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1.  OBJETO DESTE RELATÓRIO   
 
Este relatório se refere ao andamento da assessoria técnica do Laboratório de 
Hidrologia da COPPE/UFRJ à implantação dos Projetos-Piloto de Controle de Erosão 
das Sub-Bacias dos Rios Barra Mansa (RJ), São Gonçalo (SP) e Ubá (MG). 
 
Os projetos-piloto são parte do conjunto de ações que compõem o “Projeto 
Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul” 
(elaborado na COPPE/UFRJ, com apoio de MMA, CEIVAP e UNESCO). O Projeto 
Preparatório compreende algumas ações prioritárias para a recuperação ambiental da 
bacia do rio Paraíba do Sul, aprovadas pelo Comitê da Bacia (CEIVAP) e planejadas a 
partir dos estudos realizados nos PQAs Estaduais. 
 
 
2.  OBJETIVOS DOS PROJETOS-PILOTO 
 
A erosão é um dos mais graves problemas socioambientais da bacia do rio Paraíba do 
Sul, decorrente de um processo histórico de ocupação e usos inadequados do solo, 
que se verifica na maior parte desta bacia de reconhecida importância nacional. O 
diagnóstico do problema da erosão na bacia do rio Paraíba do Sul - realizado nos 
PQAs - identificou que a extensão, a intensidade e a historicidade deste problema em 
toda a bacia apontam para a necessidade de se realizar ações integradas e 
participativas ao nível local, em pequenas sub-bacias representativas de áreas críticas 
quanto aos impactos da erosão tanto na zona rural como nas áreas urbanas.  
 
Através desse esforço concentrado em sub-bacias críticas/representativas, 
procurando-se abordar o problema da erosão com ações preventivas e corretivas de 
forma integrada, é possível estabelecer um método de gerenciamento que seja 
aplicável a outras situações críticas de erosão na bacia. 
 
Portanto, o objetivo principal destes projetos consiste em desenvolver um modo de 
tratamento do problema da erosão que, além de melhorar as condições 
socioambientais das sub-bacias atendidas, possa ser aplicado em outras sub-bacias 
que se encontram em situação semelhante na bacia do rio Paraíba do Sul. No item a 
seguir, apresenta-se, em linhas gerais, a metodologia de desenvolvimento dos 
projetos-piloto.  
 
 
3.  METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS 

PROJETOS-PILOTO 
 
O planejamento de ações visando a solucionar um determinado problema pode ser 
feito sob diferentes abordagens e níveis de tratamento, que se definem a partir da 
análise dos “sintomas” apresentados pelo problema. Uma simples dor-de-cabeça pode 
ser o sintoma de uma ou de várias coisas que possam estar afetando a saúde de um 
indivíduo. Da mesma forma, quando se observa um deslizamento de encosta ou um 
rio com alta turbidez por sedimentos em suspensão estamos identificando “sintomas” 
de que há processos de erosão acelerada em curso.  
 
Quanto mais profunda for a análise da corrente de causalidade de um problema, maior 
será a possibilidade de tratar do problema de forma eficiente, atingindo o mal que está 
na raiz dessa corrente. Analisar todo o contexto ambiental e social do problema da 
erosão, sob uma perspectiva histórica principalmente, permite que a solução desse 
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problema seja pensada de modo mais abrangente do que apenas focada no 
tratamento do sintoma. Fazer uma obra de contenção de encostas tem a mesma 
eficácia de tomar um analgésico para a dor-de-cabeça, só alivia temporária e 
parcialmente as conseqüências de um conjunto mais complexo de circunstâncias que 
configuram deslizamentos de encostas, turbidez dos rios,... e, enfim, não resolve o 
problema em si. 
 
A erosão na bacia do rio Paraíba do Sul ocorre principalmente pelo efeito das chuvas 
e dos rios (erosão hídrica) em solos que se encontram em maior parte desprotegidos 
(sem cobertura florestal e/ou freqüentemente expostos por práticas agrícolas, 
mineração ou ocupação urbana inadequadas) em uma condição de meio físico (relevo 
e tipos de solos) altamente suscetível à erosão. Esse é o primeiro nível de 
investigação sobre o problema da erosão em sua corrente de causalidade, para além 
dos sintomas visíveis. Ou seja: que atividades humanas podem estar contribuindo 
para os processos de erosão acelerada e em que condições ambientais de 
vulnerabilidade à ocorrência e à intensidade desses processos? 
 
O segundo nível de investigação procura compreender as razões porque essas 
atividades humanas estão contribuindo para a erosão acelerada. Esta investigação 
leva a observar as condições sociais e político-institucionais do processo de ocupação 
e uso do solo que possam responder a questões tais como: por que as florestas, que 
cobriam a maior parte da bacia a dois séculos atrás, estão reduzidas hoje a menos de 
11% do território e continuam diminuindo? por que as pastagens, que ocupam 80% 
das terras da bacia, se apresentam degradadas em geral, com inúmeras ravinas e 
voçorocas? por que as cidades crescem sobre morros e beiras de rios criando 
situações de risco?... 
 
Esse diagnóstico, quando realizado do modo o mais detalhado e criterioso possível, 
permite “mapear” o contexto em que se insere a problemática da erosão na bacia e, 
especialmente, permite identificar em que aspectos devem ser concentrados os 
esforços para a resolução. A análise temporal do problema ajuda a identificar esses 
aspectos. Estudos e informações históricas demonstram que processos erosivos e 
assoreamento dos fundos de vale ocorrem na bacia há mais de meio século ou mais. 
Gerações inteiras nasceram e conviveram com ravinas e voçorocas nas suas terras, 
como sendo parte “normal” da paisagem.  
 
Quando há chuvas intensas que causam inundações e desabamentos de encostas, 
com transtornos a milhares de pessoas que habitam essas áreas de risco, a reação 
popular mais freqüente é de acusar as chuvas ou o poder público (que não dragou os 
rios ou não construiu muros de contenção...) como “responsáveis” pelos transtornos. 
Na verdade, a responsabilidade é de todos, poder público e sociedade civil, estejam 
mais ou menos conscientes da dimensão real do problema e de sua parcela de 
responsabilidade.  
 
Nesse sentido, a verdadeira solução para o problema da erosão (e não apenas 
aplicação de paliativos, como obras-de-contenção) implica em analisar e procurar 
soluções para os diversos problemas que antecedem a ocorrência da erosão. Ou seja, 
é preciso definir ações que abordem: 
 

- o problema do uso agropecuário inadequado à capacidade de uso dos solos da 
região; e se as formas de uso da terra já estão consolidadas a muito tempo, 
ainda que causem a degradação dos solos, mais difícil e complexa será a 
solução do problema; 
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- o problema da ocupação de encostas no perímetro urbano, que carece de 
planejamento e controle; 

- o problema da exploração mineral (em maior parte de materiais para a 
construção civil – areia, saibro, argila...), que, por mais ambientalmente 
controlada que seja sempre resulta na mobilização de grandes quantidades de 
sedimentos. 

 
Tratar desses problemas implica em, por um lado, buscar soluções técnicas – práticas 
conservacionistas para o uso rural, reflorestamento de áreas críticas, contenção de 
encostas urbanas, etc. – e, por outro lado, cuidar dos aspectos sociais e institucionais 
que estão relacionados ao problema da erosão, investindo em capacitação técnica, em 
educação ambiental e em mobilização social, para que as soluções técnicas tenham 
eficácia duradoura, sejam de fato incorporadas ao modo de vida local. 
 
Sem dúvida, é imprescindível que essa abordagem mais profunda e integrada de 
tratamento do problema da erosão envolva diretamente os atores desse cenário. E o 
princípio básico sobre o qual foram concebidos os projetos-piloto de controle de 
erosão para as sub-bacias é o de gestão descentralizada e participativa, conforme 
preconizado na Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, as soluções para o 
problema da erosão devem ser analisadas, discutidas e encaminhadas localmente, 
com a participação dos atores diretamente envolvidos no problema (representantes do 
poder público e da sociedade civil) em um processo permanente de avaliação, 
planejamento e tomada de decisão, de acordo com as potencialidades locais de 
participação na realização de ações estruturais e não estruturais. 
 
Dentro deste princípio, os projetos foram delineados ao nível de “projeto básico”, ou 
seja, com um grau de definição e de detalhamento de ações que permite ajustes, a 
serem feitos de acordo com andamento de cada projeto, considerando suas 
peculiaridades definidas na dinâmica entre os atores participantes e as condições 
socioambientais específicas de cada área “alvo”. A elaboração dos projetos-piloto 
contou com a participação de representantes locais nas três sub-bacias. As ações 
delineadas procuram reunir as principais demandas, de cunho preventivo e corretivo, 
para o tratamento do problema. No entanto, somente com a implantação dos projetos 
é que cada ação proposta poderá ser detalhada ao nível de “projeto executivo”. Ou 
seja, somente com a participação ativa dos atores locais na execução do projeto é que 
ele poderá consolidar suas feições específicas, tendo em conta que, embora os 
problemas e as soluções sejam semelhantes, a dinâmica social e institucional de cada 
área pode ser diferente. 
 
As ações propostas para as três sub-bacias estão resumidas no quadro a seguir. E a 
interação entre essas ações é ilustrada no organograma anexo ao final do texto. 
Acompanham ainda este relatório parcial os projetos-pilotos na íntegra, conforme 
foram elaborados para compor o Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul. 
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Ações Preventivas 
TIPO AÇÃO 

Levantamento Aerofotogramétrico: 
- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 

da bacia incluindo toda a área urbana; 
- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 da área 
urbana. 

Mapeamento Geológico-Geotécnico: 
- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de 

risco potencial e real de deslizamentos de encostas da 
área urbana;  

- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de 
encostas. 

Estudos 
Básicos 

Caracterização da Vegetação Florestal: 
- Levantamento da estrutura e da composição florística dos 
remanescentes florestais, identificando a importância e as 
características ecológicas das espécies, em especial as 
épocas de frutificação, as funções ecológicas e os usos 
potenciais. 

Cursos: 
- Curso de capacitação para uso do mapeamento 

geológico-geotécnico;  
- Curso de capacitação para uso das informações 

florestais levantadas em campo; 
- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com 
elaboração de projeto de lei.  

Equipamentos: 
- Aquisição de computadores, impressoras e programas 
adequados para uso das informações geradas nos estudos 
básicos.  

Capacitação 

Viveiro de Mudas: 
Construção de um viveiro na bacia ou ampliação dos viveiros 
municipais para a produção de mudas a serem utilizadas nas 
ações corretivas. 

Mobilização Local: 
- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade 
local, visando despertar interesse de participação no projeto, 
com apoio financeiro e/ou material. 

Educação Ambiental: 
- Formação de agentes de educação ambiental para 
discussão com as comunidades sobre os aspectos 
pertinentes à erosão e formas de participação social na 
execução das ações. 

Mobilização 

Mobilização Regional: 
- Realização de seminários de divulgação e troca de 
experiências com os grupos executores dos outros projetos-
pilotos de controle de erosão e demais interessados. 

 Monitoramento e Controle de Queimadas: 
- Formação de grupos locais de apoio à ação do IEF, do 
Batalhão Florestal e do Corpo de Bombeiros, visando 
reduzir a incidência de queimadas na região. 
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março, a Caixa enviou ao Prefeito Roosevelt Brasil Fonseca carta solicitando 
detalhamento das ações do projeto (memorial descritivo, planilha orçamentária, etc.) e 
outros documentos burocráticos para a retirada da Cláusula Suspensiva e habilitação 
dos contratos para recebimento dos recursos. Os documentos solicitados foram 
preparados, com apoio do Laboratório de Hidrologia e encaminhados à Caixa em abril. 
O processo de análise da documentação pela Caixa ainda está em curso. Há 
dificuldades na conciliação de “modelos”, tendo em vista que o projeto-piloto não tem o 
perfil convencional de obra-de-engenharia gerenciada pela Caixa.   
 
Em outubro de 2001, o CREA-MG procurou o Laboratório de Hidrologia para solicitar 
uma cópia do Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Ubá – MG e um 
resumo em duas páginas, para serem encaminhados ao Insituto Mineiro de Gestão 
das Águas (IGAM) do Governo do Estado de Minas Gerais, com o qual o CREA-MG 
havia discutido a possibilidade de mobilização de recursos para a recuperação 
ambiental do rio Ubá. O escritório local do CREA em Ubá tem se mobilizado 
ativamente na busca de recursos e apoio institucional para a solução dos problemas 
de abastecimento de água na cidade de Ubá. O IGAM encaminhou solicitação de 
recursos à ANA para a implantação do Projeto-Piloto.  Até o momento, não houve 
resposta oficial da ANA, embora tenham sido mantidos contatos informais e solicitação 
verbal do atual Ministro de Meio Ambiente à presidência da ANA. 
 
Em relação ao Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio São Gonçalo, 
Guaratinguetá – SP não houve nenhum encaminhamento formal para solicitação de 
recursos. Os problemas de erosão desta bacia são mais críticos ao longo da rodovia 
SP-171 (Guaratinguetá-Cunha), que apresenta várias situações de risco ao tráfego e 
comprometimento à drenagem pelo aporte de sedimentos. No perímetro urbano da 
bacia não se observam situações críticas, tais como as que ocorrem em Barra Mansa 
e Ubá. Essa condição torna mais relevante a participação do DER do Estado de São 
Paulo na mobilização de recursos para o projeto. A possibilidade de apoio do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) foi desconsiderada, tendo em vista que o 
mesmo já apoia ações de recuperação da bacia do rio Guaratinguetá, principal 
manancial local.  
 
