosão, mas 
que o afetam igualmente. 
 
A quantidade de problemas sócio-ambientais acumulados nas últimas décadas, com a falta 
de uma política agrícola baseada em sustentabilidade ambiental e social e com um 
crescimento urbano acelerado e precário em infra-estrutura (onde a ocupação inadequada 
de encostas e margens de rios cresce como uma “bola de neve”), configura uma situação de 
grandes demandas sociais básicas, na qual qualquer projeto de intervenção que surja por 
iniciativa externa à região (governo federal ou estadual, ONGs, agências internacionais de 
ajuda a países em desenvolvimento, comitês ou consórcios de bacias, etc.) precisa 
considerar fundamentalmente as raízes dessa situação e não antecipar expectativas na 
população local sem que existam perspectivas concretas de realização do projeto - ou seja, 
sem garantias mínimas de vontade política e recursos financeiros por parte dos proponentes 
do projeto. Do contrário, as boas intenções de promover melhorias ambientais na região 
poderão resultar no acréscimo de frustrações e desesperanças sociais e no aumento da 
desconfiança pública nas instituições proponentes.  
 
Ressalta-se ainda que a demora na implantação das ações, por razões externas, torna mais 
remotas as possibilidades de participação local, não só pela pouca credibilidade que fica de 
uma iniciativa que não se desenvolve como pela transitoriedade das pessoas que 
representam as instituições, incorrendo-se no risco de ver perdido grande parte do esforço 
de mobilização já realizado.  
 
 

4.1.3 Sub-bacia do ribeirão São Gonçalo 
 
Como nas sub-bacias anteriores foram representantes das instituições locais para a 
apresentação do plano de trabalho, previamente delineado no Laboratório de Hidrologia da 
COPPE/UFRJ. Consolidado o plano de trabalho, iniciou-se o levantamento e a análise de 
dados existentes e as observações de campo, com a colaboração dos representantes das 
instituições envolvidas.  
 
Participaram representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, da 
Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Guaratinguetá; da 
Fundação Florestal (ligada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente) e da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Estadual Paulista (FEG-UNESP, Campus de Guaratinguetá). 
 
Como em Minas Gerais, o quadro institucional atual é, em geral, insuficiente para dar conta 
das demandas de solução de problemas que foram criados por seguidos erros ou falta de 
planejamento e controle na ocupação e no uso do solo, ao longo de décadas. Este quadro 
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configura uma tendência a frustrações e incertezas em geral, trazendo um conjunto 
intrincado de questões que vão além daquelas diretamente relacionadas ao problema da 
erosão, mas que o afetam igualmente. 
 
4.2.  Conhecimento do Problema 
 

4.2.1 Sub-bacia do rio Barra Mansa 
 
Para dar início ao diagnóstico de erosão da bacia, foram adquiridos mapas na escala de 
1:25.000, do Serviço Geográfico do Exército (DSG) produzidos a partir da restituição de 
fotografias aéreas tomadas em 1979. Desse material, foram confeccionadas as bases 
cartográficas necessárias à produção de mapas temáticos da bacia.  
 
Para uma primeira visualização do ambiente, foram utilizadas as únicas fotos aéreas 
disponíveis que cobrem toda a bacia, emprestadas pela Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) - Vôo USAF, de 1966, escala 1:60.000. Para o perímetro urbano 
da bacia, foram utilizadas fotos aéreas na escala de 1:8.000 (Vôo AGROFOTO, de 1989) e 
alguns mapas em escala de detalhe (1:2.000), ambos fornecidos pela Prefeitura de Barra 
Mansa. Nos mapas foram marcadas as ocorrências de erosão identificadas nas fotos aéreas 
e no levantamento de campo. 
 
O levantamento de campo consistiu na análise ambiental das situações existentes, 
identificadas nas fotos aéreas e verificadas "in loco", com registro fotográfico e croqui das 
encostas com problemas de erosão, além de observação das condições de ocupação 
relacionadas – traçado de ruas, cortes para construção, etc. As fotografias aéreas 
panorâmicas tomadas em sobrevôo realizado no PQA/RJ auxiliaram na identificação e na 
ilustração das características ambientais da bacia e seus processos erosivos. 
 
Tendo em vista a grande quantidade de áreas de risco de deslizamento de encosta na 
cidade de Barra Mansa, os levantamentos de campo foram intensificados nas diversas 
situações de erosão existentes na malha urbana da bacia, distribuída no curso inferior até a 
desembocadura do rio Barra Mansa. Na área rural foram realizadas observações gerais das 
condições de cobertura vegetal, uso do solo e degradação por erosão.  
 
Para conhecimento das formas de uso da terra, foram utilizados mapas temáticos (GEROE, 
1995), Censos Agropecuários do IBGE (1985 e 1995/6) e questionários realizados pelas 
prefeituras, além de observações de campo e entrevistas com técnicos das instituições 
(Prefeitura e EMATER) e com alguns moradores. 

 
 

4.2.2 Sub-bacia do rio Ubá 
 
Para o diagnóstico da bacia, foram aproveitados os estudos em andamento para a 
confecção do Sistema de Informações Geográficas de UBÁ, realizado pelo Convênio 
Prefeitura de Ubá-IEF-UFV-Itatiaia Móveis, estendendo-se a área de mapeamento até as 
cabeceiras da bacia, no município de Divinésia. Nesse estudo foram elaborados diversos 
mapas temáticos que não puderam ser incluídos neste relatório, devido à falta de tempo 
hábil para processar todos os dados no prazo necessário e também para não destoar do 
padrão de informações geradas nos demais projetos-piloto de controle de erosão. No 
entanto, esses dados serão de grande utilidade na implantação do projeto.  
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Para as observações de campo foram utilizadas as cartas do IBGE, na escala de 1:50.000 e 
algumas fotos aéreas disponibilizadas pela Prefeitura de Ubá, realizadas em 1970, na escala 
de 1:8.000, cobrindo parte da bacia. Para a localização das ocorrências de erosão no 
perímetro urbano da bacia foram utilizados alguns mapas em escala de detalhe (1:2.000), 
fornecidos pela Prefeitura, embora desatualizados e precários em informação topográfica.  
 
O levantamento de campo consistiu na análise ambiental das situações existentes, com 
registro fotográfico e croqui das encostas com problemas de erosão, além de observação 
das condições de ocupação relacionadas – traçado de ruas, cortes para construção, etc. As 
fotografias aéreas panorâmicas tomadas em sobrevôo realizado para o estudo de erosão do 
Programa de Investimentos de Minas Gerais auxiliaram na identificação e na ilustração das 
características ambientais e processos erosivos da bacia. 
 
Tendo em vista a grande quantidade de áreas de risco de deslizamento de encosta na 
cidade de Ubá, os levantamentos de campo foram intensificados nas diversas situações de 
erosão existentes na malha urbana da bacia, distribuída no médio curso do rio Ubá. Na área 
rural foram realizadas observações gerais das condições de cobertura vegetal, uso do solo e 
degradação por erosão.  
 
Para a análise das condições de uso da terra, foram utilizados os Censos Agropecuários do 
IBGE (1985 e 1995/6), além de observações de campo e entrevistas com técnicos das 
instituições (Prefeitura e EMATER-MG, escritório local) e com alguns produtores. Por 
ocasião dos levantamentos de campo, a EMATER estava elaborando um cadastro completo 
das propriedades rurais do município de Ubá, como parte dos levantamentos para o SIG do 
município. O cadastro rural deverá ser útil na fase de detalhamento das ações a serem  
implantadas por este projeto.  
 
 

4.2.3 Sub-bacia do ribeirão São Gonçalo 
 
Para o conhecimento dos aspectos ambientais relacionados à erosão na região da bacia 
foram utilizados alguns estudos e publicações disponibilizados pela FEG/UNESP; são eles:  
 

- “Avaliação das condições dos taludes ao longo da rodovia SP-171 que liga as 
cidades de Guaratinguetá e Cunha/SP”, CNPq/PIBIC – relatório das atividades 
desenvolvidas pelo bolsista Jefferson O. Pereira, sob orientação do prof. George 
de Paula Bernardes, da FEG/UNESP; 

 
- “Características Geotécnicas da Sub-bacia do Ribeirão dos Mottas, com ênfase 

no estudo do potencial de erosão”, RECOPE/REHIDRO – projeto integrado para 
obtenção de diploma de graduação de Cassiane M. F. Nunes, sob orientação do 
prof. George de Paula Bernardes, da FEG/UNESP (esta sub-bacia é adjacente à 
do ribeirão São Gonçalo, a oeste); 

 
- “Orientações para o Combate à Erosão no Estado de São Paulo” – relatório 

29.967 Bacia do Paraíba do Sul e Litoral Norte. IPT e DAEE, 1992. 
 
Para as observações de campo foram utilizadas as cartas planialtimétricas, produzidas em 
1979 pela TERRAFOTO, na escala de 1:10.000, fornecidas pelo Instituto Geográfico e 
Cartográfico de São Paulo. O levantamento de campo consistiu na análise ambiental das 
situações de erosão existentes, com registro fotográfico e croqui das encostas com 
problemas de erosão, além de observação das condições de ocupação e uso do solo. 
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Embora exista, em Guaratinguetá, uma Escola de Vôo da Aeronáutica, não existem fotos 
aéreas da região da bacia em estudo. Os treinamentos de vôos aerofotogramétricos são 
normalmente feitos nas proximidades da área urbana. E, infelizmente, não foi possível 
realizar um sobrevôo específico para esse projeto, pela falta de condições climáticas 
favoráveis durante o curto prazo disponível para os levantamentos de campo. 
 
Para a análise das condições de uso da terra, foram utilizados os Censos Agropecuários do 
IBGE (1985 e 1995/6), o mapa de cobertura vegetal e uso do solo produzido pelo GEROE 
(1995) e dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, além 
de observações de campo e entrevistas com técnicos das instituições.  

 
 
5. AÇÕES PROPOSTAS 
 
Os projetos-piloto têm como eixo de condução o entendimento de que uma intervenção 
sobre um problema sócio-ambiental deve ser tratada de modo descentralizado e 
participativo. Ou seja, as soluções devem ser discutidas entre os atores sociais diretamente 
envolvidos (prefeituras, moradores, instituições governamentais e não governamentais, 
empresas públicas e privadas, etc.).  
 
Nesse sentido, as ações propostas embora já tenham sido parcialmente discutidas com os 
grupos locais de acompanhamento, devem ser consideradas como uma concepção inicial, 
como ponto de partida ao encaminhamento de soluções ao problema da erosão podendo ser 
revistas e redimensionadas de acordo com os interesses e possibilidades da maioria e da 
disponibilidade de recursos financeiros. Dentre as ações preventivas, incluem-se as de 
mobilização social, que deverão propiciar o suporte necessário ao processo de tomada de 
decisão sobre as ações propostas. 
 
 
5.1.  Ações Preventivas  
 
Considerou-se como ações preventivas aquelas voltadas ao fortalecimento institucional e à 
conscientização social. Essas ações visam a contribuir para um processo permanente de 
envolvimento dos atores sociais em atitudes, políticas, programas ambientais, sociais e de 
desenvolvimento capazes de evitar a erosão e suas graves conseqüências.  
 
As ações preventivas estão organizadas em ações de estudos básicos, de capacitação e de 
mobilização, descritas a seguir.  
 
5.1.1.  Estudos Básicos 
 
Essas ações visam a melhorar a base de dados atualmente existente, necessária tanto para 
a capacidade de planejamento dos municípios como para a implantação das ações 
corretivas propostas. Estão previstos os seguintes estudos básicos: 
 
• Levantamento aerofotogramétrico (rio Barra Mansa): Conforme relatado anteriormente, 
as únicas fotografias aéreas existentes que cobrem toda a bacia são do Vôo USAF, de 1966, 
na escala de 1:60.000 (observa-se, inclusive, que muitas das voçorocas que se vê hoje na 
bacia já existiam há mais de 30 anos atrás). É, portanto, necessário realizar um novo 
levantamento aerofotogramétrico para atualizar o conhecimento espacial sobre a ocupação, 
a cobertura vegetal, o uso da terra na bacia e principalmente os processos de erosão em 
curso. Este levantamento deverá ser realizado na escala de 1:25.000 com ortofotocarta 
digital na escala de 1:10.000 cobrindo a bacia e toda a área urbana de Barra Mansa. 
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Além deste levantamento, está previsto, entre as ações gerais de gestão e planejamento do 
Projeto Inicial, o levantamento aerofotogramétrico na escala de 1:8.000, com restituição na 
escala de 1:2.000, de todo o perímetro urbano de Barra Mansa (entre outras cidades da 
bacia contempladas nesse levantamento).  
 
• Levantamento aerofotogramétrico (rio Ubá): As únicas fotografias aéreas existentes que 
cobrem parte da bacia são de 1970 e não existe restituição planialtimétrica para atender às 
demandas de estudos e planejamento do projeto. É, portanto, necessário realizar um novo 
levantamento aerofotogramétrico para atualizar o conhecimento espacial sobre a ocupação, 
a cobertura vegetal, o uso da terra na bacia e principalmente os processos de erosão em 
curso. Este levantamento deverá ser realizado na escala de 1:25.000 com ortofotocarta 
digital na escala de 1:10.000 cobrindo toda a bacia. 
 
Além deste levantamento, está previsto entre as ações gerais de gestão e planejamento do 
Projeto Inicial, o levantamento aerofotogramétrico na escala de 1:8.000, com restituição na 
escala de 1:2.000, de todo o perímetro urbano de Ubá (entre outras cidades da bacia 
contempladas nesse levantamento).  
 
• Levantamento aerofotogramétrico (ribeirão São Gonçalo): As ocorrências de erosão na 
bacia são inúmeras e não existem fotografias aéreas atuais cobrindo toda a bacia. É, 
portanto, necessário realizar um novo levantamento aerofotogramétrico para atualizar o 
conhecimento espacial sobre a ocupação, a cobertura vegetal, o uso da terra na bacia e 
principalmente os processos de erosão em curso. Este levantamento deverá ser realizado na 
escala de 1:25.000 com ortofotocarta digital na escala de 1:10.000 cobrindo toda a bacia. 
 
Além do levantamento para toda a bacia, deverá ser também realizado o levantamento 
aerofotogramétrico na escala de 1:8.000, com restituição na escala de 1:2.000, da área 
urbana e seu entorno, no perímetro da bacia.  

 
• Mapeamento geológico-geotécnico: Este é outro fator limitante no planejamento e 
controle da ocupação e uso do solo. Sem o conhecimento geológico-geotécnico da área 
urbana é difícil avaliar os riscos de deslizamentos de terra e definir as medidas necessárias 
para evitá-los. Este mapeamento será realizado para todo o perímetro urbano das sub-
bacias, identificando-se as condições existentes e potenciais de risco geotécnico. As fotos 
aéreas e as bases planialtimétricas citadas anteriormente serão fundamentais para a 
realização de um mapeamento preciso. 
 
• Caracterização da vegetação florestal: Para a sub-bacia do rio Barra Mansa, de acordo 
com o mapeamento realizado pelo GEROE, em 1995 existiam cerca de 200 hectares de 
florestas na bacia do rio Barra Mansa, dispersas em alguns fragmentos, a maior parte no 
curso superior da bacia, em terras do município de Rio Claro. Também foram identificados 
cerca de 1.200 hectares de vegetação secundária (capoeiras) cujo porte pode variar de 
arbustivo a arbóreo aberto ou denso. Para a Sub-bacia do rio Ubá, de acordo com o 
mapeamento realizado pelo IEF-MG, existem cerca de 100 hectares de florestas na bacia, 
concentrados no curso superior do rio, na cabeceira do rio Alfenas, afluente da margem 
direita do rio Ubá, no distrito de Miragaia, município de Ubá. Também foram identificados 
cerca de 4.200 hectares de vegetação secundária (capoeiras) cujo porte pode variar de 
arbustivo a arbóreo aberto ou denso. Para a sub-bacia do ribeirão São Gonçalo, de acordo 
com o mapeamento disponível, existem cerca de 800 hectares de concentrados no curso 
superior do rio. Também foram identificados cerca de 2.300 hectares de vegetação 
secundária (capoeiras) cujo porte pode variar de arbustivo a arbóreo aberto ou denso. 
 