 
5. SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO  
 
O Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ entende que há necessidade de 
esclarecimentos junto à ANA quanto aos procedimentos possíveis de viabilização dos 
projetos-pilotos. A disponibilização de recursos para o projeto de Barra Mansa foi um 
passo importante no reconhecimento pelo Governo Federal da urgência no tratamento 
do problema da erosão na bacia do Paraíba do Sul. No entanto, o caráter 
experimental, multidisciplinar e participativo pelo qual foram concebidos os projetos-
piloto está encontrando dificuldades frente aos critérios burocráticos de liberação dos 
recursos. 
 
É importante salientar que, devido à metodologia de elaboração e implantação dos 
projetos-pilotos, o gerenciamento dos mesmos não deve ser assumido diretamente 
pelas prefeituras, que devem ser entendidas como parceiras de um conjunto maior de 
instituições a serem envolvidas. É preciso identificar, junto à ANA, uma forma 
institucional mais adequada de gerenciamento dos projetos.  
 
Nesse sentido, o Laboratório de Hidrologia da COPPE propõe à ANA a realização de 
uma reunião técnica, na qual possam ser discutidos esses problemas de 
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encaminhamento e viabilização dos projetos. Assim, a fim de subsidiar essa reunião, 
são anexados a esse relatório os projetos pilotos de controle da erosão elaborados 
para a bacia do rio Barra Mansa, em Barra Mansa – RJ (documento PPG-RE- 37-R0), 
para a bacia do rio Ubá, em Ubá – MG (documento PPG-RE- 38-R0) e para a bacia do 
rio São Gonçalo, em Guaratinguetá – SP, (documento PPG-RE- 39-R0). É também 
anexado a este relatório o “Termo de Referência para os Projetos-Piloto de Controle 
de Erosão”, (documento PPG-RE-048-R0). 
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Ações Corretivas 
TIPO AÇÃO 

Diagnóstico Participativo: 
- Levantamento das condições sócio-econômicas e 

ambientais, junto aos produtores rurais, com uso de técnicas 
de DRP, para escolha e detalhamento dos projetos 
demonstrativos e definição de áreas de localização. 

Projeto Demonstrativo Silvipastoril: 
- Implantação de unidades demonstrativas de pastagens 
sombreadas, com uso de espécies arbóreas consorciadas 
com as gramíneas. 

Projeto Demonstrativo de Fruticultura: 
- Implantação de unidades demonstrativas de fruticultura. 

Projeto Demonstrativo Agroflorestal: 
 - Implantação de unidades demonstrativas de SAFs, 
consorciando espécies agrícolas e florestais na mesma 
unidade de produção. 

Área Rural 

Projeto Demonstrativo de Reflorestamento: 
- Implantação de unidades demonstrativas de plantios 
florestais para a recuperação de encostas e mananciais. 

Área Urbana 
Recuperação de áreas de erosão no perímetro urbano da 
bacia, com uso prioritário de espécies arbóreas de rápido 
crescimento e uso de técnicas de contenção de baixo custo, 
como muro de peso de pneus.  

 
 
4. VIABILIZAÇÃO INSTITUCIONAL E FINANCEIRA DOS 

PROJETOS-PILOTO 
 
O Projeto Inicial, elaborado no âmbito do Projeto Preparatório (PPG) e aprovado na 
reunião plenária do CEIVAP sua reunião realizada em São José dos Campos e que 
gerou a Deliberação no 02/2000, previa a mobilização de recursos da União, do Banco 
Mundial e dos três Estados que compõem a bacia do rio Paraíba do Sul. Para os 
projetos-piloto de controle de erosão seriam mobilizados recursos da União e do 
Banco. Posteriormente, tendo sido postergada a implementação do Projeto Inicial por 
razões diversas, os projetos-piloto foram incluídos no Plano de Recursos Hídricos para 
a Fase Inicial da Cobrança, ora em fase de conclusão. 
 
Paralelamente o CEIVAP, no intuito de acelerar o processo de viabilização dos 
recursos, trabalhou na divulgação e mobilização da sociedade para a realização das 
ações. Diversos prefeitos e parlamentares dos três estados da bacia encaminharam 
cartas ao Governo Federal solicitando a liberação dos recursos previstos para o PPG. 
No final de 2001, recursos do Orçamento Geral da União, provenientes de emendas 
de parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, foram alocados para a bacia do 
Paraíba do Sul. O CEIVAP, com apoio do Laboratório de Hidrologia da COPPE e da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) 
encaminhou à ANA os projetos considerados prioritários, entre eles o Projeto-Piloto de 
Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa – RJ, envolvendo a Prefeitura de 
Barra Mansa na contrapartida de 20% dos recursos. 
 
Os recursos provenientes da União foram repassados pela ANA, através do seu 
componente “Recuperação de Mananciais”, via Caixa Econômica Federal. Em janeiro 
de 2002 foi assinado convênio entre a Prefeitura de Barra Mansa e a Caixa. Em 
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COORDENAÇÃO GERAL 

Levantamento aerofotogramétrico / 
bases cartográficas planialtimétricas 

Equipamento de informática 
(micros, impressoras, etc. ) 

Mobilização regional 

Mapeamento geológico-geotécnico da 
área urbana de Barra Mansa 

Mobilização local Educação Ambiental 

Caracterização da vegetação florestal 
nas matas e capoeiras da bacia 

Cursos de capacitação em caracterização 
florestal e critérios geotécnicos 

Diagnóstico rural participativo 

Projetos executivos e levantamentos de 
campo para as intervenções na área urbana 

da bacia 

Monitoramento e controle de queimadas 
(formação de grupos locais) 

Viveiros de mudas – implantação 
e/ou ampliação Projetos demonstrativos para a área rural 

(silvopastoris, agroflorestais, fruticultura e 
reflorestamento ecológico) 

Intervenções para a contenção de 
encostas na área urbana da bacia 

(20 locais previstos) 

Legenda (cor): Levantamentos Básicos e Capacitação Técnica Trabalho Social Intervenções e Equipamentos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A 
 

Projeto-Piloto de Controle de Erosão da  
Bacia do rio Barra Mansa – RJ 
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1. APRESENTAÇÃO

Este projeto originou-se do conjunto de estudos para recuperação ambiental da bacia do
rio Paraíba do Sul, realizados no Laboratório de Hidrologia entre 1997 e 1999 no âmbito
do Projeto de Qualidade das Águas e Despoluição Hídrica (PQA/RJ) do Ministério de
Planejamento e Orçamento, em convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro,
participação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e apoio do
Banco Mundial (BIRD).

Na fase de diagnóstico do PQA/RJ verificou-se que a erosão é um grave problema em toda
bacia do rio Paraíba do Sul, de vasta ocorrência, grande intensidade e expressivos danos
socioambientais. Diversos fatores naturais e antrópicos estão relacionados aos processos
de erosão que ocorrem na bacia desde o “ciclo do café”, no século XIX. O cenário atual
conjuga os erros do passado com os do presente na ocupação da bacia, reunindo
desmatamentos, queimadas, uso agropecuário inadequado, extração mineral, estradas mal
conservadas e ocupação irregular de encostas como atividades humanas relacionadas às
inúmeras situações de erosão observadas.

Deslizamentos de encostas em estradas e cidades, assoreamento dos cursos d’água,
redução de mananciais, grande extensão de terras improdutivas, decadência da atividade
agropecuária e êxodo rural são os principais impactos negativos da erosão acelerada das
terras na bacia e que vêm se acumulando e se agravando ano após ano, tornando cada vez
mais caro e difícil o enfrentamento do problema. Embora existam várias normas
ambientais que podem ser aplicadas para minimizar a maioria desses impactos, as
instituições (federais, estaduais e municipais) com atribuições diretas ou indiretas de
prevenção e/ou controle da erosão não dispõem de capacitação técnica, financeira e
operacional suficientes para dar conta de um problema de tamanha magnitude e que tem
profundas raízes culturais no modo de ocupação e uso da terra.

Considerando-se a complexidade intrínseca ao problema da erosão, principalmente na
medida em que sua solução demanda uma efetiva e integrada participação social, optou-
se, no contexto do Projeto Preparatório, pela elaboração de projetos-pilotos em sub-bacias
representativas das áreas mais críticas quanto à erosão na bacia do rio Paraíba do Sul. Tal
procedimento foi adotado para os três estados da bacia (Rio de Janeiro, Minas Gerais e
São Paulo), configurando-se, portanto, um conjunto de três projetos-pilotos de controle de
erosão, como parte das ações prioritárias que deverão compor os primeiros investimentos
na bacia do Paraíba do Sul.

Com estes projetos espera-se desenvolver uma metodologia de tratamento do problema
que possa ser aproveitada em outras sub-bacias, de acordo com as demandas de controle
de erosão identificadas e de acordo com o processo de implantação da Política Nacional
de Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 08/01/1997) e seus pressupostos, em especial o de
gestão descentralizada e participativa.

Este documento consiste do projeto-piloto do trecho fluminense da bacia do Paraíba do
Sul, elaborado para a sub-bacia do rio Barra Mansa, afluente do rio Paraíba do Sul pela
margem direita. O rio Barra Mansa nasce no município de Rio Claro e deságua no rio
Paraíba do Sul, 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 (figura 1). Os critérios para a escolha desta sub-
bacia estão descritos no item 3.
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2. OBJETIVOS

•  Realizar um conjunto de ações para o controle da erosão na bacia do rio Barra Mansa,
envolvendo a participação social em todo o processo de detalhamento, implantação e
manutenção das ações;

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

•  Contribuir para a recuperação dos mananciais e melhoria da qualidade das águas do
rio Barra Mansa e 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 da bacia do rio Barra Mansa quanto
ao contexto institucional, sócio-econômico e ambiental.

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

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 desordenamente 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. Destacam-se ainda outros aspectos importantes para o desenvolvimento deste
projeto:

- Cenário político-institucional: as atuais administrações municipais vêm
demonstrando maior atenção e mobilização quanto aos problemas ambientais de seus
territórios; a Prefeitura e o SAAE de Barra Mansa vêm trabalhando em parceria com a
sociedade civil em diversas iniciativas de esclarecimento e de envolvimento da
população em mutirões de limpeza de rios, na organização de seminários para
discussão dos problemas e busca de soluções e procurando melhorar, na medida das
limitações de recursos, a infra-estrutura do município; em Rio Claro, a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente está atenta aos problemas ambientais e vem
trabalhando, em parceria com a EMATER, em iniciativas de reflorestamento e
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proteção de mananciais;

- Localização: a bacia do rio Barra Mansa é relativamente pequena em extensão (pouco
mais de 100 km²), situa-se inteiramente em território fluminense e ocupa apenas dois
municípios, o que facilita as ações de mobilização social e institucional demandadas
pelo projeto de controle de erosão; estes municípios destacam-se por dois aspectos
contrastantes e relevantes na bacia do Paraíba: o grau de preservação (Rio Claro com
40% de florestas e Barra Mansa com 4%) e a população habitante (Rio Claro com
14.500 e Barra Mansa com 166.800 habitantes, dos quais 97% em área urbana),
ressaltando-se que a população rural de Rio Claro é ainda um pouco superior a de
Barra Mansa (4.575 contra 4.250 habitantes) 1;

- Acessos: as vias de acesso que cruzam a bacia são de grande importância regional. Na
área urbana, a bacia é 'cortada' pela rodovia Presidente Dutra, que liga os estados de
São Paulo e Rio de Janeiro; desta rodovia, segue, paralela ao rio Barra Mansa, pela
sua margem esquerda, a estrada RJ-155, utilizada como acesso a Rio Claro, ao litoral
sul do estado (Angra dos Reis) e à Serra da Bocaina (na região paulista da bacia do
Paraíba, via município de Bananal, SP); pela outra margem do rio segue a ferrovia
(RFFSA), que vem de Minas Gerais também em direção a Angra dos Reis, passando
por Rio Claro. Essas vias são 'facilitadoras' de queimadas, erosão nas encostas
marginais e conseqüente assoreamento do rio;

- Bancos de sementes: a bacia situa-se relativamente próxima a importantes áreas de
remanescentes florestais, como a floresta que protege o reservatório de Lajes e as
florestas que se estendem pelo divisor da Serra do Mar, em Rio Claro, Piraí e
Bananal, o que representa maior facilidade de obtenção de sementes para
reflorestamento, priorizando assim espécies nativas e/ou regionalmente adaptadas;

Desse modo, o desenvolvimento de um projeto específico de controle de erosão na bacia
do rio Barra Mansa poderá representar não só a redução do processo avançado de
degradação na própria bacia, como também a possibilidade de que a experiência
desenvolvida venha a ser reproduzida em outras bacias da região do Médio Paraíba, tais
como as bacias adjacentes - do rio Brandão (que deságua em Volta Redonda) e do rio
Bananal (cinco vezes maior e igualmente problemática quanto à erosão e inundação de
margens) - além de outras sub-bacias que contribuem significativamente para a
deterioração da qualidade das águas do rio Paraíba do Sul no trecho mais importante para
a maior parte da população do Estado do Rio de Janeiro, onde se incluem mais de 8
milhões de habitantes da Região Metropolitana (RMRJ) que recebem água e energia das
águas captadas no rio Paraíba através do Sistema Light, em Barra do Piraí. Esta captação
situa-se a jusante do trecho onde deságua o rio Barra Mansa e tantos outros afluentes que
carregam grandes quantidades de sedimentos, lixo e esgotos domésticos e industriais para
o rio Paraíba do Sul.

 4. PROCEDIMENTOS  DE ELABORAÇÃO

 4.1. Mobilização Social

O primeiro passo para a elaboração deste projeto consistiu em reunir 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 dessa primeira reunião de mobilização foram
definidos em função dos contatos estabelecidos durante a elaboração do PQA/RJ e mais

                                                          
1 Dados da Contagem de População do IBGE, 1996.
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especificamente do Seminário de Controle de Erosão promovido pelo SAAE e Prefeitura
de Barra Mansa em novembro de 1998.

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 da bacia e das ocorrências de erosão se situam no município de Barra
Mansa, o envolvimento de instituições deste município na elaboração do projeto foi
maior. 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.

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. Tal cenário institucional
configura uma tendência a frustrações e incertezas, 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 socioambientais 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.
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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 (que não “deslancha”) como pela transitoriedade
das pessoas que representam as instituições, incorrendo-se no risco de ver perdido grande
parte do esforço de mobilização já realizado.

 4.2. Conhecimento do Problema

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.

 4.3. Definição de Propostas de Ação

Após a identificação e avaliação dos problemas relacionados à erosão na bacia foram
definidas alternativas de tratamento do problema, tanto para as ocorrências na área urbana
como para a área rural. Essas alternativas, organizadas em ações preventivas e ações
corretivas, foram parcialmente apresentadas e discutidas com o grupo local, durante a
elaboração do projeto.

Considerando-se as incertezas quanto à possibilidade de recursos financeiros para a
implantação do projeto, seria inoportuno e desgastante o desperdício de tempo em uma
discussão exaustiva sobre as alternativas aqui propostas. Nesse sentido, como a
participação social é premissa básica para implantação do projeto, as ações propostas
poderão ser redefinidas e/ou redimensionadas quando o mesmo estiver aprovado e em
condições financeiras de execução.
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 5. DIAGNÓSTICO

 5.1. Contexto Regional

 De acordo com a divisão político-administrativa do Estado do Rio de Janeiro, os
municípios que abrangem a bacia do rio Barra Mansa (Rio Claro e Barra Mansa) fazem
parte da Região do Médio Paraíba, juntamente com os municípios de Volta Redonda,
Resende, Quatis, Porto Real, Itatiaia, Piraí, Pinheiral, Barra do Piraí, Rio das Flores e
Valença.

No processo de ocupação do Médio Paraíba, assim como em grande parte da bacia do rio
Paraíba do Sul, as florestas naturais, que originalmente cobriam toda a região, foram
sendo substituídas pelas lavouras de café, no século XIX. A falta de critérios adequados de
conservação de solo e de mananciais, caracterizada pelo desmatamento indiscriminado e
pelos plantios em linha de maior declive ao longo da encosta, levaram à decadência da
cafeicultura, com um saldo negativo de grandes extensões de terras degradadas pela
erosão, perda de biodiversidade, poluição e assoreamento dos cursos d'água e redução na
qualidade e disponibilidade de mananciais hídricos.

Em substituição às lavouras de café vieram as pastagens extensivas. Assim como na
agricultura, a pecuária não caracterizou-se pela adoção de técnicas de conservação dos
solos e das águas. Os desmatamentos continuaram e as pastagens, ocupando terras de
declividades acentuadas, têm sido mantidas às custas de queimadas anuais, resultando em
um contínuo empobrecimento dos solos e no aumento dos processos de erosão. O Médio
Paraíba é a região onde se observa o maior número de voçorocas, de toda a bacia do rio
Paraíba do Sul.

Os dados mais recentes sobre o uso agropecuário na região revelam uma vertiginosa
decadência. Entre os anos de 1985 e 1995/6, todos os municípios sofreram perdas
acentuadas em áreas ocupadas com lavouras e pastagens (tabela 1). Mesmo observando-
se as perdas relativas dos municípios que sofreram desmembramentos no período
analisado (Barra Mansa e Resende) as perdas totais são bem significativas, especialmente
para a lavoura.

Tabela 1: Uso agropecuário no Médio Paraíba, em 1985 e 1995/6 (área em hectares).
LAVOURAS (perman. + temporárias) PASTAGENSMUNICÍPIOS

1985 1995/6 Var. % 1985 1995/6 Var %
Barra do Piraí 5.956 2.807 - 52,9 29.619 21.179 - 28,5
Barra Mansa  ** 5.134 3.941 - 23,2 48.773 17.194 - 64,7
Quatis (criado em 93) - 2.595 - - 18.109 -
Piraí 6.322 2.687 - 57,5 26.183 24.642 - 5,9
Resende ** 7.515 3.855 - 48,7 59.618 39.648 - 33,5
Itatiaia (criado em 89) - 265 - - 2.541 -
Rio Claro 4.910 3.946 - 19,6 38.843 34.163 - 12,0
Rio das Flores 4.871 1.814 - 62,8 29.767 22.724 - 23,7
Valença 16.375 8.040 - 50,9 79.441 63.594 - 19,9
Volta Redonda 995 506 - 49,1 5.933 4.186 - 29,4
TOTAL (A) 52.078 30.456 - 41,5 318.177 247.980 - 22,1
Fonte: Censos Agropecuários IBGE, 1985 e 1995/6. ** municípios que sofreram desmembramento no período.

OBS: Os municípios de Pinheiral e Porto Real foram criados em 1997.

O uso inadequado das terras reflete-se no esvaziamento das áreas rurais. A população rural
vem migrando constantemente para as áreas urbanas que, por sua vez, não dispõem de
oferta de empregos e de infra-estrutura para comportar o crescimento que se verifica. O
gráfico 1 demonstra que na década de 1970 a população urbana já era muito superior à
rural e observa-se a crescente diferença de crescimento entre ambas.

O rápido crescimento urbano ocorrido na segunda metade do século XX em todo o país e
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especialmente na Região Sudeste não tem sido acompanhado de condições básicas de
cidadania. Ausência de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sanitários e industriais
é um dos graves problemas (do tipo “bola-de-neve”) com os quais a maior parte das
cidades do país está convivendo. Déficit e má qualidade de moradia, falta de infra-
estrutura adequada, baixos níveis de atendimento à educação e saúde e uma crescente
violência resultantes de administração pública ineficiente, desigualdades e injustiças
sociais, são outros grandes problemas que afetam a nação brasileira em maioria. Na bacia
do rio Paraíba do Sul, os habitantes das áreas urbanas convivem, em maior ou menor
intensidade, com todos esses problemas. E muitas cidades que ocupam regiões de relevo
mais acidentado, sofrem também com os problemas de erosão das encostas e de
inundações das margens de rios ocupadas. Na bacia do Paraíba do Sul há problemas de
erosão em encostas na maior parte das cidades e as piores situações verificam-se nas
cidades de Barra Mansa, Barra do Piraí, Mendes, Volta Redonda, Três Rios, Vassouras,
Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis.

 

 Atualmente, no conjunto dos municípios que fazem parte da Região do Médio Paraíba, a
concentração urbana é superior a 90%, chegando a praticamente 100% em Volta Redonda
e 97,5% em Barra Mansa. Comparando-se os últimos dados demográficos do IBGE
(Censo de 1991 e Contagem de 1996), verifica-se que o crescimento urbano nesse período
de apenas cinco anos foi significativamente elevado, enquanto que nas áreas rurais houve
diminuição da população na maioria dos municípios (tabela 2). Barra do Piraí, Rio das
Flores e Valença apresentaram a maior redução de população rural, proporcionalmente
coerente com os dados de redução no uso agropecuário.
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Tabela 2: Crescimento Populacional no Médio Paraíba, entre 1991 e 1996.

MUNICÍPIO Censo Demográfico

IBGE – 1991

Contagem da População

 IBGE – 1996

 Crescimento (%)
 1991-1996

Urbana Rural Total Urbana Rural Total % urb % rur % tot

Barra do Piraí 74.118 5.081 79.199 80.893 4.498 85.391 9,1 -11,5 7,8

Barra Mansa 159.021 4.397 163.418 162.495 4.250 166.745 2,2 -3,3 2,0

Itatiaia * 9.831 6.242 16.073 11.100 10.116 21.216 12,9 62,1 32,0

Pinheiral * 11.020 1.355 12.375 15.354 1.221 16.575 39,3 -9,9 33,9

Piraí 15.084 5.415 20.499 17.399 5.395 22.794 15,3 -0,4 11,2

Porto Real * 2.947 5.381 8.328 3.197 5.467 8.664 8,5 1,6 4,0

Quatis * 7.652 1.145 8.797 8.471 1.395 9.866 10,7 21,8 12,2

Resende 72.757 9.672 82.429 81.197 12.764 93.961 11,6 32,0 14,0

Rio Claro 8.644 4.821 13.465 9.874 4.575 14.449 14,2 -5,1 7,3

Rio das Flores 3.866 2.585 6.451 4.574 1.791 6.365 18,3 -30,7 -1,3

Valença 50.285 10.520 60.805 52.605 9.006 61.611 4,6 -14,4 1,3

Volta Redonda 220.097 208 220.305 232.058 229 232.287 5,4 10,1 5,4

TOTAL (A) 797.472 97.091 894.563 849.162 98.015 947.177 6,5 1,0 5,9

 OBS: No Censo Demográfico os dados de população estão discriminados por distritos, tornando possível avaliar as alterações
nos novos municípios (antigos distritos).

Os intensos processos de erosão que ocorrem na Região do Médio Paraíba formam, sem
dúvida, uma das principais razões do esvaziamento demográfico das áreas rurais. Outros
fatores - de ordem política, fundiária, cultural, sócio-econômica, etc. - que possam
contribuir para a decadência da atividade rural encontram na erosão um fator
exponencialmente agravante do conjunto dos demais fatores. Produtores rurais
descapitalizados e sujeitos a grandes variações nas condições de produção (variações
climáticas, de políticas macro-econômicas, de mercado, etc) dificilmente investem em
práticas de conservação de solos - que tornam-se mais caras e complexas quanto maior a
ocorrência e intensidade dos processos de erosão. Custos com mão-de-obra,
equipamentos, assessoria técnica, etc. podem tornar inviáveis a adoção de métodos mais
adequados de uso da terra, ainda que os mesmos possam representar garantias de melhoria
da produtividade a médio ou longo prazos.

Os dados do IBGE referentes à pecuária podem estar indicando a importância dos custos
de conservação dos solos como fator limitante no processo de decisão dos produtores
rurais quanto ao investimento na produção. No período entre 1985 e 1995 houve uma
redução média de aproximadamente 12% na área ocupada com pecuária nos 53
municípios do trecho fluminense da bacia2. Para o conjunto dos municípios que ocupam a
Região do Médio Paraíba esta perda foi de 22%, enquanto que para os municípios que
estão nas Regiões Norte e Noroeste, onde o relevo é mais suave e a suscetibilidade à
erosão é menor, não passou de 4%. Verifica-se também que a redução de área de
pastagens refere-se apenas às chamadas "pastagens naturais", ou seja, onde não há manejo
do pasto, apenas rebrota após queimada; nas "pastagens plantadas", onde há algum
investimento em recuperação do pasto, ao contrário, houve aumento na maioria dos
municípios, verificando-se maior extensão de área convertida para "pastagens plantadas"
nos municípios com relevo plano ou suave ondulado (como Campos dos Goytacazes e
Itaperuna). Em Barra Mansa, a redução de área de pastagens foi muito alta e total, tanto
para as "pastagens naturais" (- 65%) como para as "pastagens plantadas" (- 62%). Em Rio
Claro, por outro lado, houve aumento de 48% de “pastagens plantadas" contra a redução
de 25% de “pastagens naturais".

                                                          
2 De acordo com os Censos Agropecuários do IBGE de 1985 e 1995/6.
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Quanto à existência de florestas naturais, importante fator de controle da erosão, na
Região do Médio Paraíba, existem apenas cerca de 15% da área do território cobertos por
florestas. A maior parte desse percentual encontra-se nas áreas montanhosas dos
municípios de Resende, Rio Claro, Valença e Itatiaia. Como se pode constatar na tabela 3,
Barra Mansa apresenta uma reduzida cobertura florestal, inferior a 5% da área do
município.

Tabela 3: Distribuição de Remanescentes Florestais na Região do Médio Paraíba.

MUNICÍPIOS

REMANESCENTES
FLORESTAIS

(área em Ha)

% do total de
remanescentes

florestais no Médio
Paraíba

% da área do
município na Bacia
do Paraíba do Sul

área do
município na

bacia do Paraíba
do Sul (Ha)

Resende 23.670 24,9 21,3 111.312

Rio Claro 21.429 22,6 40,7 52.596

Valença 15.831 16,7 12,2 130.203

Itatiaia 9.558 10,1 43,5 21.978

Barra do Piraí 8.937 9,4 15,5 57.726

Rio das Flores 3.330 3,5 6,9 47.925

Barra Mansa 2.583 2,7 4,7 54.621

Piraí 2.034 2,1 5,3 38.664

Volta Redonda 1.602 1,7 9,0 17.784

Porto Real 954 1,0 16,5 5.796

Pinheiral 882 0,9 11,5 7.686

Quatis 297 0,3 1,1 27.774

TOTAL (Médio Paraíba) 94.905 100,0 15,1 628.164

Fonte: GEROE, Mapeamento digital e convencional do Estado do Rio de Janeiro e da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 1995.