Para a preservação dos remanescentes e o incentivo ao reflorestamento para a proteção de 
solos e mananciais das três sub-bacias, é importante ter um conhecimento razoável da 
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estrutura e da composição florística existentes. Este estudo poderá ser de grande valia para 
o abastecimento de viveiros municipais em sementes de espécies nativas a serem 
reproduzidas para a recuperação da bacia. 

 
5.1.2.  Capacitação 
 
Essas ações consistem no fortalecimento da capacidade de gestão da bacia no que tange 
aos aspectos relacionados à erosão. O público alvo de interesse dessas ações deverá ser 
principalmente o corpo técnico das secretarias municipais, incluindo ainda técnicos de 
órgãos estaduais como o IEF e a EMATER. Estão previstas as seguintes ações de 
capacitação: 
 
• Cursos: Em princípio, deverão ser ministrados cursos relacionados aos estudos básicos 
propostos de mapeamento geológico-geotécnico e caracterização da vegetação florestal, no 
sentido de que as informações levantadas nesses estudos sejam repassadas aos atores 
locais para que possam ser utilizadas no seu cotidiano de trabalho, em especial nas 
demandas definidas para as ações corretivas deste projeto. Deverá ser ministrado também, 
em integração com os cursos anteriores, um curso sobre aspectos normativos para a 
definição de uma legislação específica para ocupação de encostas nas áreas urbanas, tendo 
um projeto de lei como produto imediato do curso. 
 
• Equipamentos: Como complementação aos cursos, deverão ser obtidos computadores, 
impressoras e programas adequados para o processamento das informações geradas no 
mapeamento geológico-geotécnico, no estudo da vegetação e no estudo normativo. Esse 
equipamento deverá ser instalado nas instituições mais diretamente envolvidas com cada 
tema abordado, como Prefeituras e IEF. 
 
Viveiro de Mudas: Como incentivo à produção de mudas para reflorestamento da bacia, 
deverão ser construídos viveiros na bacia e/ou ampliadas as instalações dos viveiros 
municipais existentes, capacitando melhor o projeto para a realização das ações corretivas.  
Em Minas Gerais, embora a sede do IEF-Mata, localizada em Ubá, já disponha de boas 
instalações para a produção de mudas, estas são utilizadas prioritariamente na produção de 
eucalipto para os programas de fomento florestal do órgão em toda a Zona da Mata. Visando 
atender às necessidades de mudas de espécies florestais para o projeto-piloto, sugere-se 
que seja implantado um viveiro específico para este fim, principalmente para a produção de 
leguminosas arbóreas de rápido crescimento a serem utilizadas na recuperação de áreas 
degradadas tanto no perímetro urbano como em áreas rurais. Na sub-bacia do São Gonçalo, 
a Secretaria Municipal de Agricultura de Guaratinguetá já dispõe de área adequada, 
necessitando apenas dos recursos financeiros. Atualmente, parte das demandas de mudas 
para reflorestamento é suprida pelo Horto Regional do IBAMA, situado em Lorena 
 
 
5.1.3. Mobilização 
 
Este é um componente essencial do projeto, pois consiste no estabelecimento dos meios de 
participação da sociedade no processo de decisão e de implantação das ações propostas. 
Compreenderá as seguintes atividades: 
 
• Mobilização Local: A partir do grupo de acompanhamento formado durante a elaboração 
do projeto deverão ser programadas reuniões com diversos setores da sociedade para 
apresentação do projeto, visando despertar interesse de participação no desenvolvimento do 
mesmo. Na sub-bacia do rio Barra Mansa um passo nesse sentido já foi dado por membros 
do grupo, que estabeleceram contato com duas indústrias da região, obtendo retorno 
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positivo quanto à possibilidade de apoio material ao projeto - a Siderúrgica de Barra Mansa e 
a Indústria Matarazzo. Na sub-bacia do rio Ubá a indústria moveleira do município de Ubá, 
terceiro produtor de móveis do país, deverá ser parceira nas iniciativas deste projeto, como 
já vem sendo na elaboração do SIG-UBÁ. Na sub-bacia do ribeirão São Gonçalo, as 
indústrias locais são potenciais parceiras neste projeto, tendo em vista que já há o 
desenvolvimento de ações conjuntas da Prefeitura de Guaratinguetá com a BASF S/A e a 
Votorantim Papel e Celulose. 
 
Além do setor empresarial, outros setores poderão ser contatados visando apoio financeiro 
ou logístico ao projeto, dentro de uma perspectiva de envolvimento da sociedade local na 
busca de meios locais de solução aos problemas igualmente locais, entendendo-se que a 
participação na solução de seus problemas é uma forma de exercer a cidadania, de buscar 
uma condição melhor de vida para a região, sabendo que essa condição é responsabilidade 
de todos para o bem de cada um. 
 
• Educação Ambiental: Entende-se como educação ambiental, para o caso deste projeto, 
o processo de discussão com a sociedade local dos problemas relativos à erosão – causas, 
conseqüências, maneiras de se evitar e de controlar a erosão, definição de atribuições sobre 
o problema, etc. Como se trata de um problema complexo, relacionado a diversas atividades 
humanas, o processo de discussão deverá ser de lenta evolução. E, visando otimizar a 
realização das ações corretivas, especialmente na área urbana, o tempo disponível para 
execução do projeto deverá ser principalmente dedicado à formação de agentes de 
educação ambiental, preferencialmente professores da rede de ensino e representantes das 
comunidades em associações civis, para que estes dêem prosseguimento ao trabalho de 
manutenção de ações de educação nas comunidades. O Programa de Educação Ambiental 
“Curso d’Água”, que vem sendo implantado na bacia do Paraíba do Sul, deverá dar apoio a 
essa atividade. 
 
• Mobilização Regional: Tendo em vista o caráter demonstrativo que se espera desses 
projetos-piloto e considerando a sua importância no contexto geral de organização e atuação 
do Comitê da Bacia do Paraíba do Sul (o CEIVAP), deverão ser realizados seminários 
regionais para divulgação do andamento do projeto e para acompanhamento dos outros 
projetos-pilotos de controle de erosão, nos três estados. 
 
Em princípio, deverão ser realizados nove seminários ao longo do período de dois anos de 
realização simultânea dos projetos-pilotos, sendo três em cada bacia, possibilitando que 
cada projeto seja conhecido e visitado “in loco” em três fases de desenvolvimento. Portanto, 
cada projeto-piloto ficará responsável pela realização de três seminários. Os seminários 
deverão ser abertos à participação geral, principalmente de instituições que tenham 
interesses no efeito demonstrativo para outras sub-bacias na bacia do Paraíba do Sul. 
 
• Monitoramento e Controle de Queimadas: Essa ação tem por objetivo formar grupos 
locais de apoio às instituições responsáveis pelo controle de queimadas (IEF, Batalhão 
Florestal e Corpo de Bombeiros). Os participantes dos grupos deverão ser orientados por 
técnicos das referidas instituições quanto aos procedimentos a serem tomados diante de 
uma ameaça ou ocorrência de incêndio e deverão ser equipados com material adequado 
para combate a pequenos focos, que possam ser debelados sem a presença do Corpo de 
Bombeiros. Uma das atividades de caráter preventivo dos grupos deverá ser a visita a locais 
onde há alta incidência de queimadas, como a beira das estradas, para conversar com os 
moradores ou comerciantes no sentido de identificar as causas e as possibilidades de que 
estes venham a ser parceiros no controle das queimadas. Em uma perspectiva mais 
avançada, os grupos envolvidos poderão dedicar-se a um estudo do problema no que tange 
ao uso do fogo na atividade agropecuária, visando discutir alternativas a essa prática 
“secular” na região, em interação com ações corretivas para a área rural. 
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5.2.  Ações Corretivas  
 
As ações voltadas para o tratamento direto do problema da erosão em suas áreas de 
ocorrência foram organizadas separadamente para as áreas rurais e para as áreas urbanas 
tendo em vista que demandam abordagens e especialidades técnicas distintas, ainda que 
interrelacionadas quanto à ênfase no plantio de espécies florestais como parte integrante 
das ações de controle dos processos de erosão. 
 
 
5.2.1. Área Rural 
 
Para as áreas rurais, este projeto sugere um conjunto de alternativas de uso da terra que 
têm em comum a introdução do componente arbóreo na atividade agropecuária, visando 
recuperar a qualidade socio-ambiental das terras da bacia. Todas as alternativas sugeridas 
já existem em outras regiões da bacia do rio Paraíba do Sul, em caráter experimental ou 
incipiente, bem como de forma mais desenvolvida e com resultados satisfatórios em outras 
regiões do país e em outros países tropicais. 
 
Tendo em vista o contexto inovador dessas alternativas, sua implantação não poderá se dar 
sem um trabalho anterior de discussão com os usuários da terra sobre o problema da erosão 
e das possibilidades de solução. Este trabalho deve ser realizado através do método de 
diagnóstico rural participativo (DRP) com os proprietários e/ou arrendatários das 
propriedades rurais da bacia. A partir daí é que se poderá definir qual ou quais das 
alternativas aqui propostas terão viabilidade social, política e econômica de serem 
implantadas.  
 
Os valores em termos de área a ser plantada são, portanto, apenas indicativos, estão 
baseados na capacidade estimada de gerenciamento do projeto, mobilização de pessoas e 
recursos e deverão ser revistos no processo de DRP. Vale lembrar que, ainda assim, a área 
proposta para os plantios (denominados projetos demonstrativos) é pequena em relação à 
extensão de áreas degradadas na bacia. 
 
• Diagnóstico Rural Participativo: Este método de avaliação de problemas e discussão de 
soluções, de forma democrática, tem sido utilizado intensamente em vários países em 
desenvolvimento há pelo menos três décadas. Baseia-se no princípio de que os produtores 
rurais devem ser participantes ativos, junto com os técnicos, no processo  de avaliação dos 
aspectos peculiares ao ambiente e formas de lidar com suas limitações naturais, discutindo 
as questões sócio-econômicas que determinam as formas de uso e degradação dos 
recursos naturais e que devem ser fundamentalmente consideradas antes de se definir, 
apresentar e viabilizar externamente os meios para a implantação das soluções. 
 
Em um DRP, os técnicos (agrônomos, florestais, biólogos, sociólogos,...) vão ao campo ver 
os problemas de perto, juntamente com os produtores, com os quais se reúnem várias 
vezes, procurando deixá-los a vontade para expressar suas idéias, conceitos e 
conhecimento (ou desconhecimento) dos problemas a eles relacionados. Até que se chegue 
a discutir alternativas e meios de viabilizá-las, muitas conversas, observações, anotações e 
reflexões já foram realizadas. E a tomada de decisão sobre que ações implantar e com que 
dimensionamento, inclui, invariavelmente, a garantia de participação ativa dos produtores, 
verdadeiramente dispostos a disponibilizar alguns hectares para alguma(s) das ações 
propostas e, mais ainda, assumir os procedimentos necessários para o seu melhor 
desempenho.  
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Ressalte-se que, sem esse processo de diagnóstico participativo, de pouco adianta ter 
recursos financeiros garantidos para implantar qualquer alternativa às formas usuais de uso 
e manejo dos recursos da terra. Sem a participação ativa dos usuários, convencidos de que 
vale a pena arriscar o novo e não apenas dando o seu consentimento, muitas vezes 
induzido por pressões políticas, legais (tipo Código Florestal) ou ainda “subornados” pela 
oferta de compensações (como benfeitorias na região) pela “liberação” de alguns hectares, 
seria total desperdício de tempo e recursos. Sem manutenção constante, os plantios seriam 
logo perdidos, senão “acidentalmente” queimados. 

 
• Projeto Demonstrativo Silvipastoril: Esta alternativa é a que menos altera a forma 
predominante de uso da terra e atividade econômica principal da área rural, ou seja, a 
pecuária leiteira nas sub-bacias dos rios Barra Mansa e Ubá. Consiste em um melhor 
manejo da pastagem, utilizando espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas e que, 
preferencialmente, tenham a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico através de simbiose 
com determinadas bactérias e que sirvam também como forrageiras para o gado, além de 
outros usos domésticos, como, por exemplo, lenha, moirões para cercas e madeirame para 
currais.  
 
O Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Leite da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (CNPGL/EMBRAPA), com sede em Juiz de Fora e fazenda experimental no 
município mineiro de Coronel Pacheco, vem há alguns anos pesquisando métodos de 
consorciar árvores com pastagens e tem encontrado excelentes resultados, tanto no efeito 
de controle da erosão, como na melhoria da produtividade do pasto. Estudos já realizados 
demonstram ainda os efeitos benéficos da sombra para a produtividade do gado. O 
desenvolvimento desses sistemas na bacia deverá contar com a assessoria técnica da 
EMBRAPA, prevista nos custos do projeto. 
 
• Projeto Demonstrativo de Fruticultura: A fruticultura não é em si uma “novidade”, mas 
costuma ser praticada em determinadas regiões do país apenas e não é uma opção 
facilmente adotada pelos produtores rurais, tendo em vista o retorno econômico mais lento 
em relação às lavouras temporárias ou ao custo/benefício da pecuária. Para a bacia do rio 
Barra Mansa é preciso estudar a viabilidade técnica e econômica desta alternativa e os 
mecanismos de financiamento junto ao Estado ou à União. Quando associada à indústria 
alimentícia, a fruticultura tem melhores perspectivas de mercado. Na região dos projetos-
piloto de controle de erosão da bacia do rio Ubá (Minas Gerais), por exemplo, já existem 
indústrias de suco de frutas se instalando e estimulando os produtores a optar pela 
fruticultura. Uma avaliação das iniciativas recentes da FIRJAM com o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro deverá ser realizada no processo de DRP. 
 
• Projeto Demonstrativo Agroflorestal: Assim como os sistemas silvipastoris, os sistemas 
agroflorestais (SAFs) visam introduzir o componente arbóreo na atividade econômica 
principal, consorciando espécies florestais e agrícolas em uma mesma unidade de produção. 
Conforme a disponibilidade de área a ser cultivada, é possível um retorno econômico 
relativamente mais rápido das espécies de ciclo curto do sistema. Mas, considerando as 
condições ambientais desfavoráveis da bacia, os SAFs só deverão trazer melhores 
resultados a médio e longo prazos. Experiências com esses sistemas em outras regiões do 
país indicam efeitos positivos no controle da erosão, na recuperação de mananciais de água 
e na redução de insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos). As espécies e técnicas de 
cultivo deverão ser definidas a partir do DRP, com os produtores interessados em introduzir 
os SAFs. O processo de diagnóstico, decisão e de implantação dos sistemas deverá contar 
com assessoria técnica de instituições especializadas, como a Assessoria e Serviços a 
Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) e o Instituto Rede Brasileira Agroflorestal 
(REBRAF). 
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• Projeto Demonstrativo de Reflorestamento: reflorestar, trazer de volta a floresta ao seu 
local de origem, ainda que sem condições de reproduzir sua estrutura e composição de 
espécies originais, seria a forma mais eficiente de controle de erosão. A existência de alguns 
remanescentes florestais na bacia deve ser o ponto de partida para esse projeto. 
Certamente que a manutenção desses remanescentes depende do valor que o usuário da 
terra dá aos recursos florestais, principalmente como forma de garantir disponibilidade de 
água potável para seu consumo. Com o apoio dos estudos de Caracterização da vegetação 
florestal e a partir do diagnóstico participativo, deverão ser definidas as espécies e métodos 
de plantio para este projeto demonstrativo na(s) área(s) selecionada(s) e, embora o objetivo 
principal seja aumentar a área de florestas nativas na bacia, priorizando a recuperação das 
áreas de proteção de nascentes, topos de morros e áreas em avançado processo de erosão, 
também deverá ser avaliada a possibilidade de plantios florestais com fins econômicos, 
desde que em uma perspectiva de manejo florestal sustentado. Tanto o estudo básico como 
o delineamento das ações deverão contar com a assessoria do Instituto de Botânica e do 
Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde funciona a 
Rede Regional de Banco de Sementes do Rio de Janeiro.  
 