Esses remanescentes florestais não podem ser considerados representativos da Mata
Atlântica original e muito menos podem ser caracterizados como floresta primária. Após
séculos de uso intenso e freqüentes queimadas, as esparsas “manchas” florestais que ainda
ocorrem na bacia encontram-se hoje muito empobrecidas em espécies e interações
ecossistêmicas, sofrendo ainda com a caça predatória e extrações irregulares de madeira,
palmito, epífitas, etc.

A descaracterização dos ecossistemas florestais não diminui, no entanto, a importância
dos mesmos. Ao contrário, em um dos biomas mais ameaçados do planeta como a Mata
Atlântica, da qual só restam cerca de 7% de sua extensão original, os raros fragmentos de
mata significam a única chance de obtermos material genético para a recuperação da
floresta e uma possibilidade ainda de estabelecermos uma relação mais “digna” com os
recursos florestais e o ambiente natural em geral.

5.2. Caracterização da Bacia

A bacia do rio Barra Mansa se distribui de forma longitudinal, no sentido sul-norte, com
largura cerca de 1/3 do comprimento. O rio Barra Mansa nasce no distrito de Getulândia,
município de Rio Claro, a uma altitude média de 700 m e deságua no Médio Paraíba, na
cidade de Barra Mansa a cerca de 400 m de altitude. O seu maior afluente e formador, no
entanto, é o córrego Pouso Seco, que nasce a cerca de 1.200 m de altitude, na Serra da
Carioca.

Esta bacia representa o que há de mais comum no Médio Paraíba em termos de cobertura
vegetal e uso da terra, ou seja:

! Escassez de florestas (menos de 3%), cujos remanescentes apresentam composição e
estrutura mais próximas de uma vegetação secundária (capoeira), mais ou menos
desenvolvida, do que de uma mata primária;



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa - RJ

13

! Predomínio de pastagens (mais de 80%) degradadas, de baixa produtividade, com
população rural escassa; e

! Concentração de população urbana nas margens dos rios, expandindo-se sobre as
encostas íngremes, sem planejamento e controle adequados às condições de relevo,
solos e cobertura vegetal.

Na distribuição das classes de vegetação e uso da terra (figura 2) observa-se que a bacia
do rio Barra Mansa encontra-se mais devastada do que a Região do Médio Paraíba como
um todo, apresentando um percentual de cobertura florestal inferior até ao do município
de Barra Mansa, que já é baixo (ver tabela 3). Na tabela 4 observa-se que a área da bacia
pertencente a Rio Claro apresenta as mesmas proporções de classes de vegetação e uso da
terra que a área pertencente ao município de Barra Mansa, “fugindo” significativamente
do cenário geral do município de Rio Claro, que apresenta cerca de 40% de seu território
coberto por florestas.

Tabela 4: Vegetação e uso da terra na bacia do rio Barra Mansa – RJ. Área em hectares.

USO DA TERRA RIO CLARO % BARRA MANSA % TOTAL %

Floresta 93 2,8 111 1,6 204 2,0

Vegetação Secundária 528 15,9 715 10,6 1.243 12,4

Campos/Pastagens 2.690 81,2 5.470 81,2 8.160 81,2

Área Urbana 0 0,0 439 6,5 439 4,4

Total 3.311 100,0 6.735 100,0 10.046 100,0

Fonte: GEROE, 1995.

Das três sub-bacias selecionadas para os projetos-pilotos de controle de erosão, a sub-
bacia do rio Barra Mansa é a que apresenta a maior ocorrência e intensidade de processos
erosivos. O relevo, extremamente acidentado, tem destaque entre as condições naturais
que favorecem à erosão, associado à ocorrência de solos do tipo podzólicos de alta
erodibilidade, que predominam na Região do Médio Paraíba.

Na área rural da bacia do rio Barra Mansa, que compreende 95% de seu território, há uma
grande ocorrência de processos avançados de erosão, com maior intensidade no seu trecho
médio, em terras do município de Barra Mansa, onde o relevo se apresenta mais
movimentado e onde as condições geológicas (tipos de rochas) dão origem a solos
arenosos altamente suscetíveis à erosão. (Ver fotos 3 e 4, anexo 1).

Relacionada ao processo histórico de ocupação da região, a prática da queimada
representa um fator de grande importância na degradação das terras da bacia, inibindo a
regeneração natural da floresta, reduzindo a umidade e a atividade biológica do solo. As
queimadas são praticadas principalmente como um modo barato de “renovação” das
pastagens. No entanto, o baixo custo a curto prazo desta prática tem resultado em alto
prejuízo a longo prazo, na medida em que contribui para degradar a produtividade dos
solos. Também se verificam queimadas acidentais ou intencionais freqüentemente nas
margens das rodovias. (Ver fotos 5 e 6, anexo 1).

Juntamente com o efeito das queimadas, o excessivo pisoteio do gado (o chamado
sobrepastoreio) nas íngremes encostas da bacia forma pequenos sulcos onde a ação
erosiva das chuvas se intensifica, dando início ao processo de formação das imensas
voçorocas que se observa na região.
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A degradação das terras da bacia contribui para a pouca importância econômica da
atividade agropecuária em Barra Mansa, inferior a 3% do PIB municipal. Nas terras da
bacia, a agricultura é inexpressiva e praticada normalmente para consumo próprio. A
silvicultura é inexistente. O cultivo de plantas arbóreas restringe-se a espécies frutíferas,
como manga, abacate e jabuticaba, para uso doméstico apenas. Destaca-se uma recente
iniciativa na comunidade de Pouso Seco, em Rio Claro, de reflorestamento para proteção
de encosta e nascente (ver foto 8, anexo 1). A pecuária leiteira é a atividade econômica
principal. No entanto, observa-se que a maioria dos proprietários ou arrendatários não
depende apenas da propriedade rural e nem mesmo reside na mesma, tendo outras
atividades econômicas nas cidades.

Tal como a maioria das cidades que se formaram no Vale do Paraíba, a cidade de Barra
Mansa dispõe de poucas áreas planas ou de relevo suavemente ondulado para seu
crescimento. A ocupação das encostas, que já se encontravam degradadas pelo uso rural,
ocorreu sem atendimento a critérios geotécnicos que garantissem o controle da erosão.
Nem mesmo as normas técnicas preconizadas na Lei de Parcelamento do Solo Urbano
(Lei Federal Nº 6.766, de 1979) foram atendidas no processo de implantação dos projetos
imobiliários que se instalaram nos anos seguintes à promulgação da Lei. Desse modo, os
problemas oriundos da ocupação inadequada de encostas e de margens de rios foram se
agravando nas últimas décadas, resultando em graves situações de risco à segurança dos
moradores dessas áreas, além dos transtornos que atingem aos cidadãos em geral sempre
que ocorrem deslizamentos de terra ou enchentes.

A bacia do rio Barra Mansa se constitui hoje em um importante vetor de crescimento da
cidade, principalmente pela facilidade de acesso e proximidade à rodovia Presidente
Dutra. Apesar do empenho verificado na atual administração municipal no sentido de
melhor controle da ocupação, com maior rigor no licenciamento de projetos imobiliários e
de construções em geral, há situações já estabelecidas, loteamentos aprovados em
administrações anteriores, que se configuram hoje em um conjunto de erros geotécnicos
graves.

No perímetro urbano da bacia do rio Barra Mansa, foram identificadas 20 situações de
ocorrência de processos erosivos, que variam quanto às causas e níveis de gravidade e
risco, mas que têm em comum a inadequação do modo de ocupação e uso do terreno
frente às suas condições naturais de suscetibilidade à erosão. No anexo 2 cada uma das
situações identificadas está descrita juntamente com a solução proposta, fotos e croquis de
localização.

6. AÇÕES PROPOSTAS

Este projeto tem como eixo de condução o entendimento de que uma intervenção sobre
um problema socioambiental 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 neste projeto, embora já tenham sido parcialmente
discutidas com o grupo local de acompanhamento, devem ser consideradas como uma
concepção inicial, como ponto de partida ao encaminhamento de soluções ao problema da
erosão na bacia do rio Barra Mansa, 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.
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6.1. 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 e resumidas no item 6.3.

6.1.1. 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 neste projeto. Estão previstos os seguintes estudos básicos:

•  Levantamento aerofotogramétrico: Conforme já relatado no item 4.2, 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.

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).

Um dos fatores que limitam o planejamento e o controle da ocupação do solo é a ausência
de bases cartográficas completas e atualizadas. Este levantamento será, portanto, uma
ferramenta fundamental de planejamento para os municípios.

•  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 de Barra
Mansa, identificando-se as condições existentes e potenciais de risco geotécnico. As fotos
aéreas e as bases planialtimétricas citadas no item anterior serão fundamentais para a
realização de um mapeamento preciso.

•  Caracterização da vegetação florestal: 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 preservação desses remanescentes e o incentivo ao reflorestamento para a
proteção de solos e mananciais, é importante ter um conhecimento razoável da 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.
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6.1.2. 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 Prefeitura e IEF.

•  Viveiro de Mudas: Como incentivo à produção de mudas para reflorestamento da bacia,
deverá ser construído um viveiro em algum local da bacia (a ser definido no andamento do
projeto) e/ou ampliadas as instalações dos viveiros municipais, capacitando melhor o
projeto para a realização das ações corretivas.

6.1.3. 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 (ver item 4.1), deverão ser programadas reuniões com diversos setores da
sociedade para apresentação do projeto, visando despertar interesse de participação no
desenvolvimento do mesmo. Um passo nesse sentido já foi dado por membros do grupo,
que estabeleceram contato com duas indústrias da região, obtendo retorno positivo quanto
à possibilidade de apoio material ao projeto - a Siderúrgica de Barra Mansa e a Indústria
Matarazzo, esta última situada na bacia do rio Barra Mansa.

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,
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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 desse projeto
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 estados de Minas Gerais e São Paulo.

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.

6.2. Ações Corretivas

As ações voltadas para o tratamento direto do problema da erosão em suas áreas de
ocorrência foram organizadas separadamente para a área rural e para a área urbana da
bacia, 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.

6.2.1. Área Rural

Para a área rural, 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 socioambiental das terras da bacia. Todas as alternativas sugeridas
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neste projeto 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 na bacia 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.

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. 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
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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. (Ver foto
9, anexo 1.). 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 do projeto-
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 (ver foto 10, anexo 1). 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).

•  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 (item 6.1.1) 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
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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 deste projeto-piloto, foram definidos 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.

6.2.2. Área Urbana

Na área urbana da bacia do rio Barra Mansa, situada no perímetro urbano da cidade de
Barra Mansa, foram identificadas 20 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, como no
caso da área 14, no bairro Jardim Primavera.

No anexo 2 encontra-se a descrição de cada área, as alternativas de solução propostas,
com os respectivos custos, fotos aéreas e de campo e desenhos de localização, todos
separados por área de intervenção.

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
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 do projeto-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
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e outros danos aos plantios e estruturas de contenção que se pretende realizar em cada 
área. O componente de educação ambiental deste projeto-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 (ver item 4.1). 

Como passo inicial para a realização dessas ações na área urbana, deverá ser viabilizada a 
solução prevista para a área 5a. Durante a elaboração do projeto, houve uma mobilização 
no grupo de acompanhamento para tratamento emergencial dessa área, tendo em vista os 
riscos de desabamento da encosta sobre duas casas situadas na base. Com uma alternativa 
de baixo custo em uma pequena área, o grupo conseguiu apoio local para realizar a ação. 
O setor de Meio Ambiente da Siderúrgica de Barra Mansa se dispôs a fornecer as cordas 
para a amarração dos pneus e a Prefeitura de Barra Mansa comprometeu-se com a mão-de-
obra, os pneus e o apoio logístico. Resta ainda obter as mudas para o plantio, que, por 
serem poucas, poderão ser doadas pela EMBRAPA.  

A realização desta ação para a área 5a, que poderá representar a “mola propulsora” para o 
desenvolvimento do projeto, depende, no entanto, da assessoria técnica que só estará 
disponível a partir da possibilidade concreta de realização do projeto-piloto. 

6.3. Resumo das Ações Propostas 

6.3.1. Ações Preventivas 
TIPO AÇÃO 

Estudos 
Básicos 

Levantamento Aerofotogramétrico: 
- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 da bacia incluindo toda a área 
urbana; 
- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 de toda a área urbana de Barra Mansa 

(previsto em outro componente do Projeto Inicial). 
 Mapeamento Geológico-Geotécnico: 

- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco potencial e real de 
deslizamentos de encostas da área urbana de Barra Mansa;  

- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas. 
 Caracterização da Vegetação Florestal: 

- Levantamento da estrutura e da composição florística dos remanescentes florestais, 
identificando a importância e as características ecológicas das espécies, em especial as 
épocas de frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais. 

Capacitação Cursos: 
- Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-geotécnico;  
- Curso de capacitação para uso das informações florestais levantadas em campo; 
- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração de projeto de lei.  

 Equipamentos: 
- Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados para uso das 

informações geradas nos estudos básicos.  
 Viveiro de Mudas: 

- Construção de um viveiro na bacia ou ampliação dos viveiros municipais para a produção de 
mudas a serem utilizadas nas ações corretivas. 
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Mobilização Mobilização Local: 

- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, visando despertar 
interesse de participação no projeto, com apoio financeiro e/ou material. 

 Educação Ambiental: 
- Formação de agentes de educação ambiental para discussão com as comunidades sobre os 

aspectos pertinentes à erosão e formas de participação social no controle. 
 Mobilização Regional: 

- Realização de três seminários de divulgação e troca de experiências com os grupos 
executores dos outros projetos-pilotos de controle de erosão. 

 Monitoramento e Controle de Queimadas: 
- Formação de grupos locais de apoio à ação do IEF, do Batalhão Florestal e do Corpo de 

Bombeiros, visando reduzir a incidência de queimadas na região. 

 

6.3.2. Ações Corretivas 
 

TIPO AÇÃO 
Área Rural Diagnóstico Participativo: 

- Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto aos produtores rurais, 
com uso de técnicas de DRP, para escolha e detalhamento dos projetos demonstrativos e 
definição de áreas de localização. 

 Projeto Demonstrativo Silvipastoril: 
- Implantação de 40 ha de unidades demonstrativas de pastagens sombreadas, com uso de 
espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas. 

 Projeto Demonstrativo de Fruticultura: 
- Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de fruticultura. 

 Projeto Demonstrativo Agroflorestal: 
 - Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de SAFs, consorciando espécies 
agrícolas e florestais na mesma unidade de produção. 

 Projeto Demonstrativo de Reflorestamento: 
- Implantação de 30 ha de unidades demonstrativas de plantios florestais para a recuperação 
de encostas e mananciais. 

Área Urbana Recuperação de 20 áreas de erosão no perímetro urbano da bacia, com uso prioritário de 
espécies arbóreas de rápido crescimento e uso de técnicas de contenção de baixo custo, 
como muro de peso de pneus. O detalhamento de cada área encontra-se no anexo 2.  

 
 

6.4. Base Legal e Iniciativas Locais 
As ações propostas neste estudo encontram respaldo tanto na legislação municipal 
pertinente ao problema da erosão, como em iniciativas locais voltadas para a solução do 
problema.  

6.4.1. Legislação Municipal 
Neste item, estão destacados os principais aspectos da legislação municipal que estão 
diretamente relacionados ao controle da erosão, a começar pela competência formal de 
qualquer administração municipal, na qual se inclui o planejamento e o controle da 
ocupação e uso do solo.  

O município de Rio Claro dispõe de poucos instrumentos legais na área ambiental, 
embora esteja entre os raros municípios brasileiros privilegiados com um elevado 
percentual de Mata Atlântica. Certamente que o vasto conjunto de normas federais e 
estaduais já garante os instrumentos legais necessários para a proteção de seus recursos 
naturais e deve-se considerar que Rio Claro é um município pequeno em população e 
recursos para arcar com uma legislação pesada e de difícil cumprimento.  
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Destaca-se como intenção de criar mecanismos legais no município, em consonância com 
políticas e normas regionais ambientais, o Plano de Organização Territorial (POT) de Rio 
Claro, que tomou por base as delimitações e definições para uso e conservação ambiental 
contidas em documentos de zoneamento e políticas regionais, tais como o 
Macrozoneamento do Rio Paraíba do Sul (Decreto-Lei Nº 87.561/82), elaborado pelo 
antigo CEEIVAP. O POT - Rio Claro manteve as delimitações do Macrozoneamento para 
as chamadas Áreas de Proteção de Mananciais – APM. A Serra da Carioca, onde se forma 
a bacia do rio Barra Mansa, está enquadrada como APM. Essas áreas são destinadas a 
usos que não comprometam a qualidade das águas, tais como silvicultura e preservação 
da mata natural.  

No município de Barra Mansa, no entanto, há um conjunto abrangente de normas legais 
pertinentes aos aspectos relacionados à erosão. Proteger o meio ambiente, preservar as 
florestas e estabelecer áreas de preservação das águas de abastecimento são itens do 
Artigo 5º da  Lei Orgânica (1990), que define o que compete ao município, em comum 
com a União e o Estado. Note-se também que a participação popular nas decisões do 
Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições é um dos princípios 
fundamentais dessa Lei, vindo ao encontro do pressuposto básico de gestão 
descentralizada e participativa que norteia este projeto-piloto.  

Da Lei Orgânica do Município de Barra Mansa destacam-se ainda dois artigos, do capítulo 
de Meio Ambiente, que estão diretamente relacionados a este projeto. No item VI do 
artigo 211, compete ao Poder Público estimular e promover o reflorestamento em área 
degradada, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos 
bem como a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal; E o artigo 217 
estabelece que “a conservação e uso racional da Mata Atlântica remanescente no 
território municipal é prioritária para o Município, devendo a Prefeitura Municipal 
capacitar-se para exercer a administração da preservação das florestas, fauna e flora 
com participação comunitária”. 

Observa-se, portanto, que o município que tem menor percentual de florestas e que 
apresenta grandes extensões de terras degradadas é o que tem uma legislação ambiental 
mais detalhada. A partir da Lei Orgânica, Barra Mansa elaborou o seu Plano Diretor 
(1991) e mais recentemente criou a Lei Municipal de Meio Ambiente (Lei Nº 3.049, de 
23/12/1998). De acordo com o Plano Diretor, a bacia do rio Barra Mansa está entre as 
bacias hidrográficas do município tidas como de proteção prioritária, constituindo as áreas 
do Zoneamento Rural comprometidas com a preservação ambiental.  

A Lei Nº 3.049, entre outras importantes determinações, cria o Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental (o FUNCAM) destinado a ações como as que estão propostas 
neste projeto – recuperação de áreas degradadas, capacitação de pessoal na área 
ambiental, realização de cursos, seminários e outros pertinentes a um contexto sócio-
ambiental específico, capacitação e treinamento da comunidade em manejo sustentado, 
conservação e uso racional dos recursos naturais, entre outros.  

Em relação aos remanescentes florestais do município de Barra Mansa, foi sancionada, em 
16 de dezembro de 1999, a Lei Complementar Nº 024, que passa a considerar todas as 
áreas identificadas como florestas (no Macrozoneamento do Plano Diretor) como Áreas de 
Preservação Ambiental (APAs), estipulando ainda uma faixa marginal de proteção, 
obrigatória, de 200 m no entorno de cada uma das áreas, faixa essa classificada como área 
de reflorestamento e preservação. Esta Lei Complementar, portanto, constitui-se em um 
reforço legal e político-institucional para as ações propostas neste projeto, em especial no 
que concerne ao artigo 5º desta Lei, que determina a elaboração do “Programa de 
Recuperação e Preservação de Florestas Municipais”, a ser realizado mediante convênio 
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inter-institucional. 

6.4.2. Iniciativas Locais 
Além dos avanços no campo da legislação, relevantes iniciativas vêm sendo tomadas para 
a melhoria das condições ambientais em Barra Mansa, especialmente a partir do programa 
“Barra Mansa, Quem Ama Cuida”, voltado para diversas ações de gestão participativa, 
como o mutirão de limpeza de rios e córregos. Em relação ao problema da erosão, destaca-
se o Seminário sobre “Erosão e Movimentação de Terra”, realizado em novembro de 1998 
pelo SAAE e Prefeitura de Barra Mansa, que resultou em um conjunto de sugestões para 
solucionar o problema, formuladas pelos participantes do Seminário, em grupos de 
discussão. As ações previstas neste projeto-piloto incorporam grande parte dessas 
sugestões. 

No Município de Rio Claro, atendendo a uma solicitação da Associação de Moradores de 
Pouso Seco (localidade situada no curso superior da bacia do rio Barra Mansa) a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizou, com a participação da 
comunidade, um plantio de 3.000 mudas de espécies nativas para a recuperação de uma 
área de forte declividade, visando ao controle da erosão e à preservação dos recursos 
hídricos (ver foto 8). Esta Secretaria, com apoio da EMATER-Rio, criou um programa de 
fomento florestal, visando implantar pequenas unidades de produção de eucalipto 
(módulos de 0,5 ha) para atender às necessidades diversas de madeira das propriedades 
rurais (moirões para cercas, réguas para currais, escoramento, madeirame para telhados, 
etc.). Com o objetivo de investir mais em ações de reflorestamento, a Prefeitura de Rio 
Claro está buscando formalizar um convênio com a Light S/A, para a construção de um 
viveiro de mudas de espécies florestais e paisagísticas, nativas e exóticas. 

 

7. 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 (que, para a área urbana, estão indicados nas 
especificações de custo de cada área, no anexo 2) 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-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 
interrrelacionadas. O custo de coordenação contemplado no Cronograma refere-se apenas 
a este projeto-piloto. 



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa - RJ

26

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. Aerofotogr. (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

As especificações de material e custos
estão apresentadas no anexo 2.

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 no Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico (documento PPG-RE-010-R0, out/1999), como
parte das ações de gestão e planejamento do Projeto Inicial.
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ANEXO 1

Visão Geral da Bacia
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Foto 1 – Localidade de Getulândia, município de Rio Claro, onde nasce o rio Barra
Mansa e onde ainda existem alguns remanescentes de Mata Atlântica.

Foto 2 – Curso inferior do rio, na cidade de Barra Mansa, assoreado, com ocupação
inadequada das margens, lançamento de esgotos e lixo.
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Foto 3 – Visão panorâmica do trecho médio da bacia do rio Barra Mansa, onde se observa a ausência de florestas e a ocorrência de inúmeras
voçorocas na região de relevo mais movimentado (ver detalhe, na foto 4, do trecho indicado na seta).
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Foto 4 – Detalhe de uma das situações mais críticas de erosão na áreas rural da bacia (ver
seta na foto 3). O material erodido da encostas é transportado diretamente para o
rio Barra Mansa a jusante.
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Foto 5 – Queimada na beira da rodovia RJ 155, no local onde está a seta na foto 3. A
freqüência das queimadas aumenta a degradação das terras já em avançado
processo de erosão.

Foto 6 – Pasto sujo queimado em área de passagem da linha de alta tensão de Furnas S/A,
pondo em risco o fornecimento de energia à região.
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Foto 7 – Texto escrito em “muro” na beira do rio Barra Mansa, na área urbana: “Rios
também são vidas, florestas também são vidas, despoluição também é vida.”

Foto 8 – O protesto implícito no texto da foto acima pode se manifestar em ação concreta
resultante do desejo e da mobilização dos moradores.
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Foto 9 – Experimento de sistema silvipastoril na EMBRAPA Gado de Leite. Foram
utilizadas espécies de leguminosas arbóreas que, além de melhorar a qualidade
da pastagem e controlar a erosão, servem como forrageiras.

Foto 10 – Experimento de sistema agroflorestal em região de produção cafeeira do trecho
mineiro da bacia do Paraíba do Sul. No trecho mais íngreme da encosta o café
está consorciado com as árvores, trazendo efeitos positivos também para jusante,
com a redução das perdas por erosão.
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ANEXO 2

Área Urbana

(ações especificadas)
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LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EROSÃO NO PERÍMETRO URBANO DA BACIA (ver figura 3).

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 a jusante.

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.

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 0,5
m 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 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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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.

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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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

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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa - RJ



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa - RJ





Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa - RJ

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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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1. APRESENTAÇÃO

A erosão das terras é um grave problema em toda bacia do rio Paraíba do Sul, de vasta
ocorrência, grande intensidade e expressivos danos socioambientais. Diversos fatores
naturais e antrópicos estão relacionados aos processos de erosão que ocorrem na bacia
desde o “ciclo do café”, no século XIX. O cenário atual conjuga os erros do passado com
os do presente na ocupação da bacia, reunindo desmatamentos, queimadas, uso
agropecuário inadequado, extração mineral, estradas mal conservadas e ocupação irregular
de encostas como atividades humanas relacionadas às inúmeras situações de erosão
observadas.

Deslizamentos de encostas em estradas e cidades, assoreamento dos cursos d’água, grande
extensão de terras improdutivas, decadência da atividade agropecuária e êxodo rural são
os principais impactos negativos da erosão acelerada das terras na bacia e que vêm se
acumulando e se agravando ano após ano, tornando cada vez mais caro e difícil o
enfrentamento do problema. Embora existam várias normas ambientais que se pode
aplicar para minimizar a maioria desses impactos, as instituições (federais, estaduais e
municipais) com atribuições diretas ou indiretas de prevenção e/ou controle da erosão não
dispõem de capacitação técnica, financeira e operacional suficientes para dar conta de um
problema de tamanha magnitude e que tem profundas raízes culturais no modo de
ocupação e uso da terra.

Considerando-se a complexidade intrínseca ao problema da erosão, principalmente na
medida em que sua solução demanda uma efetiva e integrada participação social, optou-
se, no contexto do Projeto Preparatório, pela elaboração de projetos-pilotos em sub-bacias
representativas das áreas mais críticas quanto à erosão na bacia do rio Paraíba do Sul. Tal
procedimento foi adotado para os três estados da bacia (Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo), configurando-se, portanto, um conjunto de três projetos-pilotos de controle de
erosão, como parte das ações prioritárias que deverão compor os primeiros investimentos
na bacia do Paraíba do Sul.

Com estes projetos espera-se desenvolver uma metodologia de tratamento do problema
que possa ser aproveitada em outras sub-bacias, de acordo com as demandas de controle
de erosão identificadas e de acordo com o processo de implantação da Política Nacional
de Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 08/01/1997) e seus pressupostos, em especial o de
gestão descentralizada e participativa.

Este documento consiste do projeto-piloto do trecho mineiro da bacia do Paraíba do Sul,
elaborado para a sub-bacia do rio Ubá. Com mais de 300 km² de bacia, o rio Ubá é um dos
formadores do rio Pomba, afluente da margem esquerda do rio Paraíba do Sul (figura 1).
Quatro municípios fazem parte da bacia do rio Ubá: 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. Para este projeto-piloto não foram incluídos os territórios
pertencentes aos municípios de Rodeiro e Guidoval, tendo em vista que o prazo para a
elaboração do projeto não comportaria as demandas de levantamento institucional e de
campo necessárias.