Somente com o desenvolvimento do diagnóstico rural participativo será possível ter um 
dimensionamento mais preciso de quais sistemas e quantos hectares poderão ser 
implantados, dentre as alternativas propostas para a área rural. Em princípio, para compor 
as estimativas de custo dos projetos-piloto, foram definidos, para cada projeto-piloto, um 
total de 40 hectares para sistemas silvipastoris, 20 hectares para fruticultura, 20 hectares 
para sistemas agroflorestais e 30 hectares para reflorestamento. Como o custo médio é o 
mesmo para todos as alternativas, exceto para os sistemas silvipastoris (que, por outro lado, 
exigem uma área maior), a área total de cada projeto poderá ser alterada sem mudança no 
custo total deste componente. No sentido de otimizar os investimentos e os efeitos 
esperados de recuperação ambiental, o ideal é que todas as alternativas sejam implantadas 
em conjunto, em uma mesma microbacia.  
 
 
5.2.2. Área Urbana 
 
Nas áreas urbanas das sub-bacias dos rios Barra Mansa e Ubá foram identificadas áreas em 
processos diferenciados de erosão. Algumas são voçorocas pré-existentes à ocupação 
urbana e que continuam evoluindo, resultando em constante transporte de sedimentos para 
as ruas e córregos. Outras são provenientes de cortes de arruamentos e abertura de lotes 
onde não se respeitou as limitações geotécnicas e não se adotou medidas de contenção. E 
outras são ainda um misto de situações,  
 
Nos Anexo A, B e C relativos, respectivamente, às bacias dos rios Barra Mansa, Ubá e São 
Gonçalo, encontram-se, para cada uma delas, o cronograma físico e financeiro de 
implantação, a descrição das áreas com as alternativas de solução propostas, fotos aéreas e 
de campo e desenhos de localização, todos separados por área de intervenção.  
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Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 1  
rua 

Pedro 
Flores 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em 
uma área de 2,0 ha, prevendo-se 
espaçamento médio de 2 x 2 m entre as 
mudas. 

 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 
 

6.000 
4.000 

 

 Subtotal (com manutenção) *  10.000 
Área 2 

rua da 
pedreira 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em 
uma área de 0,8 ha, prevendo-se 
espaçamento médio de 2 x 2 m entre as muda. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

2.400 
1.600 

 Construção de 03 barramentos com passagem 
controlada da água, através de empilhamento 
de sacos de solo-cimento (razão 7,5%). 

9 m³ 540 

 Subtotal (com manutenção) *  4.540 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
 
 
ÁREAS 3 e 4 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 3: Ocorrem erosões superficiais em uma 
encosta composta por afloramentos de rocha 
(gnaisse quartzo-feldspático bandado) e solos 
muito rasos (litossolos), praticamente sem 
cobertura vegetal, apenas com vegetação 
herbácea. As ruas à jusante apresentam 
evidências de chegada de sedimentos, inclusive 
com assoreamento do sistema de drenagem 
pluvial, mostrando a necessidade de controle do 
processo erosivo. 

Área 3: Devido ao tipo de solo, raso e pobre em 
nutrientes, e à expressiva presença de 
afloramentos rochosos, torna-se necessário uma 
revegetação da encosta com mistura de 
espécies de porte arbóreo e arbustivo, 
perfazendo aproximadamente 2,8 ha. Nesta 
situação o efeito da revegetação estará ligado ao 
aumento da resistência cisalhante no topo do 
solo, através do crescimento do sistema 
radicular, ao longo do tempo. 

Área 4: Ruptura circular rasa em solo saprolítico 
envolvendo uma área de aproximadamente 2 ha, 
possivelmente ocorrida a mais de 30 anos, onde 
se observa atualmente pequenos movimentos de 
massa internos e ocorrências de erosão 
superficial. No interior da ruptura há a presença 
de eucaliptos já de porte alto. Há na base da 
ruptura algumas medidas de contenção e 
melhoria das condições de drenagem superficial, 
com muro de peso feito de concreto e sistema de 
coleta com canaletas e tubos. Apesar disso, 
verifica-se intensa deposição de sedimento 
diretamente no leito do rio Barra Mansa, 
formando um nítido leque aluvial, responsável 
por intenso assoreamento do canal, causando 
inclusive alteração na direção do fluxo do rio. 

Área 4: Apesar das contenções, canaletas e 
vegetação existentes, ainda é necessário plantio 
adensado para se obter um aumento de 
resistência ao cisalhamento no topo do solo, de 
modo a evitar as pequenas rupturas internas e 
erosão por escoamento superficial. Recomenda-
se um plantio além da área restrita à ruptura, de 
modo a abranger toda área de contribuição da 
encosta junto ao rio Barra Mansa, tendo em vista 
o transporte de sedimentos por erosão superficial 
diretamente para o rio. Ainda é necessário 
também a ampliação das canaletas de 
drenagem, principalmente na porção superior da 
ruptura, a fim de evitar a concentração de 
escoamento superficial na base da encosta. Por 
fim, devem ser construídas caixas de retenção 
de sedimentos, antes das saídas do sistema de 
drenagem superficial, a fim de evitar a chegada 
direta de sedimentos ao rio Barra Mansa. 
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SUB-BACIA DO RIO BARRA MANSA 
 

1. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 
 
As áreas onde as intervenções se darão estão relacionadas no quadro seguinte. Para cada 
uma delas é apresentada a descrição do problema e a ação corretiva proposta. 
 

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EROSÃO NO PERÍMETRO URBANO DA BACIA 
 

ÁREA LOCALIZAÇÃO PLANTA 1:2000 * 
(COORDENADAS UTM) DESCRIÇÃO SUCINTA 

1 rua Pedro Flores, bairro Apóstolo Paulo 
– acesso pela rua Artur Chiesse 

Folha 54 
7.505.000    585.800 
7.505.200    586.000 

Duas voçorocas pequenas, a 
meia encosta, com duas casas a 

jusante. 

2 rua Santa Fé (“rua da pedreira”), bairro 
Apóstolo Paulo, mesmo morro da “1”. 

Folha 54 
7.505.000    586.000 
7.505.200    586.200 

Voçoroca, em frente a uma 
pedreira desativada, com uma 
casa a jusante. 

3 curva da rua Domingos José Dantas, 
bairro Estamparia. 

Folha 44 
7.505.800    586.200 
7.506.200    586.600 

Erosão em ravinas no morro 
onde passa LT da Light.  

4 
Morro da Barbará, à margem do rio 
Barra Mansa, curso final, bairro Boa 
Sorte 

Folha 44 
7.505.800    586.800 
7.506.200    587.000 

Ravinamentos em encosta que 
já sofreu grande mov. massa 
(+30 anos), coberta 
parcialmente com eucaliptos. 

5 rua Bom Jesus, bairro Boa Vista I 
Folha 57 

7.504.600    590.200 
7.505.000    590.400 

Grande voçoroca, com casas a 
jusante. 

5a rua Bom Jesus, bairro Boa Vista I 
Folha 57 

7.504.600    590.200 
7.505.000    590.400 

Desmoronamento na mesma 
encosta da voçoroca “5”, atrás 
de 2 casas. 

6 rua José Sabino, Bairro Monte Cristo (ou 
Jardim América) 

Folha 53 
7.504.600    584.600 
7.505.000    584.800 

Diversas erosões na encosta da 
vertente face-norte, com 
algumas edificações. 

7 rua José Sabino, Bairro Monte Cristo (ou 
Jardim América) 

Folha 53 
7.504.600    584.600 
7.505.000    585.000 

Processo menos intenso na 
vertente oposta a “6” face-sul, 
sem edificações  

8 rua Nestor de Carvalho, bairro São 
Pedro. 

Folha 61 
7.503.600    584.800 
7.503.800    585.000 

Voçoroca, sem edificações na 
mesma rua, mas com casas no 
terço inferior da encosta, a 
jusante. 

9 rua Rodolfo Marques, bairro São Pedro 
Folha 60 

7.503.800    584.400 
7.504.000    584.600 

Voçorocas na vertente oposta 
ao morro da "8", sem 
edificações àjusante. 

10 rua Daílton Fernandes de Carvalho, 
bairro São Pedro 

Folha 69 
7.503.200    584.600 
7.503.400    584.800 

Sulcos e ravinas na encosta 
atrás da Litográfica Matarazzo, 
sem outras edificações. 

11 rua Délio Pereira Sampaio (antiga rua 
"A"), lateral ao colégio São Pedro  

Folha 68 
7.503.000    584.400 
7.503.200    584.600 

Sulcos e ravinas por corte da 
encosta (morro do José Bruno), 
sem edificações. 

12 curva da rua "D", em frente à encosta da 
"11", bairro Goiabal. 

Folha 68 
7.502.800    584.200 
7.503.000    584.400 

Sulcos e deslizamentos por 
corte da encosta, atrás de 
algumas casas. 

13 rua Cândida Adélia Machado, bairro 
Goiabal 

Folha 68 
7.502.800    584.200 
7.503.000    584.400 

Voçoroca, com casas a jusante. 

14 rua José Henrique Batista, bairro Jardim 
Primavera 

localizada em folha a 
parte e com topografia 
atualizada 

Longa encosta com inúmeros 
processos de erosão, com casas 
em alguns lotes. 

15 rua Bernardo Manoel da Silva, bairro 
Jardim Primavera 

localizada em folha a 
parte, sem topografia 

Em frente à rua José Henrique 
Batista, diversas erosões, com 
casas a jusante. 
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16 rua "B", bairro Roselândia localizada em folha a 
parte, sem topografia 

Sulcos e deslizamentos por 
corte da encosta, atrás de 
algumas casas. 

17 rua Izael de Souza Braga, Roselândia localizada em folha a 
parte, sem topografia 

Movimentos de massa por corte 
da encosta, em frente ao campo 
de futebol. 

18 
morro da rua José Henrique Batista, 
vertente oposta, próximo à linha de trem, 
com acesso pela rua Willis de Castro 
Rolin 

Folha 69 
7.503.000    585.200 
7.503.200    585.400 

Voçoroca recente (não aparece 
nas fotos aéreas de 1989)  

19 
Rua Guilherme Marcondes, próximo ao 
entroncamento com a Av. Albo Chiesse, 
após o trevo de entrada para a cidade 

Folha 53 
7.505.000    585.200 
7.505.200    585.400 

Voçoroca, com casas a jusante. 

* Plantas do Cadastro Técnico Municipal, executadas em 1970, com atualização feita em 1990. 
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ÁREAS 1 e 2 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 1: Neste local ocorrem duas voçorocas, 
paralelamente dispostas e de pequeno porte, com cerca 
de 30 m de comprimento e 3 m de profundidade, que 
estão relacionadas exclusivamente a ação de fluxos 
d’água superficiais. Ocorrem na porção inferior de uma 
encosta predominantemente convexa, com cerca de 140 
m de comprimento e 80 m de desnível, com cobertura de 
gramíneas e algumas partes de vegetação arbustiva 
pioneira (macega). As voçorocas apresentam um 
processo incipiente de revegetação natural.  

Área 1: Devido ao pequeno porte das 
voçorocas, ao processo erosivo 
associado apenas a escoamento 
superficial e à uma regeneração natural 
incipiente torna-se necessário apenas o 
plantio de leguminosas arbóreas de 
rápido crescimento, em uma faixa da 
encosta abrangendo a localização das 
voçorocas, de modo a diminuir o 
escoamento superficial, evitando o 
avanço da erosão. 

Área 2: Trata-se de uma voçoroca com 
aproximadamente 70 m de comprimento, profundidade 
variando de 3 a 10 m e largura em torno de 8 m. Situa-se 
em uma encosta convexa com 200 m de comprimento e 
80 m de desnivelamento, onde ocorre um solo coluvionar 
amarelado com cerca de 2 m de espessura, superposto 
a um solo saprolítico avermelhado de um gnaisse rico 
em feldspato, que mostra ainda aspectos da foliação 
metamórfica, com mergulho de 45o para NW. Esta 
encosta apresenta vegetação variando entre gramínea e 
macega, mas o interior da voçoroca apresenta-se 
praticamente isento de vegetação, exceto na 
desembocadura. É uma voçoroca ativa, em que há nítido 
transporte de sedimento internamente, acionada por 
escoamento superficial e que apresenta rupturas em 
suas paredes internas devido à profundidade 
pronunciada. Contudo, é possível afirmar que não há 
participação de fluxos subsuperficiais em sua evolução 
erosiva, dada a observação do nível d’água muito 
profundo de um poço residencial, localizado poucos 
metros à jusante da desembocadura da voçoroca. 

Área 2: Uma vez que há o 
aprofundamento da voçoroca por ação 
do escoamento superficial, é 
recomendável a execução de barragens 
internas que permitam a passagem 
controlada da água sem que haja 
remoção de sedimentos. As barragens 
podem ser construídas com sacos de 
solo-cimento (aproveitando o próprio solo 
interno da voçoroca) e tomando-se o 
cuidado de inserir entre os sacos, a uma 
altura de 0,5m do fundo, tubos de PVC 
(100 mm) para escoamento da água. Por 
fim, recomenda-se o plantio de 
leguminosas arbóreas de rápido 
crescimento em faixa ao longo da 
voçoroca, a fim de aumentar a infiltração, 
ao longo do tempo, evitando a geração 
de fluxos superficiais na encosta, 
contribuintes do avanço erosivo. 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 3 
rua Ary 

Fonteneli 

Plantio de mudas de espécies arbóreas e 
arbustivas, em uma área de 2,8 ha, prevendo-se 
espaçamento médio de 2 x 2 m entre as mudas.  

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

8.400 
5.600 

 Subtotal (com manutenção) *  14.000 
Área 4 

 
Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 2,3 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

6.900 
4.600 

encosta 
da 

Metalúrg. 
Barbará  

Construção de 03 barramentos com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de 
sacos de solo-cimento (razão 7,5%). 

9 m3 540 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

584 m 8.520 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

02 un. 380 

 Subtotal (com manutenção) *  20.940 
• A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREAS 5 e 5a 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 5: Voçoroca ativa, de grande 
dimensão, com cerca de 300 m de 
comprimento, 12 m de profundidade e 
largura variando entre 5 e 40 m, 
desenvolvendo-se ao longo de um fundo de 
vale largo, avançando predominantemente 
em saprolito de gnaisse quartzo-feldspático 
(granitóide rio Turvo). Nos dias de 
observação não havia fluxo d’água no canal 
principal da voçoroca, mas há indícios de 
participação de fluxos subsuperficiais em 
seu desenvolvimento, além da ação erosiva 
por escoamento superficial, provavelmente 
durante períodos chuvosos mais 
prolongados. Apresenta também diversos 
movimentos de massa associados, tanto 
nas paredes laterais como em sua 
desembocadura, tendo sido relatado por 
moradores locais deslocamentos e 
destruição de casas construídas sobre o 
solo depositado em sua desembocadura 
durante meses chuvosos, caracterizando 
condições de “creep”. 

Área 5: Visto que é uma situação erosiva de grande 
porte e mais complexa, é necessária a execução de 
canaletas de drenagem superficial ao redor da voçoroca, 
com descidas através de escadas de drenagem, até o 
fundo, no canal principal da mesma. É necessária 
também a construção de barramentos internos (estima-
se 4 barragens) para diminuição da energia dos fluxos e 
para a retenção de sedimentos no interior do canal 
principal, mas com permissão de escoamento durante os 
períodos chuvosos ou eventos de chuva intensos. É 
indicada a construção de barramentos através de muros 
de peso compostos por pneus amarrados e com 
compactação de solo (ou escória de alto forno), contendo 
tubos de PVC (300 mm) em forma de ‘L’ que funcionem 
como vertedouros. Tais muros deverão ter uma extensão 
lateral de 15 m, com 2 de altura e largura em torno de 
1,2 m. O processo de contenção da encosta será 
completado com o plantio de leguminosas arbóreas de 
rápido crescimento em toda a área da bacia onde se 
localiza a voçoroca, assim como em seu interior.  