Os critérios de seleção da bacia do rio Ubá para o projeto-piloto de controle de erosão do
trecho mineiro da bacia do Paraíba do Sul estão apresentados no item 3.
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2. OBJETIVOS

• Realizar um conjunto de ações para o controle da erosão na bacia do rio Ubá,
envolvendo a participação social em todo o processo de detalhamento, implantação e
manutenção das ações;

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

• Contribuir para a recuperação dos mananciais e melhoria da qualidade das águas do
rio Ubá e dos rios que recebem suas águas, 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 da bacia do rio Ubá quanto ao
contexto institucional, sócio-econômico e ambiental.

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A escolha da bacia do rio Ubá para o projeto-piloto do trecho mineiro foi feita durante o
desenvolvimento dos estudos para o componente Controle de Erosão do Programa de
Investimentos de Minas Gerais para a bacia do Paraíba do Sul (ver relatório PPG-RE-021-
R0, fev/2000).

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. Nesse sentido, a região da bacia do rio Ubá configura-se como prioritária, pelos
seguintes aspectos:

O município de Ubá apresentava em 1996 (segundo o IBGE), a maior população rural
dentre todos os 82 municípios mineiros existentes, naquele ano, na bacia do rio Paraíba do
Sul. No entanto, a recente falência da indústria canavieira e do setor agropecuário em geral
vem resultando em redução de pessoal ocupado com a atividade rural e em maior fluxo
migratório para a cidade de Ubá, onde a indústria de móveis absorve grande parte da mão-
de-obra. Em 1995, o contingente de pessoal ocupado na atividade rural caiu 36% em
relação ao ano de 1985, uma redução de aproximadamente 2.000 pessoas.

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.
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O fluxo migratório do campo para a cidade traz outros problemas socioambientais. No
período entre 1991 e 1996, a cidade de Ubá apresentou a maior taxa de crescimento
populacional do trecho mineiro da bacia do Paraíba do Sul e já é a terceira cidade em
número de habitantes, depois de Juiz de Fora e Muriaé. Este rápido crescimento está
resultando em problemas de ocupação de encostas e margens de rios, aumentando os
riscos de deterioração da qualidade e de redução da quantidade de água dos mananciais
que abastecem a população urbana.

Todos essas condições reunidas já vêm sendo motivo de preocupação e de mobilização
das instituições governamentais e não governamentais que atuam na região. O Instituto
Estadual de Florestas, 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 neste 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 (ver item 6.4.2).

A seleção, portanto, desta 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.

 4. PROCEDIMENTOS  DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

A elaboração deste projeto-piloto compreendeu as seguintes atividades:

 4.1. Mobilização Social

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
observações de campo, com a colaboração do grupo local de acompanhamento, formado
por técnicos das instituições envolvidas.

Como a maior parte da bacia e dos problemas de erosão situa-se no município de Ubá, o
tempo disponível para elaboração do projeto restringiu a participação, nesta fase, às
instituições deste município. 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).
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Como foram realizadas poucas visitas à bacia, o grau de participação foi menor do que o
desejável para a elaboração do projeto. Na fase de implantação, a participação deverá ser
ampliada e intensificada, tanto de representantes de instituições governamentais e não
governamentais como do setor empresarial de ambos os municípios, Ubá e Divinésia.

Como resultado desses contatos iniciais, observa-se um misto de motivação e interesse,
por um lado, com apreensões quanto às possibilidades de realização efetiva do projeto, por
outro. 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 socioambientais 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 (que não “deslancha”) como pela transitoriedade
das pessoas que representam as instituições, incorrendo-se no risco de ver perdido grande
parte do esforço de mobilização já realizado.

 4.2. Conhecimento do Problema

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 (ver item 6.4.2), 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-pilotos de
controle de erosão. No entanto, esses dados serão de grande utilidade na implantação do
projeto.

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
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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.

 4.3. Definição de Propostas de Ação

Após a identificação e avaliação dos problemas relacionados à erosão na bacia foram
definidas alternativas de tratamento do problema, tanto para as ocorrências na área urbana
como para a área rural. Essas alternativas, organizadas em ações preventivas e ações
corretivas, foram parcialmente apresentadas e discutidas com o grupo local, durante a
elaboração do projeto.

Considerando-se as incertezas quanto à possibilidade de recursos financeiros para a
implantação do projeto, seria inoportuno e desgastante o desperdício de tempo em uma
discussão exaustiva sobre as alternativas aqui propostas. Nesse sentido, como a
participação social é premissa básica para implantação do projeto, as ações propostas
poderão ser redefinidas e/ou redimensionadas quando o mesmo estiver aprovado e em
condições financeiras de execução.

 5. DIAGNÓSTICO

 5.1. Contexto Regional

 De acordo com a divisão político-administrativa do Estado de Minas Gerais, os
municípios que abrangem a bacia do rio Ubá fazem parte da Microrregião Ubá, inserida na
Mesorregião Zona da Mata. A Microrregião Ubá é composta pelos municípios de Astolfo
Dutra, Divinésia, Dores do Turvo, Guarani, Guidoval, Guiricema, Mercês, Piraúba, Rio
Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Senador Firmino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins, Ubá e
Visconde do Rio Branco. Destes, somente Dores do Turvo e Senador Firmino não fazem
parte da bacia do rio Paraíba do Sul.

No processo de ocupação da região, assim como na maior parte da bacia do rio Paraíba do
Sul, as florestas naturais, que originalmente cobriam toda a região, foram sendo
substituídas pelas lavouras de café, no século XIX. A falta de critérios adequados de
conservação de solo e de mananciais, caracterizada pelo desmatamento indiscriminado e
pelos plantios em linha de maior declive ao longo da encosta, levaram à decadência da
cafeicultura, com um saldo negativo de grandes extensões de terras degradadas pela
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erosão, perda de biodiversidade, poluição e assoreamento dos cursos d'água e redução na
qualidade e disponibilidade de mananciais hídricos.

Após a decadência da cafeicultura, as terras foram sendo ocupadas pelas pastagens
extensivas em maior parte e por variadas lavouras agrícolas, praticadas com uso freqüente
de queimadas e ausência de técnicas de conservação de solo, resultando em um contínuo
empobrecimento dos solos e no aumento dos processos de erosão.

Os dados mais recentes sobre o uso agrícola na Microrregião de Ubá revelam uma
acentuada redução de área ocupada com lavouras em apenas uma década (entre 1985 e
1995/6). Essa queda na atividade agrícola ocorreu principalmente para área ocupada com
lavouras temporárias (tabela 1), verificando-se as maiores reduções, em valores absolutos,
nos municípios de Ubá e Visconde do Rio Branco, em especial para a cana-de-açúcar. No
Censo Agropecuário de 1995/6, a cana-de-açúcar aparece como quarto produto da lavoura
temporária dos municípios mineiros da bacia do Paraíba do Sul. Visconde do Rio Branco
e Ubá ocupavam os primeiros lugares na produção de cana, apesar de já terem sofrido
grande queda em área colhida no período 1985-1995/6, de 72% e 65%, respectivamente.
Nos últimos 5 anos, após o Censo, a produção de cana praticamente acabou na região,
com o fechamento da última grande usina.

Tabela 1: Área Agrícola na Microrregião de UBÁ, entre 1985 e 1995/6 (em hectares).

LAVOURAS PERMANENTES LAVOURAS TEMPORÁRIASMUNICÍPIO
1985 1995/6 % 1985 1995/6 %

Astolfo Dutra          794         477 -39,9       3.211       1.126 -64,9

Divinésia          279         244 -12,5       1.337          778 -41,8

Guarani          274         105 -61,7       3.169       2.390 -24,6

Guidoval          253         450 77,9       3.342       2.116 -36,7

Guiricema          946         653 -31,0       3.954       5.262 33,1

Mercês          857         434 -49,4       3.348       2.327 -30,5

Piraúba          104           83 -20,2       3.740       1.581 -57,7

Rio Pomba          320         299 -6,6       2.547       1.829 -28,2

Rodeiro           64           22 -65,6       1.569          346 -77,9

São Geraldo          492         367 -25,4       2.051          967 -52,9

Silveirânia          788           90 -88,6       1.171          508 -56,6

Tabuleiro          342         261 -23,7       1.901          838 -55,9

Tocantins          217         339 56,2       3.958       1.994 -49,6

Ubá       1.012         975 -3,7       7.511       3.525 -53,1

Visconde do Rio Branco          253         357 41,1     11.049       3.563 -67,8

Total 6.995      5.156 -26,3     53.858     29.150 -45,9

  Fonte: últimos Censos Agropecuários do IBGE, anos 1985 e 1995/6.

As “pastagens naturais” apresentaram igualmente acentuada redução em área ocupada, no
período 1985-1995/6. Assim chamadas por serem mantidas às custas de queimadas e
rebrota natural do pasto, as “pastagens naturais” sofreram uma redução total de 40.500
hectares (-24%).  Ao contrário, nas “pastagens plantadas”, onde é feito preparo do solo e
cultivo da gramínea de pasto, observa-se um significativo aumento percentual, apesar de
não compensar as perdas em área de pastagens naturais, resultando ao final em redução
geral de 12 % da área ocupada com pastagens no referido período (ver tabela 2).
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Tabela 2: Área de Pastagens na Microrregião de UBÁ, entre 1985 e 1995/6 (em hectares).

PASTAGENS NATURAIS PASTAGENS PLANTADASMUNICÍPIO
1985 1995/6 % 1985 1995/6 %

Astolfo Dutra            8.350          5.918 -29,1             257               819 218,7

Divinésia            5.773          3.645 -36,9               97            1.445 1389,7

Guarani          14.385        11.190 -22,2             783            3.554 353,9

Guidoval            7.997          7.272 -9,1             124               961 675,0

Guiricema          18.854        20.639 9,5             234               846 261,5

Mercês          18.290        11.920 -34,8             840            4.655 454,2

Piraúba            6.981         4.436 -36,5             162               895 452,5

Rio Pomba          15.864          9.491 -40,2             427            3.801 790,2

Rodeiro            4.366          1.888 -56,8               21                 10 -52,4

São Geraldo          11.111          8.496 -23,5             156               339 117,3

Silveirânia            9.952          6.470 -35,0             203            2.078 923,6

Tabuleiro          16.036          8.875 -44,7               88            1.443 1539,8

Tocantins            7.723          6.364 -17,6             435            1.474 238,9

Ubá          17.528       16.360 -6,7          1.067            1.132 6,1

Visconde do Rio Branco            6.589          6.258 -5,0          554             913 64,8

Total        169.799      129.222 -23,9          5.448          24.365 347,2

 Fonte: últimos Censos Agropecuários do IBGE, anos 1985 e 1995/6.

O uso inadequado das terras reflete-se no esvaziamento das áreas rurais. O número de
pessoas ocupadas com a atividade agropecuária na Microrregião de Ubá caiu 21%, em
média, de 1985 para 1995, sendo que no município de Ubá essa queda foi de 36%. A
população rural vem migrando constantemente para as áreas urbanas que, por sua vez, não
dispõem de infra-estrutura para comportar o crescimento que se verifica. O gráfico 1
demonstra que na década de 1970 a população urbana era ainda inferior à rural, quando
em outras regiões da bacia do Paraíba do Sul já era bastante superior. Hoje, a população
urbana é quase três vezes maior que a rural e mais da metade está concentrada nos
municípios de Ubá (39%) e Visconde do Rio Branco (15%), que, em 1970, já tinham
população urbana superior à rural (ver tabela 3).

Observa-se, na tabela a seguir, que a relação urbano-rural inverteu-se. Em 1970, havia
apenas 4 municípios com população urbana maior que a rural. Em 1996 apenas 3
municípios apresentavam população rural maior que a urbana.
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Gráfico 1: População Urbana e Rural da Microrregião de Ubá, em 
1970 e 1996
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Tabela 3: Microrregião Ubá, Distribuição da População Urbana e Rural, em nº habitantes e percentual, em 1970 e 1996. 

População em 1970 População em 1996Município
Urbana Rural % Urb % Rur Urbana Rural % urb % rur

Astolfo Dutra 6.352 4.778 57,1 42,9 9.683 1.659 85,4 14,6

Divinésia 1.124 3.263 25,6 74,4 1.331 1.818 42,3 57,7

Guarani 3.991 6.086 39,6 60,4 5.570 2.564 68,5 31,5

Guidoval 2.307 7.867 22,7 77,3 4.208 2.993 58,4 41,6

Guiricema 2.267 11.655 16,3 83,7 3.569 5.988 37,3 62,7

Mercês 3.264 6.421 33,7 66,3 5.863 4.201 58,3 41,7

Piraúba 3.369 6.922 32,7 67,3 7.776 2.490 75,7 24,3

Rio Pomba 8.131 6.468 55,7 44,3 12.277 3.286 78,9 21,1

Rodeiro 893 3.427 20,7 79,3 3.240 1.069 75,2 24,8

São Geraldo 3.609 6.157 37,0 63,0 4.504 2.898 60,8 39,2

Silveirânia 470 2.230 17,4 82,6 764 1.251 37,9 62,1

Tabuleiro 1.677 3.678 31,3 68,7 2.363 2.087 53,1 46,9

Tocantins 3.937 10.421 27,4 72,6 10.085 4.020 71,5 28,5

Ubá 29.930 14.733 67,0 33,0 61.162 15.997 79,3 20,7

Visconde do Rio Branco 13.737 11.379 54,7 45,3 23.107 7.335 75,9 24,1

Total 85.058 105.485 44,6 55,4 155.502 59.656 72,3 27,7
Fonte: Censo Demográfico de 1991 e Contagem da População de 1996, IBGE.