Área 5a: Lateralmente à desembocadura da 
voçoroca da área 5 ocorre uma ruptura 
recente, atingindo a parte posterior de duas 
residências. Trata-se de uma ruptura 
rotacional em colúvio e saprolito de gnaisse 
bandado, induzida pela instabilização de um 
corte com cerca de 4 m de altura, executado 
para retirada de material de empréstimo e 
construção das duas casas, situadas muito 
próximas ao corte, logo a jusante. 

Área 5a: Para controle da ruptura circular é necessária a 
colocação de um muro de peso, entre as casas e o corte, 
a fim de cessar o deslocamento e rompimento do solo 
com a restauração da sustentação dos materiais da 
encosta. Sobre a encosta devem ser plantadas espécies 
arbóreas de rápido crescimento. Sobre o muro de solo 
reforçado com pneus podem ser plantadas espécies 
escandentes, que  ajudam a evitar o arrraste de solo 
superficial para o fundo das casas, enquanto as árvores 
se desenvolvem. 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO (R$1,00) 

Área 5 
Voçoroca 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 6,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

18.000 
12.000 

Bairro 
Boa Vista 

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

560 m 8.170 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

09 un. 1.690 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

60 m 4.020 

 Construção de 04 barramentos com passagem 
controlada da água, através de muros de peso com 
pneus amarrados e compactados com solo e/ou 
escória de alto forno. 

144 m3 2.880 

 Subtotal (com manutenção) *  46.760 
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Área 5a 
Ruptura 

na 
encosta 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 180 m², prevendo-se espaçamento médio 
de 1 x 1 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

120 
80 

Bairro 
Boa Vista 

Construção de muro de peso com pneus 
amarrados, com 13,70 x 2,70 x 2,40 m, 
compactados com solo e/ou escória de alto forno 
(razão 1:2). 

89 m3 1.780 

 Subtotal (com manutenção) *  1.980 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREA 6  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 6: A execução de corte à meia-
encosta para implantação da Rua José 
Sabino, com cerca de 4 m de altura em 
substrato de saprolito gnáissico bandado e 
colúvio, fez surgir diversos sulcos de 
erosão gerados por fluxos de escoamento 
superficial. Agravando a situação, foram 
executados novos cortes para 
aplainamento dos lotes perpendiculares ao 
arruamento, levando ao surgimento de 
rupturas. Com o passar do tempo, a 
evolução das ravinas associadas aos 
cortes para aplainamento de lotes, ampliou 
as formas erosivas, formando trechos com 
movimentos de massa de maiores 
dimensões e comprometendo a 
estabilidade da encosta a montante. 
Atualmente observa-se movimentos de 
massa e erosões superficiais em muitos 
locais da encosta, atuando sobre casas já 
construídas e trazendo sérios riscos aos 
moradores. 

Área 6: Em um trecho da rua contendo uma ampla 
erosão conjugada a movimentos de massa, porém sem 
ocupação, é viável a construção de um muro de 
contenção feito com pneus, que deverá apresentar 
cerca de 80 m de extensão e 3 m de altura. Em outros 
trechos menores, já com presença de casas, não 
parece viável a construção de obras de contenção, 
principalmente devido a inexistência de espaço entre 
os fundos das construções e o corte na encosta. 
Nestes casos só é possível a construção de cortinas 
atirantadas, que embora sejam eficientes na contenção 
de rupturas, são obras de custo bastante elevado. Por 
outro lado, para contenção das ravinas geradas por 
escoamento superficial torna-se mais eficiente a 
construção de canaletas de drenagem, para coletar e 
disciplinar os fluxos superficiais atuantes na encosta, 
levando-os até as caixas de retenção de sedimentos e 
escadas de drenagem, para posterior deságüe nos 
canais dos fundos de vale. Vale ressaltar que as caixas 
de retenção de sedimentos também têm a função de 
reduzir a energia da água que é conduzida pelas 
canaletas, antes do escoamento pelas escadas de 
drenagem. Considerando a ocorrência generalizada de 
erosão superficial na encosta, recomenda-se o plantio 
de leguminosas arbóreas de rápido crescimento, em 
toda a área da encosta contribuinte à Rua José Sabino, 
diminuindo (com o passar do tempo) e escoamento e 
tornando mais eficiente a drenagem superficial. 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 6 
Rua José 

Sabino 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 4,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

12.000 
8.000 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

440 m 6.420 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

03 un. 570 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

120 m 8.040 

 Construção de muro de peso com pneus 
amarrados, com 110,0 x 2,0 x 3,0 m, compactados 
com solo e/ou escória de alto forno (razão 1:2). 

660 m3 13.200 

 Subtotal (com manutenção) *  48.230 
• A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 7 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 7: Trata-se de uma ruptura rasa,  
ocorrida em colúvio, com 50 m de largura e 
30 m de comprimento, tendo profundidade 
de no máximo 1 m. Tal ruptura foi 
possivelmente induzida pelo corte de 
implantação da rua e posterior retirada de 
material, em uma situação de forte 
declividade do terreno e forma côncava da 
encosta em associação ao avanço da frente 
de umidade e conseqüente perda de sucção 
entre os grãos do solo, durante um evento 
de chuva de longa duração ou de elevada 
intensidade. Além disso, a encosta ao redor 
da ruptura também apresenta alguns 
indícios de erosão superficial, 
provavelmente relacionada à declividade,  à 
forma da encosta e à ausência de cobertura 
florestal. 

Área 7: Uma vez que não há ocupação na área 
atingida parece se suficiente a construção de um 
muro de peso na base da ruptura, junto ao 
arruamento, com cerca de 50 m de extensão e 2 m de 
altura. Ao redor da ruptura é recomendável a 
colocação de canaletas de drenagem, que possam 
conduzir os fluxos coletados até uma caixa de 
retenção situada no nível da rua, para então conduzi-
los por escada de drenagem até o canal existente no 
fundo do vale. Recomenda-se também o plantio de 
leguminosas arbóreas de rápido crescimento no 
trecho de contribuição dos fluxos d’água superficiais 
da encosta, perfazendo um total de 2,4 ha. 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 7 
Rua José 

Sabino  

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 2,4 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

7.200 
4.800 

(lado 
oposto à 
área 6) 

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

240 m 3.500 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

04 un. 750 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

80 m 5.360 

 Construção de muro de peso com pneus 
amarrados, compactados com solo e/ou escória de 
alto forno (razão 1:2). 

240 m3 4.800 

 Subtotal (com manutenção) *  26.410 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 8  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 8: Voçorocamento intensamente ativo, 
localizado em fundo de concavidade com 0,5 
ha em área de pastagem, apresentando 
dimensões em torno de 100 m de extensão e 
profundidade variando de 1 a 12 m, erodindo 
materiais coluviais e saprolito de gnaisse 
granoblástico, rico em quartzo e feldspato 
(granitóide rio Turvo). Tais solos mostram-se 
arenosos e bastante friáveis. Neste local esta 
rocha apresenta direção de foliação 
aproximadamente paralela ao eixo da 
voçoroca (NE-SW) com mergulho de 45 graus 
no sentido NW, evidenciando aqui um forte 
controle lito-estrutural em seu 
desenvolvimento. As observações de campo 
permitem avaliar que o processo erosivo é 
comandado pelo escoamento superficial, 
predominantemente, embora não seja 
rejeitada a possibilidade de ocorrência de 
fluxos subsuperficiais em prolongados 
períodos de chuva. 

Área 8: Sendo o escoamento superficial o fator 
preponderante nesta erosão, recomenda-se a 
utilização de canaletas de drenagem em torno da 
porção superior do voçorocamento, com o objetivo 
de coletar os fluxos para as caixas de retenção e 
posteriormente, através de escadas de drenagem, 
até o canal principal da voçoroca, que também 
deverá ter canaleta de fundo. Ao longo desta 
canaleta é necessário a execução de barramentos, 
a fim de diminuir a energia de escoamento e reter 
sedimentos transportados. A partir da 
desembocadura, a canaleta do fundo da voçoroca 
deve chegar a uma caixa de retenção, ligada a uma 
escada de drenagem que conduza o fluxo até o 
córrego principal a jusante. De modo a diminuir a 
produção de escoamento superficial ao longo do 
tempo,  é indicado o plantio de leguminosas  
arbóreas de rápido crescimento, em torno e no 
interior da voçoroca. 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 8 
Voçoroca 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 0,5 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

1.500 
1.000 

rua 
Nestor de 
Carvalho 

Construção de 03 barramentos com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de 
sacos de solo-cimento (razão 7,5%) 

9 m3 540 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

60 m 880 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

05 un. 940 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

60 m 4.020 

 Subtotal (com manutenção) *  8.880 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 9 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 9: Ocorrência de duas voçorocas em 
dois eixos de uma concavidade em encosta, 
uma menor com cerca 30 m de comprimento 
e bastante rasa (da ordem de 2 m) e outra 
com 50 m, mais profunda e larga, erodindo 
solo coluvial e saprolito. Até o momento, a 
atividade erosiva parece estar associada 
apenas ao fluxo superficial, uma vez que 
ambas encontram-se em posição elevada em 
relação ao córrego no fundo de vale. Isto leva 
a crer que não há afloramento do lençol 
freático regional no fundo destas voçorocas. 
Toda a vegetação no interior da concavidade 
e seu entorno é de gramínea (pastagem), 
mas há algumas porções cobertas por 
vegetação pioneira (macega/capoeira) na 
base da concavidade, contribuindo para a 
retenção dos sedimentos. 

Área 9: Sendo uma situação a princípio mais 
simples, é necessária apenas a colocação de 
barramentos internos para evitar o aumento da 
energia do escoamento no interior das voçorocas, 
acoplados a uma canaleta de drenagem no fundo 
das mesmas, para condução do escoamento à 
caixa de retenção e posterior deságue no córrego a 
jusante. Toda a área de contribuição da encosta 
deverá ter o plantio de leguminosas arbóreas de 
rápido crescimento, abrangendo por volta de 1,2 ha 
plantados. 
 
 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 9 
Voçorocas 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,2 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

3.600 
2.400 

rua Rodolfo 
Marques 

Construção de 03 barramentos com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de 
sacos de solo-cimento (razão 7,5%) 

9 m3 540 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 
1,00 m. 

01 un. 190 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

50 m 3.350 

 Subtotal (com manutenção) *  10.080 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREA 10  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 10: Trata-se de encosta predominantemente 
convexa, com cobertura herbácea rala, onde 
aparecem ravinas, erosões superficiais localizadas 
e solo exposto. Situação típica de área degradada 
com atuação de escoamento superficial, onde há 
intensa produção de sedimentos que convergem 
para um córrego no fundo de vale, atualmente 
canalizado. Na base desta encosta, junto a área 
externa do fundo da Litográfica, foi feito um corte 
antigo, mas que não apresenta sinais de 
deformação ou ruptura. 

Área 10: Devido às características do 
problema, isto é, conjunção de solo degradado 
e erosões por escoamento superficial, torna-se 
necessário o disciplinamento da drenagem por 
meio de canaletas, associado ao plantio de 
leguminosas arbóreas de rápido crescimento 
em uma área de cerca de 1,6 ha. O sistema de 
canaletas deve ser interligado a caixas de 
retenção e escadas de drenagem, a fim de 
dirigir os fluxos até o córrego da bacia principal. 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 10 
 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de aproximadamente 1,6 ha, prevendo-se 
espaçamento médio de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

4.800 
3.200 

Atrás da 
Litográfica 

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

200 m 2.920 

Matarazzo Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 
1,00 m. 

02 un. 380 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

30 m 2.010 

 Subtotal (com manutenção) *  13.310 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREA 11 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 11: Movimento de massa associado a 
ravinamentos, com grande dimensão lateral, 
causado por corte em colúvio e saprolito na base 
de uma encosta convexa para abertura da rua e 
retidada de material para aterro do fundo do vale, 
apresentando aproximadamente 260 m de 
extensão e altura entre 2 a 5 m. Não observou-
se indícios de ruptura generalizada na encosta, 
mas é nítida a instabilidade do corte, seja por 
rupturas em cunhas, seja pela propagação de 
ravinamentos na face de solo exposto. É intensa 
a produção de sedimentos em direção ao 
córrego situado logo a jusante, que por sua vez 
encontra-se parcialmente obstruído pelo aterro 
colocado. No trecho final da encosta, em frente à 
área 12, há residências sob risco, podendo haver 
desmoronamentos de forte impacto. 

Área 11: Para evitar a chegada de fluxos 
superficiais provenientes das porções superiores 
da encosta na face de corte é necessário a 
construção de canaletas de drenagem, a 
montante da face, de modo a coletar e dirigir o 
fluxo para uma caixa de retenção de sedimentos 
e posterior deságue em escada de drenagem até 
o córrego do vale principal. No espaço entre a 
base do corte e o arruamento, deverá ser 
construído um muro de contenção (muro de peso 
com solo e reforço de pneus), com 180 m de 
extensão e 3 m de altura, objetivando a garantia 
de estabilidade do corte. Além disso, apesar da 
enorme dimensão da encosta, é recomendável o 
plantio de leguminosas arbóreas de rápido 
crescimento, no sentido de conter o fluxo das 
águas de chuva, aumentando a infiltração e 
reduzindo o escoamento superficial, e melhorar a 
bioestrutura do solo. 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 11 
Rua Délio 

Pereira  

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 2,9 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

8.700 
5.800 

Sampaio 
 

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

320 m 4.670 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

03 un. 570 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

80 m 5.360 

 Construção de muro de peso com pneus 
amarrados, com 180,0 x 3,0 x 2,0 m, compactados 
com solo e/ou escória de alto forno (razão 1:2). 

1080 m3 21.600 

 Subtotal (com manutenção) *  46.700 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREAS 12 e 13 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 12: Voçorocamento e rupturas rasas 
originados a partir de corte para o loteamento, 
predominantemente sobre material coluvial, mas 
envolvendo também poucos trechos com 
saprolito, de forma conchoidal e dimensão de 50 
m de comprimento por 80 m de largura. 
Conforme observado em diversas situações 
anteriores, esta atividade erosiva está 
relacionada com a chegada de fluxos superficiais 
provenientes das porções superiores da encosta 
e da precipitação direta no corte, que em 
conjunção aos solos de baixa coesão, resultam 
primeiro em ravinamentos e evoluem depois para 
voçorocamentos e movimentos de massa. 

Área 12: A atividade erosiva encontra-se atrás 
de diversas casas lado-a-lado dificultando o 
acesso de materiais e equipamentos. Sendo 
assim, parece apenas possível a recomendação 
do plantio ao longo de toda a encosta atrás das 
casas, num total de 3,8 ha, englobando inclusive 
a área erosiva relacionada à área 13. 
 

Área 13: trata-se de um voçorocamento 
profundo, mas com rupturas rasas associadas, 
de forma conchoidal e dimensão de 
aproximadamente 80 m de comprimento por 80 
m de largura. A origem provável remonta ainda 
ao uso rural da região, seguido de corte para 
loteamento. Devido a seu maior aprofundamento 
é possível que já ocorra a participação de fluxos 
subsuperficiais, aliados aos fluxos superficiais, 
no desenvolvimento da atividade erosiva. 
Contudo o escoamento superficial é ainda o 
principal agente neste voçorocamento. 

Área 13: Recomenda-se a construção de um 
muro de contenção na desembocadura do 
voçorocamento para evitar a instabilidade das 
paredes mais íngremes da voçoroca, uma vez 
que já existe uma residência construída logo a 
jusante. É necessário também a construção de 
canaletas internas, no fundo da voçoroca, a fim 
de regularizar a distribuição do escoamento 
superficial. O plantio dentro da voçoroca não é 
fundamental, visto que já está ocorrendo um 
processo natural de regeneração. O plantio em 
torno da voçoroca está previsto na área 12, cuja 
encosta é contínua a essa. 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 12 
Rua D 

 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 3,8 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas (esta área de plantio 
envolve também o entorno da área 13). 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

11.400 
7.600 

 Subtotal (com manutenção) *  19.000 
Área 13 

 
Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

150 m 2.190 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

01 un. 190 

 Construção de muro de peso com pneus 
amarrados, com 20,0 x 2,0 x 1,2 m, compactados 
com solo e/ou escória de alto forno (razão 1:2). 