O rápido crescimento urbano ocorrido na segunda metade do século XX em todo o país e
especialmente na Região Sudeste não tem sido acompanhado de condições básicas de
cidadania. Ausência de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sanitários e industriais
é um dos graves problemas (do tipo “bola-de-neve”) com os quais a maior parte das
cidades do país está convivendo. Déficit e má qualidade de moradia, falta de infra-
estrutura adequada, baixos níveis de atendimento a educação e saúde e uma crescente
violência, resultantes de administração pública ineficiente, desigualdades e injustiças
sociais, são outros grandes problemas que afetam a nação brasileira em maioria. Na bacia
do rio Paraíba do Sul, os habitantes das áreas urbanas convivem, em maior ou menor
intensidade, com todos esses problemas. E muitas cidades que ocupam regiões de relevo
mais acidentado, sofrem também com os problemas de erosão das encostas. Na cidade de
Ubá, várias situações de risco começam a surgir, com tendências a se agravar, à medida
que o rápido crescimento urbano atinja o terço superior das encostas.

Os processos de erosão acelerada, que ocorrem generalizadamente nas terras da bacia do
rio Paraíba do Sul, formam, sem dúvida, uma das principais razões do esvaziamento
demográfico das áreas rurais. Outros fatores, de ordem política, fundiária, cultural, sócio-
econômica, etc., que possam contribuir para a decadência da atividade rural, encontram na
erosão um fator exponencialmente agravante do conjunto dos demais fatores. Produtores
rurais descapitalizados e sujeitos a grandes variações nas condições de produção
(variações climáticas, de políticas macro-econômicas, de mercado, etc) dificilmente
investem em práticas de conservação de solos - que tornam-se mais caras e complexas
quanto maior a ocorrência e intensidade dos processos de erosão. Custos com mão-de-
obra, equipamentos, assessoria técnica, etc. podem tornar inviáveis a adoção de métodos
mais adequados de uso da terra, ainda que os mesmos possam representar garantias de
melhoria da produtividade a médio ou longo prazos.

Quanto à existência de florestas naturais, importante fator de controle da erosão, a
Microrregião de Ubá apresenta um dos índices mais baixos de cobertura florestal de toda a
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bacia do rio Paraíba do Sul, com apenas 0,7 % da área total dos municípios na bacia
ocupados por remanescentes da Mata Atlântica (classificada nessa região como Floresta
Estacional Semidecidual), enquanto que a média de todo o trecho mineiro da bacia do
Paraíba é de 4,9 %. Pode-se constatar, na tabela 4, a precariedade de cobertura florestal
nos municípios da Microrregião. O município de Ubá apresenta a pior relação percentual
de florestas sobre a área total do município, com pequena “vantagem” sobre os que não
têm nada de florestas.

Vale lembrar que esses remanescentes não podem ser considerados representativos da
Mata Atlântica original e muito menos podem ser caracterizados como floresta primária.
Após séculos de uso intenso e freqüentes queimadas, as esparsas “manchas” florestais que
ainda ocorrem na reigão encontram-se hoje muito empobrecidas em espécies e interações
ecossistêmicas, sofrendo ainda com a caça predatória e extrações irregulares de madeira,
palmito, epífitas, etc. A descaracterização dos ecossistemas florestais remanescentes não
diminui, no entanto, a importância dos mesmos. Ao contrário, em um dos biomas mais
ameaçados do planeta como a Mata Atlântica, da qual só restam cerca de 7% de sua
extensão original, os raros fragmentos de mata significam a única chance de obtermos
material genético para a recuperação da floresta e uma possibilidade ainda de
estabelecermos uma relação mais “digna” com os recursos florestais e o ambiente natural
em geral.

A relação melhora um pouco quanto à ocorrência das capoeiras (vegetação secundária),
que podem apresentar diferentes níveis de cobertura vegetal, de arbustivo a arbóreo denso
ou ralo, mas que representam uma possibilidade de regeneração natural da floresta. O
município de Ubá é o que apresenta a maior extensão de área ocupada por capoeiras.

Observa-se (na tabela 4) que, ao contrário do que os colonizadores encontraram em fins
do século XVIII na região, quando as florestas protagonizavam o cenário, as pastagens
reinam hoje quase absolutas. No entanto, ao confrontarmos os valores desta tabela com os
do Censo Agropecuário de 1995/6 (tabela 2), verificamos que pelo menos 40% da área
mapeada como campo/pastagem não estavam sendo utilizados efetivamente para pecuária,
o que pode estar relacionado ao estado de degradação dessas terras.

Tabela 4: Distribuição de Florestas, Capoeiras e Pastagens na Microrregião de Ubá.

MUNICÍPIOS

FLORESTAS

(área em Ha)

% sobre a
área do

município

CAPOEIRAS

(área em Ha)

% sobre a
área do

município

PASTAGENS

(área em Ha)

% sobre a
área do

município

Astolfo Dutra 52 0,3 1.276 8,0 13.924 87,4

Divinésia 12 0,3 100 2,6 3.776 96,9

Guarani 576 2,2 1.396 5,3 24.072 90,8

Guidoval 272 1,7 868 5,5 13.776 86,6

Guiricema 0 0 532 1,8 28.632 97,2

Mercês 200 0,7 1.948 6,3 28.012 91,3

Piraúba 124 0,9 424 2,9 13.604 94,6

Rio Pomba 140 0,6 1.808 7,2 21.876 86,8

Rodeiro 0 0 276 3,8 6.524 90,5

São Geraldo 0 0 220 1,5 13.728 90,7

Silveirânia 116 0,7 1.620 10,3 13.568 86,0

Tabuleiro 108 0,5 1.084 5,1 19.340 91,5

Tocantins 256 1,5 664 3,8 15.492 89,3

Ubá 64 0,2 2.036 6,3 27.680 85,5

Visc. do Rio Branco 0 0 588 2,5 16.296 69,7

Total 1.920 0,7 14.840 5,0 260.300 88,4
Fonte: GEROE, Mapeamento digital e convencional do Estado do Rio de Janeiro e da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 1995.
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5.2. Caracterização da Bacia

A bacia do rio Ubá constitui-se em uma das sub-bacias situadas no limite norte da bacia
do rio Paraíba do Sul, ao longo da Serra da Mantiqueira. É formada por uma densa rede
dendrítica de drenagem, distribuída longitudinalmente na direção norte-sul, em forma de
coração. O principal curso d’água, o rio Ubá, nasce no distrito de Miragaia, município de
Ubá, a cerca de 800 m de altitude, com o nome de córrego Miragaia, e deságua no rio
Xopotó, a cerca de 300 m de altitude, no município de Guidoval.  Seu maior afluente, o
rio Ubá Pequeno, nasce no município de Divinésia, mais ao norte, a cerca de 900 m e
deságua no município de Ubá, a jusante da cidade de Ubá.

O relevo da bacia do rio Ubá apresenta-se de ondulado a forte, em maior parte, chegando a
montanhoso na região dos divisores da bacia, em Miragaia e Divinésia. Observa-se, na
figura 2, que, exatamente onde o relevo apresenta-se mais acidentado (no alto curso da
bacia), é onde há maior escassez de capoeiras e florestas. De acordo com o mapeamento
realizado pelo IEF-MG (tabela 5), existe apenas uma área de ocorrência de floresta na
bacia, situada nas cabeceiras do rio Alfenas, primeiro afluente da margem direita do rio
Ubá, a montante, ocupando uma área de 102 ha. As cabeceiras do rio Ubá (córrego
Miragaia) encontram-se parcialmente protegidas por vegetação secundária (capoeiras) e a
nascente propriamente dita encontra-se desprovida de cobertura florestal ou capoeira,
estando ocupada pela atividade agropecuária (ver foto 1, anexo 1).

Tabela 5: Distribuição de Vegetação e Uso da Terra na Bacia do Rio Ubá.

CLASSES DE VEGETAÇÃO E USO ÁREA (hectare) %

Floresta 102 0,3

Vegetação Secundária (Capoeira) 4.195 14,3

Várzea 95 0,3

Pastagem 22.486 76,9

Agricultura 1.292 4,4

Área urbana 877 3,0

Queimada 58 0,2

Solo exposto 35 0,1

Corpos d'água e outros 108 0,4

TOTAL 29.247 100,0
Fonte: IEF-MG, Regional MATA. Mapeamento de Cobertura Vegetal e Uso da Terra. 1997.

As pastagens, como na maior parte da Microrregião de Ubá e de toda a bacia do Paraíba
do Sul, ocupam cerca de 80% do território e apresentam-se normalmente degradadas, com
erosão laminar, sulcos profundos e algumas ocorrências expressivas de voçorocamentos
(ver fotos 2 e 3, anexo 1).

Com as observações de campo e o sobrevôo realizado em parte da bacia, verificou-se que
a região mais degradada situa-se no trecho que engloba o perímetro urbano de Ubá para
montante da bacia, até suas cabeceiras. A ausência de cobertura florestal, a freqüência das
queimadas e o uso agropecuário inadequado à condição de relevo acidentado da região são
fatores relevantes na condição de degradação da qualidade e da quantidade das águas do
rio Ubá.

O processo de degradação decorrente das condições desfavoráveis de cobertura vegetal e
uso da terra é agravado pelas condições climáticas da região de Ubá, caracterizada por
elevada temperatura média anual (22ºC), baixo índice pluviométrico (1.272 mm anuais,
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concentrados nos meses de verão) e longos períodos de estiagem no inverno, apresentando
déficit hídrico entre 100 e 200 mm anuais. Entre os resultados negativos dessa conjunção
de fatores socioambientais, o mais preocupante é a ameaça de desabastecimento de água à
população da bacia, especialmente à população urbana que cresce aceleradamente no
município de Ubá.

Totalmente inserida na bacia, a cidade de Ubá desenvolveu-se às margens do curso médio
do rio Ubá e vem crescendo em todas as direções, tanto para montante e jusante do rio
como para as cabeceiras dos afluentes desse trecho. Segundo os dados demográficos do
IBGE, a população urbana do município de Ubá apresentou um crescimento médio anual
superior a 2,0% entre os anos de 1991 e 1996. A cidade ocupa uma área de morros “meia-
laranjas” com predomínio de declividades entre 20 e 45%. Atualmente, a ocupação urbana
concentra-se da margem dos rios até o trecho médio das encostas. No entanto, é nítida a
tendência de ocupação do terço superior das encostas, com alguns loteamentos já
instalados até o topo (ver fotos do anexo 2). Como em geral não há proteção florestal nas
encostas e topos de morros e os solos já se encontram degradados pelo uso rural
precedente, a instabilidade das encostas em ocupação tende a uma condição de risco cada
vez maior. No levantamento de campo para este projeto foram identificadas 19 situações
de erosão na área urbana de Ubá, a maioria resultantes de inadequação de arruamentos,
lotes e construções quanto a critérios básicos de ocupação de encostas, muitos previstos
em Lei (ver item 6.2.2).

Destaca-se ainda a atividade mineral na bacia, como mais uma situação relacionada aos
processos de erosão e transporte de sedimentos para os cursos d’água. Nas cabeceiras da
bacia, a montante da localidade de Miragaia, existem três áreas de exploração de cascalho
que são de grande porte. Uma delas, situada próxima às nascentes do rio Ubá, onde há a
captação de águas para Miragaia, encontra-se desativada e deverá ser objeto de
recuperação, entre as ações de reflorestamento previstas para a área rural (ver fotos 9e 10,
anexo 1). No perímetro urbano de Ubá, a jusante da cidade, existem extrações de argila na
planície de inundação do rio Ubá, que também deverão ser recuperadas com replantio das
áreas já exploradas (ver foto 13, anexo 1). É recomendável que a Prefeitura Municipal,
responsável pelo licenciamento da mineração para a construção civil, realize um plano de
disciplinamento da atividade, no sentido de evitar problemas futuros de difícil reversão,
como o que já se observa na área de exploração de caulim, situada ao lado de um bairro
densamente ocupado (ver fotos 11 e 12).

6. AÇÕES PROPOSTAS

Este projeto tem como eixo de condução o entendimento de que uma intervenção sobre
um problema socioambiental 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 neste projeto, embora já tenham sido parcialmente
discutidas com o grupo local de acompanhamento, devem ser consideradas como uma
concepção inicial, como ponto de partida ao encaminhamento de soluções ao problema da
erosão na bacia do rio Ubá, 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.
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6.1. 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 e resumidas no item 6.3.

6.1.1. Estudos Básicos

Essas ações visam melhorar a base de dados atualmente existente, necessária tanto para a
capacidade de planejamento dos municípios como para a implantação das ações corretivas
propostas neste projeto. Estão previstos os seguintes estudos básicos:

• Levantamento aerofotogramétrico: 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).

Um dos fatores que limitam o planejamento e o controle da ocupação do solo é a ausência
de bases cartográficas completas e atualizadas. Este levantamento será, portanto, uma
ferramenta fundamental de planejamento para os municípios.