48 m³ 960 

 Subtotal (com manutenção) *  3.340 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREA 14  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 14: É o local com maiores problemas erosivos na área 
urbana da bacia do rio Barra Mansa, abrangendo a encosta 
a montante da rua José Henrique Batista, ao longo de 720 
m de extensão desta. Reúne um conjunto de problemas  
associados de erosão superficial, voçorocamentos e 
movimentos de massa, propagados a partir do corte da 
encosta, para implantação da rua e aplainamento dos lotes 
nela contidos. Este arruamento dispõe-se paralelamente ao 
divisor de uma extensa encosta, onde predomina a 
cobertura de gramíneas (pastagem) e existe uma espessa 
camada de colúvio superposta a um saprolito de gnaisse 
bandado. Por vezes ocorrem cortes de até 5 m de altura, 
logo atrás das residências, chamando a atenção para a 
gravidade do problema. Além disso, a encosta apresenta 
alguns trechos côncavos em que se desenvolvem 
voçorocamentos profundos, instabilizadores das encostas 
laterais. Em muitos trechos também há rupturas 
relacionadas com as alturas excessivas dos cortes 
realizados. É importante destacar a participação do 
escoamento superficial diretamente sobre solo exposto pelo 
corte, deslocando enormes quantidades de sedimentos, 
caracterizando uma das piores situações para o 
assoreamento no canal do vale principal. Por outro lado ,é 
provável que durante períodos chuvosos prolongados 
ocorra maior infiltração a montante do corte, fazendo com 
que seja gerada uma frente de umidecimento capaz de 
reduzir a sucção no solo (redução de coesão aparente) e 
produzir rupturas. É uma situação complexa, onde devem 
ocorrer diversos processos em conjunto, dependendo da 
distribuição da quantidade de chuvas a partir da estação 
menos úmida (por vezes seca) do inverno, precipitação 
acumulada e características de intensidade e duração dos 
eventos. 

Área 14: Devido à grandeza do 
problema erosivo foram agrupadas 
uma série de ações-controle, 
integrando a colocação de canaletas 
de drenagem (na encosta e no 
arruamento), caixas de retenção de 
sedimentos, escadas de drenagem, 
muros de contenção e plantio de 
arbóreas. São previstos diversos 
trechos com canaletas superficiais de 
drenagem, ao longo de quase toda a 
extensão da encosta, logo a montante 
do corte de estrada. Todas estas 
canaletas desembocam em caixas de 
retenção ligadas a escadarias de 
drenagem, que tem como funções a 
separação dos sedimentos do fluxo e 
condução da água até o canal no 
fundo do vale principal. Em dois 
trechos recomenda-se a construção 
de muros de contenção feitos com 
solo e reforços de pneus. 
Recomenda-se o plantio de 
leguminosas arbóreas de rápido 
crescimento ao longo de toda a 
encosta. O dimensionamento das 
canaletas poderá ser refeito, de 
acordo com o projeto de calçamento 
da rua, a ser realizado pela prefeitura. 
Os desenhos ilustrativos desta área 
estão divididos em três partes (14a, 
14b e 14c). 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 14 
(a, b, c) 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 9,5 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

28.500 
19.000 

Rua José 
Henrique 
Batista 

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

1480 m 21.580 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

11 un. 2.070 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

440 m 29.480 

 Construção de 05 trechos de muro de peso com 
pneus amarrados, somando um total de 340,0 x 3,0 
x 2,0 m, compactados com solo e/ou escória de 
alto forno (razão 1:2). 

2040 m3 40.800 

 Subtotal (com manutenção) *  141.430 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREA 15  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 15: Caracteriza-se por uma encosta 
aproximadamente retilínea, com cobertura de 
gramíneas e formações pioneiras esparsas, onde 
aparecem diversos trechos com erosão 
superficial. Junto a rua Bernardo M. da Silva 
ocorre um corte, com altura entre 1 e 4 m, que 
apresenta-se parcialmente erodido e com início 
de voçorocamentos, com casas na base da 
encosta. 
 

Área 15: Como as atividades erosivas estão 
ligadas a rarefação de cobertura vegetal com 
exposição do solo e erosão direta da face de 
corte, é necessário a retomada da vegetação e o 
disciplinamento do fluxo superficial. Deste modo 
torna-se necessário o plantio de espécies 
arbóreas numa área de aproximadamente 6 ha e 
a colocação de um sistema com canaletas de 
drenagem na rua Bernardo M Silva e na rua C, 
ligadas a caixas de retenção de sedimentos e 
escadas de drenagem até o canal no fundo de 
vale. 
 
 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 15 
(a, b) 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 6,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

18.000 
12.000 

Rua 
Bernardo  

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

480 m 7.000 

Manoel 
da Silva 

Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

5 un. 940 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

200 m 13.400 

 Subtotal (com manutenção) *  51.340 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREAS 16 e 17 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 16: São rupturas diretamente relacionadas 
com um extenso corte para ampliação da área 
plana dos lotes no sopé da encosta, estando 
muito próximas aos fundos das casas e 
configurando uma situação de risco. Uma vez 
que o corte se encontra no sopé da encosta, 
existe uma grande área de captação a montante 
que pode propiciar o aparecimento de fluxos 
subsuperficiais ou avanço de frentes de 
umidecimento, levando a redução da sucção e 
novas rupturas. Certamente que estes processos 
estarão relacionados a períodos de chuva 
prolongados ou eventos de longa duração. Por 
outro lado, durante eventos de chuva com alta 
intensidade pode haver geração de fluxos 
superficiais, concentrando-se em determinados 
pontos do corte e causando fluxos de lama 
danosos às residências e aos canais naturais. 

Área 16: Para contenção das rupturas que 
ocorrem muito próximas aos fundos das casas 
será necessária a construção de uma cortina de 
concreto atirantada, com cerca de 150 m de 
extensão e 3 m de altura, a fim de assegurar a 
segurança de todas as casas. Já para o controle 
da produção e disciplinamento do escoamento 
superficial é indicado o plantio em toda a encosta 
e a construção de canaletas de drenagem, 
caixas de retenção e tubulação de PVC de 200 
mm que leve a água coletada até o sistema de 
coleta pluvial. A área de plantio com leguminosas 
arbóreas de rápido crescimento deverá abranger 
cerca de 1,0 hectare. 

Área 17: Trata-se de erosão superficial 
generalizada nos cortes de uma saibreira, 
atualmente paralisada, que certamente serviu 
como área de empréstimo de solo saprolítico 
para aterro e terraplanagem do campo de futebol 
situado em frente. Em alguns trechos foram 
observadas rupturas rasas, que em associação 
com a atuação do escoamento superficial, 
consegue transportar considerável carga de 
sedimentos para o fundo do vale adjacente. 

Área 17: Tendo em vista que predomina o 
transporte de sedimentos decorrente de erosão 
superficial, em relação às rupturas rasas, sobre 
solo saprolítico exposto em mineração 
abandonada, recomenda-se essencialmente o 
plantio de arbóreas e vegetação escandente. 
Neste caso a idéia é reduzir a quantidade e a 
energia do escoamento superficial ao longo do 
tempo, a fim de reduzir e até mesmo cessar o 
transporte de sedimentos. 
 
 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 16 
 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

3.000 
2.000 

Rua “B”  
 

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

140 m 2.040 

Bairro 
Roselândia 

Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 
1,00 m. 

4 un. 750 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

30 m 2.010 

 Construção de um muro de concreto atirantado, de 
150,0 x 3,00 x 0,20 m, com comprimento médio de 
tirantes de 6 m, colocados a cada 8 m². 

90 m³ (concreto) 
336 m (tirantes) 

336 m (perfuração) 

38.050 
3.660 

10.200 
 Ligação entre as caixas de passagem e o sistema 

de drenagem pluvial urbano, com tubo de PVC de 
200 mm. 

140 m 270 

 Subtotal (com manutenção) *  61.980 
Área 17 

Rua Izael 
de Souza 

Braga 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,6 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

4.800 
3.200 

 Subtotal (com manutenção) *  8.000 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREA 18  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 18: Voçoroca de pequena extensão, em 
torno de 30 m, mas bastante aprofundada (cerca 
de 6 m), gerando expressiva quantidade de 
sedimentos que atingem diretamente o rio Barra 
Mansa, podendo ainda prejudicar a passagem na 
linha férrea, que está situada entre a voçoroca e 
o rio. 

Área 18: Tendo em vista a pequena dimensão 
da voçoroca, indica-se somente o plantio de 
leguminosas florestais de rápido crescimento no 
interior a na área de captação ao redor, visando 
conter a evolução do processo de 
voçorocamento, antes que a produção de 
sedimentos e os impactos a jusante aumentem, 
tornando mais cara e difícil a solução do 
problema. 
 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 18 
Voçoroca 

a 
montante 
da linha 
férrea 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 0,5 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

1.500 
1.000 

 Subtotal (com manutenção) *  2.500 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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ÁREA 19 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 19: Voçoroca ativa, com cerca de 120 m de 
extensão, desenvolvida a partir de corte para 
estrada no trecho médio da encosta, onde 
predomina cobertura de gramíneas, tipo 
pastagem, produzindo expressiva quantidade de 
sedimento que alcançam a rua Guilherme 
Marcondes e podem por em risco a segurança 
das construções na base da encosta.  
 

Área 19: É recomendável a construção de 
canaletas de drenagem em torno da cabeceira 
da voçoroca, de modo a coletar o escoamento 
superficial e conduzi-lo às caixas de retenção e, 
posteriormente, às escadas de drenagem. Tais 
escadas deverão desembocar em outra caixa de 
retenção no fundo da voçoroca, de onde o fluxo 
seguirá até o sistema de água pluviais, através 
de uma canaleta de drenagem central. No 
interior da concavidade e da voçoroca deve ser 
feito plantio de leguminosas florestais de rápido 
crescimento. 
 
 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 19 
 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

3.000 
2.000 

Rua 
Marcondes  

Construção de canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

180 m 2.630 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 
1,00 m. 

4 un. 750 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

80 m 5.360 

 Subtotal (com manutenção) *  13.740 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto. 
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2. CRONOGRAMA E CUSTOS  
 
De acordo com o cronograma de todo o Projeto Inicial, a implantação deste projeto-piloto 
ocorrerá em um período de dois anos. A distribuição das ações neste período foi feita 
concentrando-se a maioria das ações preventivas no primeiro ano e a maioria das ações 
corretivas no segundo ano. Desse modo, não foram incluídos os custos de manutenção dos 
plantios em nenhuma das ações, apenas os custos de implantação. Com a implantação do 
viveiro de mudas, os custos de manutenção deverão ser assumidos pelas prefeituras, em 
parceria com os proprietários das áreas plantadas, ou seja, as prefeituras fornecem mudas e 
insumos e os proprietários arcam com a mão-de-obra para a manutenção. 
 
Como estratégia mais adequada de implantação do projeto, entende-se que deverá ser 
constituída uma coordenação única para os três projetos-piloto. Esta coordenação deverá 
assessorar os grupos executivos locais na realização das ações de cada projeto-piloto. A 
coordenação dos projetos deverá portanto ficar a cargo de uma instituição que tenha 
experiência em gerenciamento ambiental participativo e deverá contratar os serviços e 
consultorias necessárias para a realização de cada ação ou conjunto de ações inter-
relacionadas. O custo de coordenação contemplado no Cronograma refere-se apenas a este 
projeto-piloto. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                 Custos em R$1,00 
 

AÇÕES PREVENTIVAS ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 
Levant. Aerofotogramétrico (bacia)  área de 120 km²  a 350 / km² 42.000  42.000 
Levant. Aerofotogramétricos. (área urbana) levant. previsto em outro componente 

* 
(234.000)  * 

Mapeamento geológico-geotécnico  área urbana de BM 20 km² a 750 / km² 15.000  15.000 
Caracterização da vegetação florestal amostragem p/varredura  25.000  25.000 
 Cursos de capacitação  (3 cursos de 40 horas em média) 30.000  30.000 
 Equipamentos de informática micros PCs, programas e impressoras 19.000  19.000 
 Viveiro de mudas ampliação dos viveiros municipais 25.000 25.000 50.000 
 Mobilização Local viagens e despesas com reuniões  12.000  12.000 
 Educação ambiental consultoria p/formação de agentes 

locais 
15.000 15.000 30.000 

Mobilização Regional  3 seminários regionais 3.000 6.000 9.000 
Monitoramento e controle de queimadas material e despesas de campo  15.000 15.000 30.000 

Subtotal  201.000 61.000 262.000 
AÇÕES CORRETIVAS - ÁREA RURAL ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 

Diagnóstico participativo consultoria e despesas de campo 16.000 16.000 32.000 
Projeto demonstrativo silvipastoril consultoria + plantio de 40 ha 21.000 21.000 42.000 
Projeto demonstrativo de fruticultura consultoria + plantio de 20 ha 36.000 36.000 72.000 
Projeto demonstrativo agroflorestal consultoria + plantio de 20 ha 36.000 36.000 72.000 
Projeto demonstrativo de reflorestamento consultoria + plantio de 30 ha 51.000 51.000 102.000 
Subtotal  160.000 160.000 320.000 

AÇÕES CORRETIVAS - ÁREA 
URBANA 

ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 

Assessoria Técnica Consultoria para detalhamento e 
execução das ações 

25.000 25.000 50.000 

Área 01  6.000 6.000 
Área 02  2.940 2.940 
Área 03  8.400 8.400 
Área 04 16.340  16.340 
Área 05 34.760  34.760 
Área 05a 1.900  1.900 
Área 06  40.230 40.230 
Área 07  21.610 21.610 
Área 08 7.880  7.880 
Área 09  7.680 7.680 
Área 10 10.110  10.110 
Área 11  40.900 40.900 
Área 12  11.400 11.400 
Área 13  3.340 3.340 
Área 14 122.430  122.430 
Área 15  39.340 39.340 
Área 16 59.980  59.980 
Área 17  4.800 4.800 
Área 18  1.500 1.500 
Área 19 

 
 

 11.740 11.740 
Subtotal  278.400 224.880 503.280 
COORDENAÇÃO GERAL  50.000 50.000 100.000 
TOTAL  689.400 495.880 1.185.280 
* Custo previsto pelo Laboratório de Hidrologia da COPPE para os serviços de Levantamento Aerofotogramétrico (documento 
“Edital de Restituição Digital Planialtimétrica”  PPG-RE-010-R0, out/1999). 
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ANEXO B  
SUB-BACIA DO RIO UBÁ 
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SUB-BACIA DO RIO UBÁ 
 
1. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 
 
As áreas onde as intervenções se darão estão relacionadas no quadro seguinte. Para cada 
uma delas é apresentada a descrição do problema e a ação corretiva proposta. 
 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EROSÃO NO PERÍMETRO URBANO DA BACIA  
 

ÁREA LOCALIZAÇÃO 
PLANTA 1:2000 * 
Coordenadas da 

planta 
DESCRIÇÃO SUCINTA 

1 Bairro Ponte Preta, próximo à rua 
José Augusto Marcos 

Folha 20 
32.400    32.600 
49.200    49.400 

Grande voçoroca, situada na margem 
esquerda do rio Ubá, a jusante da 
cidade. 

2 Bairro Santa Bernadete, rua 
Olegário Maciel 

Folha 19 
31.200    31.400 
48.800    49.000 

Corte vertical na encosta, feito para a 
construção de posto de gasolina. 

3a Bairro Santa Bernadete  
Folhas 19 e 24 

31.000    31.200 
48.600    48.800 

Erosão superficial causada por cortes 
para loteamento. 

3b Bairro Santa Bernadete, rua José 
Teixeira de Abreu 

Folha 19 
31.000    31.200 
48.800    49.000 

Deslizamento de terra em encosta com 
casas na base. 

4 Bairro da Luz, rua José Médice 
Folha 15 

31.000    31.400 
50.000    50.400 

Longa encosta com erosão em sulcos, 
ravinas e voçorocas. 

5 Bairro Bom Pastor, mesmo morro 
da área 4 

Folha 15 
30.400    30.800 
49.800    50.200 

Topo e terço superior do morro em 
processo de degradação por erosão 
laminar e em sulcos, sem ocupação. 

6 Bairro Vila Casal, rua Manoel 
Casal 

Folha 18 
29.200    29.600 
49.200    49.400 

Voçorocamentos causados por corte na 
encosta e drenagem mal executada da 
rua a montante. 

7 Bairro Vila Moreira, alto do morro 
do Querosene. 

Folha 23 
29.200    29.400 
48.400    48.600 

Solo degradado por pastoreio e 
queimadas. 

8 Lado oposto do mesmo morro da 
área 7. 

Folha 23 
29.000    29.200 
48.400    48.600 

Voçorocamento no terço superior da 
encosta, a montante de residências. 

9 Encosta do Mangueira Country 
Club 

Folha 17 
27.400    27.800 
48.800    49.000 

Erosão superficial e movimento de 
massa rotacional em corte da encosta 
para implantação de estacionamento. 

10 Bairros Vitória e Vila Casal 
Folhas 17 e 18 

28.200    29.200 
49.000    49.600 

Erosão superficial no terço superior e 
alto do morro que abrange os dois 
bairros e ainda a encosta do Cemitério. 

11 Bairro Peluso 
Folha 13 

27.800    28.000 
50.000    50.200 

Topo e terço superior do morro 
degradados por erosão laminar e em 
sulcos, com ocupação a jusante. 

12 Bairro São João 
Folha 13 

28.200    28.400 
30.400    30.600 

Situação similar a da área 11. 

13 Alto São Domingos 
Folha 11 

29.000    29.200 
51.200    51.400 

Situação similar a da área 11. 

14 Bairro Louriçal 
Folha 11 

29.200    29.400 
51.400    51.600 

Corte vertical produzindo grande 
quantidade de sedimentos, em área de 
mineração abandonada, com casas na 
base da encosta 
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15 Margem da rodovia que segue 
para Visconde de Rio Branco 

Folhas 7, 8, 10 e 11 
28.400    28.600 
51.600    51.800 

Grande corte na encosta ao lado da 
rodovia, sem proteção geotécnica.  

16 Bairro Santa Alice, em frente a 
Itatiaia Móveis 

Folha 7 
28.000    28.200 
52.400    52.600 

Voçoroca na margem esquerda do rio 
Ubá. 

17 Bairro Cibraci 
Folha 6 e 7 

26.800    27.200 
52.400    53.000 

Processo erosivo avançado em dois 
taludes antigos, feitos para instalação do 
loteamento.  

18 Bairro Primavera 
Folha 8 

28.400    29.000 
52.400    52.800 

Erosão laminar no topo e terço superior 
da encosta e problemas de drenagem 
das ruas perpendiculares. 

* Levantamento plani-altimétrico parcial executado pela Aquaconsult para a COPASA MG, em 1995, na escala de 1:2.000.  
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ÁREA 1 

Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 1: Voçoroca na margem esquerda do rio 
Ubá, a jusante da cidade de Ubá. Segundo 
moradores é uma voçoroca muito antiga (mais 
de 40 anos), provavelmente originada a partir de um 
deslizamento raso que foi sendo gradualmente 
solapado na base pelo meandro do rio, um 
processo que pode ser deflagrado ou acelerado 
pela ausência da mata ciliar. Atualmente existe 
exposição de solo e rocha, com paredes 
íngremes e instáveis, com grande produção de 
sedimentos.  

Área 1: Nesta área, o controle do processo 
erosivo deve ser efetuado por contenção 
mecânica na base da voçoroca e revegetação na 
cabeceira e no interior. O plantio deverá ser feito 
com leguminosas florestais de rápido 
crescimento, visando estabilizar, através do 
enraizamento, a encosta acima e dentro da 
voçoroca e favorecer a infiltração da água de 
chuva. Em conjunto com o plantio deve ser 
controlado o trabalho erosivo efetuado pelo rio, 
através da colocação de um muro de gabião na 
base da voçoroca, na margem do rio, evitando 
ainda a saída de sedimentos da voçoroca 
enquanto a vegetação se desenvolve de forma 
efetiva, retendo os sedimentos do solo e da 
rocha alterada. 

 
 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 1 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,6 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos)* 

4.800 
3.200 

 Muro de gabião 100 m² 24.290 
 SUBTOTAL (com manutenção)*  32.290 

* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 2 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 2: Bairro Santa Bernadete. Corte íngreme 
em um terreno na margem da rua Olegário 
Maciel e próximo ao rio Ubá. Este corte, com 
cerca de 10 m de altura e 50 m de 
comprimento, foi projetado para a construção 
de um posto de gasolina, mas como houve a 
instabilização do material à montante 
(ocorrendo inclusive a queda de parte de uma 
casa situada no topo do corte), o projeto está 
abandonado. O corte foi efetuado na base da 
encosta, deixando exposto cerca de 20 m de 
solo argiloso avermelhado. 

Área 2: Para a contenção imediata do escoamento 
superficial sugere-se a colocação de canaletas na 
base de cada degrau, que irão coletar o fluxo d’ 
água e conduzi-lo à escada de drenagem e desta 
para a rua. Três caixas de retenção de sedimentos 
(uma em cada degrau) serviriam para conter os 
sedimentos retirados pelo fluxo superficial. 
Futuramente, no entanto, deverá ser construído 
um muro (de gabião ou concreto atirantado) para 
uma contenção mais duradoura e eficiente, 
evitando totalmente o arraste de sedimentos para 
a drenagem da rua e o risco de solapamento da 
rua a montante.  

 
 
Especificações técnicas e custos 
 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 2  Construção de canaletas de drenagem na encosta, 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

150 m 2.190 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

03 un. 570 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

15 m 1.010 

 SUBTOTAL   3.770 
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ÁREAS 3a e 3b 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 3a: Loteamento recente no terço superior 
da mesma encosta da área 2. Foi efetuado um 
terraceamento, entretanto a área de solo 
exposto é grande (aproximadamente 50 m de 
extensão). Este solo está instável, já ocorrendo 
a formação de ravinas pelo fluxo de água 
superficial. As ruas que dão acesso à área são 
muito íngremes e não apresentam sistemas de 
drenagem e calçamento. Este é um caso típico 
de inadequação aos critérios geotécnicos e 
normas legais existentes. 

Área 3a: Para diminuir o fluxo superficial e a 
remoção intensa de sedimentos cabe aos 
responsáveis pelo loteamento a pavimentação e 
instalação de sistemas eficientes de drenagem das 
águas pluviais nas ruas existentes. No âmbito 
deste projeto, sugere-se o plantio de espécies 
florestais de rápido crescimento nos taludes 
expostos e no topo do morro.  

Área 3b: Na rua José Teixeira de Abreu, 
situada abaixo do loteamento irregular, foi 
observado um deslizamento sobre uma das 
casas, decorrente da instabilidade do corte 
efetuado para a construção, provavelmente 
durante um evento de chuva onde houve a 
saturação e perda de coesão do material 
(segundo informação local, o evento ocorreu a 
cerca de 4 anos atrás). Várias casas da rua 
têm possibilidade de apresentar problema 
similar porque estão situadas em encosta 
íngreme, sem nenhum tipo de contenção. Em 
fotos aéreas de 1970 a instabilidade do corte 
para a  implantação da rua José Teixeira de 
Abreu já podia ser observado. Na época, 
embora ainda não houvesse casas, a encosta 
já apresentava deslizamentos. 

Área 3b: Tendo em vista a gravidade da situação 
e a proximidade das casas à encosta ainda 
instável, recomenda-se a colocação de uma 
cortina atirantada com aproximadamente 110 m de 
extensão. Além dessa medida, inclui-se também a 
pavimentação e a instalação de um sistema de 
drenagem adequado na rua situada a montante do 
corte, visando a proteção completa da encosta. 

 
 

Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em 
uma área de 4,8 ha, prevendo-se 
espaçamento médio de 2 x 2 m entre as 
mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

14.400 
9.600 

Área 3a  

SUBTOTAL  24.000 
Construção de um muro de concreto 
atirantado de 110 m x 5 m x 0,20 m de 
profundidade com comprimento médio de 
tirantes de 6 m, colocados a cada 8 m2 

110 m³ (concreto) 
413 m (tirante) 

413 m 
(perfuração) 

46.500 
4.490 

12.530 

Calçamento (paralelepípedo) e drenagem da 
rua a montante. 

240 m 87.600 

Área 3b  
  

SUBTOTAL (com manutenção) *   151120 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREAS 4 E 5 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 4: Longa encosta apresentando muito 
material exposto de solo/rocha alterada 
(gnaisse rosado à esbranquiçado) com 
profundas ravinas e voçorocas, aparentemente 
causadas por uma estrada antiga, sem 
pavimentação e drenagem, já abandonada e 
parcialmente destruída pela erosão da encosta. 
Uma destas ravinas evoluiu, com contribuição 
de fluxo sub-superficial, se aprofundando sobre 
a rocha intemperizada. A voçoroca maior (vista 
no croqui a seguir) está muito próxima a 
algumas casas situadas na base da encosta, 
no bairro da Luz. 

Área 4: Neste local recomenda-se a implantação 
de medidas geotécnicas combinadas com o 
reflorestamento. A encosta deve ser re-taludada e 
deve-se estabelecer o plantio de leguminosas 
florestais de rápido crescimento ao longo dos 
taludes. Nas voçorocas, para conter e direcionar o 
fluxo de água superficial, sugere-se a colocação 
de canaletas a montante, que conduzirão as águas 
para as escadas de drenagem, após passar pelas 
caixas coletoras de sedimentos. No interior das 
voçorocas deverão ser colocados barramentos 
com sacos de solo-cimento para controlar o fluxo 
ao longo do eixo principal. 

Área 5: Bairro Bom Pastor. Encosta contígua a 
da área 4, com rua íngreme, sem 
pavimentação e drenagem. Tanto a encosta 
como a rua apresentam processos erosivos  
responsáveis por grande produção de 
sedimentos que atingem a rua José Rezende 
Brando, a jusante. 

Área 5: Neste local é necessária a pavimentação 
e a instalação de adequado sistema de drenagem 
de águas pluviais. Neste projeto contemplou-se 
apenas os custos de reflorestamento do topo e do 
terço superior da encosta, visando reduzir o fluxo 
de escoamento superficial. 

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 4 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

3.000 
2.000 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta, 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

140 m 2.040 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

08 un. 1.510 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

80 m 5.360 

 Construção de 08 barramentos com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de 
sacos de solo-cimento (razão 7,5%) em duas 
voçorocas. 

24 m3 1.420 

 SUBTOTAL (com manutenção) *  10.330  
Área 5 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 

área de 2,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

6.000 
4.000 

 SUBTOTAL (com manutenção) *  10.000 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 6 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 6: Bairro Vila Casal. Processo de 
voçorocamento na encosta à margem da rua 
Manoel Casal, resultante da interação entre a 
instabilidade do próprio corte para a construção 
da rua e o lançamento mal projetado da 
drenagem da rua Cecília Braga, concentrando 
no corte neste as águas coletadas a montante 
do.  

Área 6: Sugere-se a instalação de canaletas  de 
drenagem acima das voçorocas, para coletar o 
escoamento das águas a montante, transferindo-o 
para caixas de retenção de sedimentos e destas 
para escadas de drenagem laterais, até o sistema 
de drenagem da rua. No interior das voçorocas 
devem ser colocados barramentos com sacos de 
solo-cimento. Deve-se ainda realizar o plantio com 
espécies de leguminosas arbustivas e arbóreas de 
rápido crescimento, para melhor controle da 
erosão. 

 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 6 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 0,5 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

1.500 
1.000 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta, 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

80 m 1.170 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

02 un. 380 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

80 m 5.360 

 Construção de 04 barramentos com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de 
sacos de solo-cimento (razão 7,5%) em duas 
voçorocas (2 em cada). 

12 m3 710 

 SUBTOTAL (com manutenção) *   10.120 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREAS 7 e 8  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 7: Alto do Morro do Querosene. O topo 
do morro, próximo à caixa d’água da 
COPASA, e toda a encosta voltada para o 
bairro São Francisco de Assis apresentam-se 
muito degradadas por pastoreio e queimadas, 
com erosão laminar e sulcos profundos. O 
solo exposto já apresenta evidências de 
selagem e compactação do horizonte 
superficial.  

Área 7: Recomenda-se a recomposição florestal do 
terço superior da encosta, incluindo o topo do 
morro, conforme previsto na legislação ambiental. 
Deverão ser utilizadas espécies arbóreas de rápido 
crescimento e grande produção de biomassa para 
que se obtenha logo o controle dos processos de 
erosão que estão avançando e intensificando-se na 
área. 

Área 8: Encosta do Morro do Querosene, do 
lado oposto a área 7. Esta área encontra-se 
densamente ocupada por construções 
residenciais. A encosta é muito íngreme e 
apresenta intenso processo de ravinamento 
no terço superior, avançando para formação 
de voçoroca, a montante de ruas com fortes 
aclives, colocando em risco residências e 
moradores e produzindo grande quantidade 
de sedimentos que podem prejudicar a 
drenagem do fundo do vale.  

Área 8: Sugere-se para essa situação o mesmo 
procedimento adotado em voçorocas, onde se deve 
controlar o fluxo d’água superficial, através da 
instalação de canaletas em torno da área erodida, 
reduzindo a velocidade das águas e orientando seu 
fluxo para caixas de retenção de sedimentos e 
posteriormente para uma escada de drenagem até a 
rua principal. No interior dos sulcos de erosão, 
devem ser construídos dois barramentos com 
passagem controlada de água. E em toda a área e 
seu entorno deverão ser plantadas leguminosas 
arbóreas de rápido crescimento. 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 7 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,8 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

5.400 
3.600 

 SUBTOTAL (com manutenção) *   9.000 
Área 8 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 

área de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

3.000 
2.000 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta, 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

200 m 2.920 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

03 un. 570 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

60 m 6.700 

 Construção de 02 barramentos com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de 
sacos de solo-cimento (razão 7,5%). 

6 m3 2.660 

 SUBTOTAL (com manutenção) *   17.850 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 9 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 9: Mangueiras Country Clube. Corte 
com terraceamento, com extensão lateral 
aproximada de 50 m, para construção de 
estacionamento. Na maior parte do corte 
aflora o gnaisse intemperizado. No terço 
superior foi observado o solo e/ou colúvio 
avermelhado/alaranjado. O corte efetuado 
instabilizou a encosta através de um 
movimento de massa rotacional. Na área ao 
lado do estacionamento o mesmo corte não 
tem nenhum tipo de proteção geotécnica, 
nem de vegetação, estando sujeito ao mesmo 
tipo de movimento de massa, além de 
ravinamentos por fluxo superficial. 

Área 9: Para conter a saída de sedimentos 
provenientes do movimento de massa sugere-se 
uma contenção com um muro de gabião associada 
a um sistema de drenagem a ser instalado a 
montante e nas laterais da cicatriz do movimento 
para impedir a infiltração de água no material e 
evitar a saturação e conseqüente perda de coesão 
deste. No corte lateral deve-se realizar o plantio de 
espécies de rápido crescimento para promover a 
infiltração, diminuir o fluxo superficial e auxiliar na 
estabilidade da encosta. Além dessas medidas, 
deve ser colocado um sistema de drenagem com 
canaletas, caixas de retenção de sedimentos e 
escadas de drenagem no corte ao lado do 
estacionamento. 

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 9 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 0,8 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

2.400 
1.600 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta, 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

500 m 7.290 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

03 un. 570 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

50 m 3.350 

 Muro de gabião 200 m² 48.570 
 SUBTOTAL (com manutenção) *  63.780 

* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 10  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 10: Encosta extensa, ocupada na base por 
construções residenciais. Do meio ao topo da 
encosta a vegetação foi praticamente toda retirada 
por fogo e/ou desmatamento. Na foto aérea de 
1970 a encosta já apresentava-se degradada, com 
vegetação rala. Atualmente verifica-se erosão 
superficial e em sulcos em todas as faces do 
morro. 

Área 10: sugere-se o plantio de espécies 
florestais de rápido crescimento (leguminosas 
em prioridade), para promover a infiltração e 
diminuir o fluxo superficial, responsável pela 
retirada de grande quantidade de sedimentos 
por erosão hídrica, evitando o avanço para 
processos mais acentuados como ravinas e 
voçorocas. 

 
 
Especificações técnicas e custos 
LOCAL Especificações  Quantidades de 

bens e serviços  
CUSTO 
(R$1,00) 

Área 10 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 2,5 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

7.500 
5.000 

 SUBTOTAL (com manutenção) *  12.500 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREAS 11 e 12 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 11: Encosta no bairro do Peluso. Este 
morro encontra-se muito degradado, com várias 
feições de erosão superficial e selagem do 
horizonte superficial do solo. A manutenção 
desta situação deverá causar crescentes 
transtornos aos moradores, gerando grandes 
quantidades de sedimentos para o fundo do vale 
a jusante. Tanto a base da encosta como o fundo 
do vale encontram-se densamente ocupados e 
os arruamentos não seguem critérios e normas 
legais de ocupação de encostas. 

Área 11: Nesta área sugere-se o plantio de 
espécies florestais de rápido crescimento no topo 
e terço superior da encosta, concentrado nas 
porções mais críticas de degradação por erosão, 
promovendo a infiltração das águas pluviais e, 
conseqüentemente, a redução do escoamento 
superficial. Embora não esteja incluído nos 
custos deste projeto, recomenda-se a colocação 
de sistema adequado de drenagem das águas 
pluviais e a pavimentação das ruas. 

Área 12: Morro do reservatório São João. Tal 
como na área 11, o topo e o terço superior deste 
morro estão muito degradados por erosão, 
causando o transporte de sedimentos ao longo 
da encosta e ameaçando a estabilidade da 
mesma e a segurança dos moradores, além de 
contribuir para o assoreamento do rio Ubá, que 
recebe diretamente as águas drenadas.   

Área 12: Para evitar a saída de grande 
quantidade de sedimentos das encostas do 
morro sugere-se a mesma solução adotada para 
a área 11, com plantio no topo do morro e partes 
do terço superior, com espécies arbóreas de 
rápido crescimento e organizado de acordo com 
a ocupação dos lotes.  

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 11 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 2,2 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

6.600 
4.400 

 SUBTOTAL (com manutenção) *  11.000 
Área 12 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 

área de 3,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

9.000 
6.000 

 SUBTOTAL (com manutenção) *   15.000 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREAS 13 e 14 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 13: Alto de São Domingos. Encosta 
bastante degradada, verificando-se, tal como em 
muitas outros morros da área urbana, a 
combinação de desmatamento, queimada e 
pastoreio (boi, cavalo e cabras). Na base da 
encosta começam a evoluir voçorocamentos, 
aparentemente originados de fluxo superficial de 
águas pluviais sobre o solo. 

Área 13: Para o controle da erosão nesta área, 
assim como nas situações similares, sugere-se a 
promoção da cobertura vegetal, com o plantio de 
espécies arbóreas de rápido crescimento, no 
topo e terço superior da encosta. Vale lembrar 
que a efetividade desta medida dependerá da 
participação dos moradores, principalmente na 
manutenção dos plantios e no controle do 
pastoreio. 

Área 14: Bairro Louriçal. Antiga área de extração 
mineral, desativada, com corte vertical 
ameaçando as casas situadas logo a jusante. 
Observa-se afloramento de rocha fresca na base 
e rocha alterada/solo no topo. 

Área 14: Para conter um possível deslizamento 
deve ser colocado um muro de peso na base, 
associado a um sistema completo de drenagem 
(com canaletas, caixas de retenção e escadas) e 
ao plantio de leguminosas arbóreas de rápido 
crescimento. 

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 13 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,1 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

3.300 
2.200 

 SUBTOTAL (com manutenção) *   5.500 
Área 14 Construção de canaletas de drenagem na encosta, 

com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
140 m 2.040 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

03 un. 570 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

60 m 4.020 

 Construção de muro de peso com pneus 
amarrados, com 50,0 x 2,0 x 3,0 m, compactados 
com solo e/ou escória de alto forno (razão 1:2). 

300 m3 6.000 

 SUBTOTAL    12.630 
• A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 15  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 15: Esta área é composta por um terreno na 
beira da rodovia onde foi efetuado um grande corte 
e um terreno adjacente às margens do rio Ubá, 
onde está sendo colocado o material retirado do 
corte para a construção de aterro. O corte apresenta 
terraceamento, entretanto sua grande altura e a 
exposição do solo por um período prolongado, sem 
nenhum tipo de contenção, promovem feições 
erosivas de caráter superficial tais como sulcos e 
ravinas. Além disso, muito sedimento é carreado da 
encosta para a rodovia, prejudicando o trânsito, e 
ainda atingindo o rio Ubá, logo a jusante. No terreno 
adjacente, que está recebendo o material de 
empréstimo, não há medidas de proteção das 
margens e observa-se grande quantidade de 
material assoreando o rio e prejudicando a  
qualidade das águas.  

Área 15: Neste local foram detectados dois 
problemas: o corte instável da encosta e o 
aterro que está promovendo o assoreamento 
do rio Ubá. No que compete a este projeto, 
sugere-se que, no corte, seja instalado 
rapidamente um sistema de drenagem, 
composto por canaletas na base de cada 
talude, ligadas a caixas de retenção de 
sedimentos e a escadas de drenagem que 
conduzirão o fluxo superficial até a rodovia. 
Na área do aterro recomenda-se a imediata 
dragagem do leito do rio e a instalação de 
contenções laterais ao aterro para evitar 
rupturas e perda de sedimentos para o canal 
fluvial. 
 

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 15 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

3.000 
2.000 

 Construção de canaletas de drenagem na encosta, 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

600 m 8.750 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

03 un. 570 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

140 m 9.380 

 SUBTOTAL (com manutenção) *  23.700 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 16  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 16: Trata-se de uma voçoroca situada na 
margem do rio Ubá, resultante de um processo 
semelhante ao ocorrido na área 1, ou seja, que 
teve sua origem dada por um deslizamento raso 
gradualmente solapado na base pelo meandro 
do rio. A ausência de mata ciliar permite que o 
processo erosivo evolua até o topo da encosta, 
causando a produção de grande quantidade de 
sedimentos direto para o rio Ubá. 

Área 16: Neste caso, recomenda-se a contenção 
da base da voçoroca (margem do rio) com um 
muro de gabião. Em conjunto com esta medida 
geotécnica é fundamental também um denso 
plantio de espécies arbóreas de rápido 
crescimento no interior e a montante da voçoroca 
para estabilização do terreno, aumentando a 
infiltração e diminuindo o fluxo superficial.  

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 16 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

3.000 
2.000 

 Muro de gabião 100 m² 24.290 
 SUBTOTAL (com manutenção) *  29.290 

* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 17 
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 17: Bairro Cibraci. Encosta extensa 
(aproximadamente 100 m) originada de um corte 
feito a cerca de 15 anos para instalação do 
loteamento. Neste corte observou-se a presença 
de uma rocha gnáissica muito intemperizada, 
areno/siltosa, muito friável, de coloração rosada 
à esbranquiçada. Em função do corte íngreme e 
também da pouca coesão do material de rocha 
são observadas muitas ravinas, que localmente 
se aprofundam para voçorocas em um processo 
erosivo acelerado. No mesmo bairro, existe outra 
encosta com as mesmas características. 

Área 17: Neste caso sugere-se a colocação de 
canaletas de drenagem ligadas a caixas de 
retenção e a escadas de drenagem, incluindo o 
aproveitamento das escadas já existentes e que 
deverão ser redimensionadas. Na base da 
encosta deverá ser instalado muro de peso para 
contenção do material solto da encosta. Sobre 
toda a encosta deverão ser plantadas espécies 
muito resistentes e de rápido crescimento, em 
covas bem adubadas. Essas medidas deverão 
ser repetidas para a outra encosta que se 
encontra em situação similar (ver fotos a seguir). 

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 17 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 1,6 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

4.800 
3.200 

(duas 
encostas)  

Construção de canaletas de drenagem na encosta, 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 

(800 x2) 1.600 m 23.330 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

(03 x 2) 06 un. 1.130 

 Construção de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 

(150 x 2) 300 m 20.100 

 Construção de 2 muros de peso com pneus 
amarrados, com 200,0 x 2,0 x 3,0 m, compactados 
com solo e/ou escória de alto forno (razão 1:2). 

2.400 m3 48.000 

 SUBTOTAL (com manutenção) *  100.560 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto 
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ÁREA 18  
Descrição do Problema Ação Proposta 
Área 18: Bairro Primavera. Neste bairro, a 
ocupação residencial avançou sobre as encostas 
de um vale muito íngreme. Muitas das casas 
estão construídas em áreas de alta declividade e 
por isso sujeitas a deslizamentos. As ruas 
projetadas na encosta ou não são transitáveis 
devido à inclinação ou foram substituídas por 
escadas. Durante chuvas intensas estas escadas 
devem funcionar como drenagens para as águas 
superficiais. Nas áreas não ocupadas do topo e 
terço superior da encosta, o solo encontra-se 
muito degradado. 

Área 18: O topo e o terço superior das encostas 
deste vale devem ser reflorestados e, nas ruas 
que sobem perpendiculares à encosta, devem 
ser instaladas canaletas de drenagem e caixas 
de retenção de sedimentos.  
 

 
 
Especificações técnicas e custos 

LOCAL Especificações  Quantidades de 
bens e serviços  

Custo 
(R$1,00) 

Área 18 Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma 
área de 2,2 ha, prevendo-se espaçamento médio 
de 2 x 2 m entre as mudas. 

Implantação 
Manutenção (2 
anos) * 

6.600 
4.400 

 Construção de canaletas de drenagem ao longo 
das ruas, com calhas de concreto de 0,5 m de 
diâmetro. 

300 m 4.380 

 Construção de caixas de retenção de 
sedimentos/caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 
m. 

06 un. 1.130 

 SUBTOTAL (com manutenção) *  16.510 
* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de 
execução do Projeto. 
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2. CRONOGRAMA E CUSTOS  
 
De acordo com o cronograma, a implantação deste projeto-piloto ocorrerá em um período de 
dois anos. A distribuição das ações neste período foi feita concentrando-se a maioria das 
ações preventivas no primeiro ano e as ações corretivas distribuídas igualmente entre o 
primeiro e o segundo ano. No orçamento global do projeto (quadro a seguir) não foram 
incluídos os custos de manutenção dos plantios em nenhuma das ações. Com a implantação 
do viveiro de mudas, os custos de poderão ser assumidos pelas prefeituras e IEF, em 
parceria com os proprietários das áreas plantadas, ou seja, as instituições fornecem mudas 
e insumos e os proprietários arcam com a mão-de-obra para a manutenção. 
 
Como estratégia mais adequada de implantação, entende-se que deverá ser constituída uma 
coordenação única para os três projetos-piloto. Esta coordenação deverá assessorar os 
grupos executivos locais na realização das ações de cada projeto-piloto. A coordenação dos 
projetos deverá portanto ficar a cargo de uma instituição que tenha experiência em 
gerenciamento ambiental participativo e deverá contratar os serviços e consultorias 
necessárias para a realização de cada ação ou conjunto de ações inter-relacionadas. O 
custo de coordenação contemplado no Cronograma refere-se apenas a este projeto-piloto. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                 
Custos em R$1,00 

AÇÕES PREVENTIVAS ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 
Levant. Aerofotogramétrico (bacia)  área de 300 km²  a 350,00 / km² 105.000  105.000 
Levant. Aerofotogramétrico. (área 
urbana) 

levant. previsto em outro 
componente * 

*  * 

Mapeamento geológico-geotécnico  área urbana de Ubá 24 km² a 
750,00 / km² 

18.000  18.000 

Caracterização da vegetação 
florestal 

amostragem p/varredura  10.000  10.000 

 Cursos de capacitação  (3 cursos de 40 horas em média) 30.000  30.000 
 Equipamentos de informática micros PCs, programas e 

impressoras 
19.000  19.000 

 Viveiro de mudas implantação de viveiro municipal  50.000 50.000 
 Mobilização Local viagens e despesas com reuniões  12.000  12.000 
 Educação ambiental consultoria p/formação de agentes 

locais 
15.000 15.000 30.000 

Mobilização Regional  3 seminários regionais 3.000 6.000 9.000 
Monitoramento e controle de 
queimadas 

material e despesas de campo  15.000 15.000 30.000 

Subtotal  227.000 86.000 313.000 
AÇÕES CORRETIVAS - ÁREA 

RURAL 
ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 

Diagnóstico participativo consultoria e despesas de campo 16.000 16.000 32.000 
Projeto demonstrativo silvipastoril consultoria + plantio de 40 ha 21.000 21.000 42.000 
Projeto demonstrativo de 
fruticultura 

consultoria + plantio de 20 ha 36.000 36.000 72.000 

Projeto demonstrativo agroflorestal consultoria + plantio de 20 ha 36.000 36.000 72.000 
Projeto demonstrativo de 
reflorestamento 

consultoria + plantio de 30 ha 51.000 51.000 102.000 

Subtotal  160.000 160.000 320.000 
AÇÕES CORRETIVAS – ÁREA 

URBANA 
ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 

Assessoria Técnica Consultoria para detalhamento e 
execução das ações 

25.000 25.000 50.000 

Área 01  29.090 29.090 
Área 02 3.770  3.770 
Área 03a 14.400  14.400 
Área 03b  151.120  151.120 
Área 04     
Área 05  6.000 6.000 
Área 06 9.120  9.120 
Área 07  5.400 5.400 
Área 08 15.850  15.850 
Área 09  62.180 62.180 
Área 10  7.500 7.500 
Área 11 6.600  6.600 
Área 12  9.000 9.000 
Área 13 3.300  3.300 
Área 14 12.630  12.630 
Área 15 21.700  21.700 
Área 16  27.290 27.290 
Área 17  97.360 97.360 
Área 18  12.110 12.110 
Subtotal 

 
 

263.490 280.930 544.420 
COORDENAÇÃO GERAL  50.000 50.000 100.000 
TOTAL  700.490 576.930 1.277.420 
* Custo previsto pelo Laboratório de Hidrologia da COPPE para os serviços de Levantamento Aerofotogramétrico (documento 
“Edital de Restituição Digital Planialtimétrica”  PPG-RE-010-R0, out/1999). 
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SUB-BACIA DO RIBEIRÃO SÃO GONÇALO 
 
1. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

 
Na Sub-bacia do ribeirão São Gonçalo foram identificadas 15 situações com processos 
avançados de erosão na bacia, a maioria delas localizadas ao longo da rodovia SP-171.  
 
O controle dos processos de erosão que ocorrem ao longo da faixa de servidão da rodovia 
certamente deve ser realizado pelo órgão responsável por sua administração, ou seja, o 
Departamento Estadual de Estradas e Rodagem (DER-SP), assim como o controle dos 
processos de erosão das demais situações críticas identificadas na bacia deve ser de 
responsabilidade dos proprietários das terras onde estas se localizam. Este projeto visa 
apenas indicar soluções técnicas que possam ser executadas pelos respectivos 
responsáveis por cada situação, em parceria com instituições que tenham atribuições na 
área, com a possibilidade de obtenção de recursos financeiros externos através do projeto.  
 
As 15 situações observadas, cujas localizações estão indicadas na figura 1, foram 
agrupadas em três tipos, relacionados às causas e aos processos de erosão associados. 
Para cada tipo foram indicadas alternativas de solução técnica, priorizando o uso de material 
de contenção de baixo custo e espécies arbóreas de rápido crescimento, preferencialmente 
leguminosas arbóreas fixadoras de nitrogênio - essas espécies vêm sendo pesquisadas para 
utilização em recuperação de áreas degradadas pelo Centro Nacional de Pesquisa em 
Agrobiologia da Empresa Brasileira de Pesquisa em Agrobiologia (CNPAB/EMBRAPA, em 
Itaguaí-RJ) e os resultados práticos já têm sido comprovados em várias situações. Não é 
recomendável o uso de eucalipto, tendo em vista que, apesar do seu rápido crescimento, 
não é adequado para controle de erosão. Quanto ao material de contenção, apesar da 
gravidade do problema exigir estruturas de concreto ou muros de gabião, em várias áreas é 
possível a utilização de muros de peso com pneus, uma técnica testada em pesquisas na 
PUC-Rio e que tem a vantagem de resolver um problema ambiental importante que é o 
descarte de pneus usados, além do seu menor custo. 
Segue-se a descrição das soluções propostas para cada tipo: 
 

Tipo I:  
Neste tipo estão agrupadas as situações mais críticas de erosão relacionadas 
aos taludes da rodovia SP-171, situados em maioria na margem direita da 
rodovia. Verificam-se, neste tipo, as situações das áreas 1, 2, 3 e 6, vistas nas 
fotos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 
 
Para o controle da erosão nessas áreas deve-se proceder ao retaludamento 
da encosta e à instalação de sistemas completos de drenagem (canaletas, 
escadas e caixas de retenção de sedimentos) e de muros de contenção 
(utilizando pneus, solo-cimento, gabião ou mesmo cortinas de concreto 
atirantado, dependendo da situação). O controle final da erosão será realizado 
com o plantio das leguminosas arbóreas de rápido crescimento, inoculadas 
com bactérias fixadoras de nitrogênio e plantadas em covas bem adubadas, 
em espaçamento 1,0 x 1,0 m, ao longo da encosta retaludada, como indicado 
na figura 2. 

 
Tipo II: 

Neste tipo estão agrupadas as situações de erosão relacionadas ao fluxo de 
águas pluviais com sistema de drenagem inadequado que ocorrem na 
margem esquerda da rodovia SP-171 (Guaratinguetá-Cunha). Verificam-se, 
neste tipo, as situações das áreas 5, 7, 8 e 9, mostradas nas fotos 8, 9, 11, 
12, 13, 14  e 15.  
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Foto 1 – Feições erosivas em um grande talude no início da rodovia SP-171, no divisor oeste da bacia. O corte se estende até as proximidades do cruzamento da SP-171 com a rodovia
Presidente Dutra. O material (solo e rocha alterada de aspecto friável) encontra-se instável, com processos de erosão dados por escoamento superficial (“run-off”). Não existe nenhum tipo de
contenção geotécnica, nem através do uso de vegetação.

Foto 2 – Novo talude sendo formado em área contígua à área 1, com a instalação de vegetação de gramíneas e escadas de drenagem no trecho abaixo da linha de transmissão. Observa-se o
estado geral de degradação do morro, com erosão superficial e em sulcos nos trecho mais íngremes e próximos ao topo, onde deveria existir cobertura florestal. 
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Foto 3 – Corte íngreme e de grande altura (aproximadamente 20 m) em solo saprolítico, na margem da SP-171. Neste corte são
observadas ravinas derivadas da erosão por escoamento superficial. O material da rocha é de cor esbranquiçada, arenoso e
instável.

Foto 4 – Detalhe da área mais afetada, onde foi feito um muro de contenção pouco eficiente.

Foto 5 -  Detalhe da área circunscrita na foto 3, mostrando a formação de sulco de erosão
por concentração de fluxo d’água superficial.
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Foto 6 – Talude íngreme, sem proteção. Ocorre na porção superior um solo/colúvio avermelhado, de aparência argilosa, sobre rocha alterada esbranquiçada. Por vezes, abaixo da rocha alterada pode-se
observar a rocha fresca aflorando e apresentando feições de fraturamento com formação de blocos. Os cortes apresentam ravinas. Observa-se também, na parte alta da encosta, voçorocas de pequenas
dimensões.

Foto 7 – Em frente à área 3, do outro lado da estrada. Deslizamento tipo rotacional ocorrido há muito tempo. Embora a vegetação secundária esteja se desenvolvendo, o material de solo e rocha alterada
proveniente do deslizamento está acumulado na base e sendo transportado pelo ribeirão do Paiol (ver figura 3).
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Foto 8 – Vista frontal das áreas 5 e 6, demonstrando as duas situações mais freqüentes de erosão ao longo da rodovia SP-171. Observa-se que, além dos riscos à segurança da estrada, essas áreas
produzem grande quantidade de sedimentos que são transportados para os rios.

 Foto 9 – voçoroca causada por drenagem mal dimensionada na margem da rodovia.  Foto 10 – talude sem proteção, com processos de erosão semelhantes aos da área 3.
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Sugere-se, para essas áreas, a instalação de sistemas adequados de 
drenagem e de medidas geotécnicas de contenção combinadas ao plantio de 
leguminosas arbóreas de rápido crescimento e fixadoras de nitrogênio. 
Basicamente, devem ser instaladas calhas e escadas de drenagem, ligadas a 
caixas de retenção de sedimentos e barramentos internos à voçoroca, 
escalonados, que podem ser feitos com sacos de solo-cimento empilhados ou 
muros de peso de pneus ou ainda muros de gabião, conforme as condições 
específicas de cada área, a serem futuramente detalhadas. As mudas de 
árvores, inoculadas, devem ser plantadas em covas bem adubadas e com 
espaçamento médio de 1,0 x 1,0 m dentro da voçoroca e 2,0 x 2,0m no seu 
entorno como indicado na figura 3.  

 
Tipo III: 

 
Neste tipo estão agrupadas as situações de erosão relacionadas à ausência 
de cobertura florestal no topo das encostas e nas margens dos rios, onde 
também a erosão fluvial contribui para o solapamento da base da encosta. 
Verificam-se, neste tipo, as situações das áreas 4, 10, 11, 12, 13, 14 e 15  
mostradas nas fotos 7 e 18 a 23.  
 
Como medida de contenção destes processos erosivos sugere-se a 
recuperação da floresta no topo das encostas, incluindo o plantio adensado de 
leguminosas arbóreas de rápido crescimento dentro das erosões, associado à 
instalação de canaletas de drenagem no entorno para controle do escoamento 
superficial e, em alguns casos, a construção de muros de contenção. Esta 
medida, além de diminuir os riscos dos processos erosivos, favorece a 
proteção dos mananciais de água para abastecimento das áreas rurais como 
mostrado na ver figura 4. 
 
 

Em todas as situações de erosão, a implantação das técnicas sugeridas deve incluir um 
trabalho de conscientização ambiental com os usuários das terras e das estradas, no sentido 
de que a manutenção das estruturas instaladas e principalmente dos plantios depende da 
ação consciente dos cidadãos, contribuindo para evitar a ocorrência e a propagação de 
incêndios, bem como a destruição intencional dos serviços executados. Esse trabalho pode 
ser realizado através das ações preventivas de mobilização social, educação ambiental e de 
monitoramento e controle de queimadas. 
 
Em quase todas as soluções propostas procurou-se adotar opções de mais baixo custo 
quanto ao material de contenção e dar prioridade ao uso de espécies arbóreas de rápido 
crescimento, preferencialmente leguminosas arbóreas fixadoras de nitrogênio. Essas 
espécies vêm sendo pesquisadas para utilização em recuperação de áreas degradadas pelo 
Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia da Empresa Brasileira de Pesquisa em 
Agrobiologia (CNPAB/EMBRAPA, em Itaguaí-RJ) e os resultados práticos já têm sido 
comprovados em várias situações. Não é recomendável o uso de eucalipto, tendo em vista 
que, apesar do seu rápido crescimento, não é adequado para controle de erosão.  Quanto 
ao material de contenção, em várias áreas é possível a utilização de muros de peso com 
pneus, uma técnica testada em pesquisas na PUC-Rio e que tem a vantagem de resolver 
um problema ambiental importante que é o descarte de pneus usados. 
 
Tal como nas ações propostas para a área rural, a realização das ações de recuperação das 
encostas degradadas da área urbana da bacia somente será viável e eficiente se a 
comunidade local estiver convencida da necessidade dessas ações e da importância de 
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Foto 11 – Voçorocamento em uma encosta sem proteção florestal, à margem esquerda da rodovia SP-171, aparentemente
formada pela interação entre escoamento superficial e problemas de drenagem da estrada. Constitui-se de solo
avermelhado argiloso no topo (aproximadamente 5 m de espessura), seguido de rocha alterada esbranquiçada
arenosa e rocha fresca fraturada na base.



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio São Gonçalo - SP

Foto 12 – Área extremamente degradada, com várias ravinas e processos de voçorocamento, associadas à drenagem mal dimensionada e/ou sem manutenção da rodovia SP-171.

Foto 13 – Detalhe da encosta, onde é possível observar as saídas de drenagem agindo como pontos de concentração de água e conseqüente
erosão por escoamento superficial (run-off) e, eventualmente, com contribuição de fluxo subsuperficial.
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Foto 14 – Grande voçoroca desenvolvida a partir de uma saída de drenagem mal dimensionada e/ou sem manutenção na margem
esquerda da rodovia SP-171 (sentido Cunha), associada à condição de solo friável e sem proteção florestal, e sujeito ainda a freqüentes
queimadas.

Foto 15 – Detalhe da calha de drenagem destruída, agindo como ponto de
concentração de água e desencadeador do processo erosivo visto acima.
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Foto 18 – Escorregamentos rasos deflagrados por rupturas próximas ao divisor. Existem várias situações desse tipo na bacia
em encostas geralmente ocupadas por pastagens degradadas e sem cobertura florestal no topo do morro (como é
exigido no artigo 2º do Código Florestal (Lei 4.771, de 15/09/1965).

Foto 19 – Erosão fluvial, na margem direita do rio das Pedras, causada pela ausência da mata ciliar, igualmente exigida por Lei
como área de preservação permanente (Código Florestal, artigo 2º).
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Foto 20 –  Voçoroca desenvolvendo-se em encosta íngreme sem proteção florestal. Observam-se sedimentos recentes
provenientes da voçoroca, atingindo o curso d’água.

Foto 21 – Uma das diversas situações de solapamento da base da encosta por ação erosiva do rio, facilitado pela ausência de
cobertura florestal na encosta. Observam-se arruamentos ao longo da encosta que também apresentam processos
erosivos em desenvolvimento.
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participação no processo de implantação e, principalmente, de manutenção dos plantios e 
estruturas de contenção instaladas. 
 
Portanto, para cada área a ser contemplada na implantação dos projetos-piloto, deverão ser 
inicialmente realizadas reuniões com os moradores para apresentar o projeto e definir a 
melhor forma de implantá-lo. Existem questões fundamentais a serem definidas junto aos 
proprietários dos terrenos que se encontram com erosão e quanto aos riscos de queimadas 
e outros danos aos plantios e estruturas de contenção que se pretende realizar em cada 
área. O componente de educação ambiental dos projetos-piloto deverá dar apoio à 
mobilização dos moradores das áreas de risco a serem recuperadas. 
 
Embora existam diferentes graus de comprometimento à segurança dos moradores, as 
áreas não foram hierarquizadas nesse sentido. As prioridades de investimento nas ações 
para a área urbana deverão ser definidas pelo grupo executivo do projeto. 
 
2 CRONOGRAMA E CUSTOS  
 
De acordo com o cronograma de todo o Projeto Inicial, a implantação deste projeto-piloto 
ocorrerá em um período de dois anos. A distribuição das ações neste período foi feita 
concentrando-se a maioria das ações preventivas no primeiro ano e as ações corretivas 
distribuídas igualmente entre o primeiro e o segundo ano. No orçamento global do projeto 
(quadro a seguir) não foram incluídos os custos de manutenção dos plantios em nenhuma 
das ações. Com a implantação do viveiro de mudas, os custos de manutenção poderão ser 
assumidos pela prefeitura, em parceria com os proprietários das áreas plantadas, ou seja, as 
instituições fornecem mudas e insumos e os proprietários arcam com a mão-de-obra para a 
manutenção. 
 
Como estratégia mais adequada de implantação, entende-se que deverá ser constituída uma 
coordenação única para os três projetos-pilotos. Esta coordenação deverá assessorar os 
grupos executivos locais na realização das ações de cada projeto-piloto. A coordenação dos 
projetos deverá portanto ficar a cargo de uma instituição que tenha experiência em 
gerenciamento ambiental participativo e deverá contratar os serviços e consultorias 
necessárias para a realização de cada ação ou conjunto de ações interrelacionadas. O custo 
de coordenação contemplado no Cronograma refere-se apenas a este projeto-piloto. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
                                                                   Custos em R$1,00 

 
AÇÕES PREVENTIVAS ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 

Levant. Aerofotogramétrico (bacia)  área de 140 km²  a 350,00 / km² 49.000  49.000 
Levant. Aerofotogramétrico (área 
urbana da bacia) * 

área de 10 km² a 12.000,00 / km² 120.000  120.000 

Mapeamento geológico-geotécnico  área urbana 10 km² a 750,00 / km² 7.500  7.500 
Caracterização da vegetação florestal amostragem p/varredura  25.000  25.000 
 Cursos de capacitação  (3 cursos de 40 horas em média) 30.000  30.000 
 Equipamentos de informática micros PCs, programas e 

impressoras 
19.000  19.000 

 Viveiro de mudas ampliação de viveiro municipal  25.000 25.000 
 Mobilização Local viagens e despesas com reuniões  12.000  12.000 
 Educação ambiental consultoria p/formação de agentes 

locais 
15.000 15.000 30.000 

Mobilização Regional  3 seminários regionais 3.000 6.000 9.000 
Monitoramento e controle de 
queimadas 

material e despesas de campo  15.000 15.000 30.000 

Subtotal  295.500 61.000 356.500 
AÇÕES CORRETIVAS – USO RURAL ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 
Diagnóstico participativo consultoria e despesas de campo 16.000 16.000 32.000 
Projeto demonstrativo silvipastoril consultoria + plantio de 40 ha 21.000 21.000 42.000 
Projeto demonstrativo de fruticultura consultoria + plantio de 20 ha 36.000 36.000 72.000 
Projeto demonstrativo agroflorestal consultoria + plantio de 20 ha 36.000 36.000 72.000 
Projeto demonstrativo de 
reflorestamento 

consultoria + plantio de 30 ha 51.000 51.000 102.000 

Subtotal  160.000 160.000 320.000 
AÇÕES CORRETIVAS - 
ÁREAS CRÍTICAS 

ESPECIFICAÇÕES ANO 1 ANO 2 TOTAL 

Assessoria Técnica Consultoria para detalhamento e 
execução das ações 

25.000 25.000 50.000 

TIPO I (Áreas 05, 07, 08, 09)  70.000 70.000 140.000 
TIPO II (Áreas 01, 02, 03, 06)  40.000 40.000 80.000 
TIPO III (Áreas 04, 10, 11, 12, 13, 14, 
15) 

 45.000 60.000 105.000 

Subtotal  180.000 195.000 375.000 
COORDENAÇÃO GERAL  50.000 50.000 100.000 
TOTAL  685.500 466.000 1.151.500 
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Equipe Técnica 
 
Equipe técnica do Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ envolvida no projeto 
Paraíba do Sul 
 
Coordenador Institucional Paulo Canedo de Magalhães 
Coordenador  Jander Duarte Campos 

Coordenador Adjunto Paulo Roberto F. Carneiro 

Gerente de Informática Flávio José L. da Silva 

Gerente de Saneamento José Roberto de F. Gago 

Gerente de Economia/Gestão Institucional. Evaristo S.V. Pedras 

Gerente de Hidrologia/Hidráulica. Paulo Marcelo L. Gomes 

Especialista em Gestão Institucional Rosa Maria Formiga Johnsson 

Especialista Meio Ambiente Claudia Silva Teixeira 

Especialista Qualidade. Água/Hidrologia. Fernanda R. Thomáz 

Especialista Qualidade. Água/Hidrologia. Mônica de A.G.M. da Hora 

Especialista Saneamento Básico Sérgio F. Passos Miranda 

Especialista. Hidrologia/Hidráulica Olga K. B. Calhman 

Técnico Nível I Evaldo Coelho Thomé 

Programador de Sistemas Marcelo de Carvalho 

Projetista Nelson A. Nascimento 

Operador de CAD/SIG I Celso dos Santos Pelizari 

Operador de CAD/SIG II Leandro Couto Pitta 

Técnico Nível II Marcelo Salimeni 

Gerente Administrativo Marilia Oberlaender Alvarez 

Assistente Administrativo Valéria Almeida de Lima 

Auxiliar Administrativo Fernando Leite de Mesquita 

Auxiliar de Escritório Jairo Azeredo de Matos 

Consultor André de Souza Avelar  

Consultor Carla Semiramis Silveira 
 