• Mapeamento geológico-geotécnico: Este é outro fator limitante ao 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, bem como atender aos requisitos legais para aprovação de loteamentos.
Este mapeamento será realizado para todo o perímetro urbano de Ubá, identificando-se as
condições existentes e potenciais de risco geotécnico. As fotos aéreas e as bases
planialtimétricas citadas no item anterior serão fundamentais para a realização de um
mapeamento preciso.

• Caracterização da vegetação florestal: De acordo com o mapeamento realizado pelo IEF-
MG para este projeto, existem cerca de 100 hectares de florestas na bacia do rio Ubá,
concentrados no curso superior da bacia, 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 preservação desses remanescentes e
o incentivo ao reflorestamento para a proteção de solos e mananciais, é importante ter um
conhecimento razoável da estrutura e da composição florística existentes. Este estudo
poderá ser de grande valia para o abastecimento de viveiros locais, com sementes de
espécies nativas a serem reproduzidas para a recuperação da bacia.
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6.1.2. 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 de ocupação de encostas nas áreas urbanas, tendo
um projeto de lei como produto imediato do curso.

• Equipamentos: Como complementação aos cursos, deverão ser adquiridos 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.

• Viveiro de Mudas: Como incentivo à produção de mudas para reflorestamento da bacia,
deverá ser construído um viveiro em algum local da bacia (a ser definido no andamento do
projeto), capacitando melhor o projeto para a realização das ações corretivas. 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 este 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.

6.1.3. 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 (ver item 4.1), deverão ser programadas reuniões com diversos setores da
sociedade para apresentação do projeto, visando despertar interesse de participação no
desenvolvimento do mesmo. 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.

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.
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• 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-piloto 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” da bacia do rio Paraíba do Sul, que já
foi implantado no município de Ubá, deverá ser referência para essa atividade.

• Mobilização Regional: Tendo em vista o caráter demonstrativo que se espera desse projeto
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 troca de experiência com os outros projetos-
pilotos de controle de erosão, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

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, Polícia
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.

6.2. Ações Corretivas

As ações voltadas para o tratamento direto do problema da erosão em suas áreas de
ocorrência foram organizadas separadamente para a área rural e para a área urbana da
bacia, 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.
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6.2.1. Área Rural

Para a área rural, 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 socioambiental das terras da bacia. Todas as alternativas sugeridas
neste projeto 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 na bacia 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.

Ressalta-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.
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• 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. 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 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. (Ver fotodemonstram ainda os efeitos benéficos da sombra para a produtividade do gado. (Ver foto
18, anexo 1.). 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. Quando associada à
indústria alimentícia, a fruticultura tem melhores perspectivas de mercado. Na região de
Ubá e Visconde do Rio Branco já existem indústrias de suco de frutas se instalando e
estimulando os produtores a optar pela fruticultura. No município de Ubá, a Prefeitura e a
EMATER-MG já estão elaborando projeto para implantar 150 hectares de fruticultura.
Vale lembrar que a manga é símbolo da região de Ubá, existindo inclusive lei de proteção
para as mangueiras.

• 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 diagnóstico participativo,
com os produtores interessados em introduzir os SAFs. O processo de diagnóstico,
decisão e implantação dos sistemas deverá contar com assessoria técnica de instituições
especializadas, como o Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da Mata (CTA-ZM),
uma ONG sediada em Viçosa e que vem trabalhando a mais de uma década com pequenos
produtores da região em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (ver foto19 

anexo 1 ).

• 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
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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 (item 6.1.1) 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 dos mananciais em 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. Nesse
aspecto, destaca-se que a indústria moveleira de Ubá constitui-se em potencial mercado
consumidor de madeira local e o recém lançado Projeto ALTER-NATIVAS do IEF-MG
poderá dar o apoio institucional necessário.

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

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.

6.2.2. Área Urbana

No perímetro urbano de Ubá foram identificadas 19 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, como no caso da área 15, onde um grande empreendimento efetuou
cortes nas encostas, aterros na várzea e fortes alterações no curso do rio Ubá.

No anexo 2 encontra-se a descrição de cada área, as alternativas de solução propostas,
com os respectivos custos, fotos aéreas e de campo e desenhos de localização, todos
separados por área de intervenção.

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
participação no processo de implantação e, principalmente, de manutenção dos plantios e
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estruturas de contenção instaladas.

Portanto, para cada área a ser contemplada na implantação do projeto-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 deste projeto-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 (ver item 4.1).
Apenas para distribuir os custos ao longo dos dois anos previstos de implantação, as ações
para as áreas de maior risco foram concentradas no primeiro ano.

6.3. Resumo das Ações Propostas

6.3.1. Ações Preventivas

TIPO AÇÃO

Estudos
Básicos

Levantamento Aerofotogramétrico:

- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 de toda bacia;

- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 de toda a área urbana de Ubá (previsto em
outro componente do Projeto Inicial).

Mapeamento Geológico-Geotécnico:

- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco potencial e real de
deslizamentos de encostas da área urbana de Ubá;

- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas.

Caracterização da Vegetação Florestal:

- Levantamento da estrutura e da composição florística dos remanescentes florestais,
identificando a importância e as características ecológicas das espécies, em especial as
épocas de frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais.

Capacitação Cursos:

- Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-geotécnico;

- Curso de capacitação para uso das informações florestais levantadas em campo;

- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração de projeto de lei.

Equipamentos:

- Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados para uso das
informações geradas nos estudos básicos.

Viveiro de Mudas:

- Construção de um viveiro na bacia para a produção de mudas a serem utilizadas nas ações
corretivas.

Mobilização Mobilização Local:

- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, visando despertar
interesse de participação no projeto, com apoio financeiro e/ou material.

Educação Ambiental:

- Formação de agentes de educação ambiental para discussão com as comunidades sobre os
aspectos pertinentes à erosão e formas de participação social no controle.

Mobilização Regional:

- Realização de três seminários de divulgação e troca de experiências com os grupos
executores dos outros projetos-pilotos de controle de erosão.

Monitoramento e Controle de Queimadas:

- Formação de grupos locais de apoio à ação do IEF, da Polícia Florestal e do Corpo de
Bombeiros, visando reduzir a incidência de queimadas na região.
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6.3.2. Ações Corretivas

TIPO AÇÃO

Área Rural Diagnóstico Participativo:

- Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto aos produtores rurais,
com uso de técnicas de DRP, para escolha e detalhamento dos projetos demonstrativos e
definição de áreas de localização.

Projeto Demonstrativo Silvipastoril:

- Implantação de 40 ha de unidades demonstrativas de pastagens sombreadas, com uso de
espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas.

Projeto Demonstrativo de Fruticultura:

- Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de fruticultura.

Projeto Demonstrativo Agroflorestal:

 - Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de SAFs, consorciando espécies
agrícolas e florestais na mesma unidade de produção.

Projeto Demonstrativo de Reflorestamento:

- Implantação de 30 ha de unidades demonstrativas de plantios florestais para a recuperação
de encostas e mananciais.

Área Urbana Recuperação de 19 áreas de erosão no perímetro urbano da bacia, com uso prioritário de
espécies arbóreas de rápido crescimento e uso de técnicas de contenção de baixo custo,
como muro de peso de pneus. O detalhamento de cada área encontra-se no anexo 2.

6.4. Base Legal e Iniciativas Locais

As ações propostas neste estudo encontram respaldo tanto na legislação municipal
pertinente ao problema da erosão, como em iniciativas locais voltadas para a solução do
problema. Certamente que há respaldo igualmente na legislação e em iniciativas de âmbito
estadual e federal, incluindo a própria Política Nacional de Recursos Hídricos. No entanto,
o destaque dado às condições locais está referido ao enfoque na gestão descentralizada e
participativa deste projeto.

6.4.1. Legislação Municipal

Na legislação municipal verificam-se alguns aspectos diretamente relacionados ao
controle da erosão, a começar pela competência formal de qualquer administração
municipal, na qual se inclui o planejamento e o controle da ocupação e uso do solo.

No Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Ubá, elaborado em 1990,
são destacados conflitos ambientais decorrentes do crescimento urbano desordenado em
Ubá, relacionados basicamente a:

a) ocupação irregular das encostas dos morros, gerando problemas de estabilidade do
solo e riscos à segurança física dos moradores;

b) ocupação ilegal por atividades industriais, residenciais e comerciais nas margens dos
cursos d’água que cortam a cidade, ocasionando índices elevados de poluição da
água, instabilidade das margens e assoreamento dos leitos, devido ao lançamento de
efluentes sanitários e industriais;

c) desmatamentos nas encostas dos morros e nas cabeceiras dos mananciais de
abastecimento, agravando os riscos da estabilidade, no primeiro caso, e
comprometendo o volume de vazão, no segundo.

No referido Plano Diretor está citado que em determinados bairros da cidade de Ubá a
ocupação não está de acordo com a legislação federal, em especial a Lei de Parcelamento
do Solo Urbano (Lei Federal 6.766, de 1979) e recomenda que as posturas federais sejam
respeitadas para aprovação de futuros loteamentos. Parte dessas posturas estão indicadas
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no Plano, entre as diretrizes e recomendações para a melhoria do sistema de macro-
drenagem da cidade, das quais destacam-se:

1) elaborar e executar um plano de reflorestamento ao longo da bacia do rio Ubá e na sua
porção localizada a montante da cidade;

2) proibir o loteamento em área com declividades superiores a 30% (trinta por cento);

3) proibir a abertura de ruas com declividades superiores a 15% (quinze por cento);

4) exigir que novos loteamentos obedeçam a exigência (prevista na Lei 6.766) de
resguardar uma faixa “non aedificandi” ao longo do curso d’água;

5) conscientizar os proprietários de loteamentos a fazer cobertura vegetal nos cortes e
movimentações de terras resultantes;

6) promover o reflorestamento dos morros existentes na área urbana, para evitar erosões e
o carreamento do material erodido para a rede de drenagem;

7) promover campanhas de conscientização da população para preservação do rio Ubá e
dos demais cursos d’água.

Como conseqüência das recomendações do Plano Diretor, foi criada a Lei Complementar
Nº 030, em 11-07-1995, que institui normas de urbanismo e edificações para o município
de Ubá. Destacam-se, desta lei, os seguintes itens, do Parágrafo Único do Artigo 8º, que
determina onde “não será permitido o parcelamento do solo”:

III –  em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se
atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

IV –  em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

VI –  no topo de morros, montes e montanhas em áreas delimitadas a partir da curva
de nível correspondente a 2/3 da altura mínima de elevação em relação à
referência de nível do logradouro de cota mais elevada surgido antes de 25-07-
91;

VII – em áreas contendo matas ou florestas, sem prévia manifestação favorável das
autoridades competentes.

Destacam-se ainda, da Lei Complementar 030, os seguintes itens do Artigo 20, relativo as
requisitos urbanísticos que os loteamentos deverão atender:

IV –  a porcentagem de áreas públicas nos loteamentos não poderá ser inferior a 35%
da gleba loteada, sendo que, desta percentagem, 10% no mínimo para praças,
bosques e áreas verdes;

V – as vias de circulação deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais,
existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia do terreno, nunca
ultrapassando declividades maiores que 15%;

 X – ao longo das águas correntes e dormentes das faixas de domínio público das
rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa “non
aedificandi” de 15 m em cada lado, salvo maiores exigências da legislação
específica;

6.4.2. Iniciativas Locais

Em consonância com a legislação vigente, especialmente com as recomendações do Plano
Diretor, as instituições locais em geral vêm dedicando maior atenção à necessidade de
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recuperação da bacia do rio Ubá. Alguns projetos já foram delineados para este propósito
e todos enfatizam a importância de uma ação integrada, envolvendo instituições de
governo, instituições não governamentais e empresas. Essas iniciativas, no entanto,
ficaram limitadas pela falta de recursos para atingir seus intentos. Espera-se que este
projeto-piloto possa contribuir para a realização de parte das metas pretendidas pelas
instituições locais, em especial aquelas que visam à recuperação dos mananciais e à
melhoria das condições de vida dos produtores rurais.

Como passo fundamental ao desenvolvimento de ações estruturais na bacia do rio Ubá,
destaca-se a iniciativa de desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas de
Ubá, o SIGUBÁ, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Ubá, o Instituto Estadual de
Florestas, a Universidade Federal de Viçosa e a Itatiaia Móveis. Com a elaboração de uma
base de dados geográficos do município, em meio digital, diversas ações podem ser
delineadas, tanto no âmbito do planejamento territorial, buscando adequar a ocupação e o
uso da terra às restrições naturais do ambiente, como na definição de áreas prioritárias à
recuperação ambiental. O SIGUBÁ está composto por diversos níveis temáticos de
informação – topografia, vegetação e uso da terra, solos, aptidão agrícola, entre outros – e
parte dos dados gerados foram aproveitados para a caracterização da bacia do rio Ubá,
neste projeto, devendo ter seu uso otimizado no processo de implantação do mesmo,
especialmente na realização dos Estudos Básicos previstos entre as ações preventivas de
controle de erosão.

7. 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 (que para a
área urbana estão indicados nas especificações de custo de cada área, no anexo 2) 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-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 interrrelacionadas. 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. Aerofotogr. (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 (falta custo de retaludamento)

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

As especificações de material e custos
estão apresentadas no anexo 2.

263.490 280.930 544.420

COORDENAÇÃO GERAL 50.000 50.000 100.000

TOTAL 700.490 576.930 1.277.420
* Custo previsto no Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico (documento PPG-RE-010-R0, out/1999), como parte
das ações de gestão e planejamento do Projeto Inicial.



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Ubá - MG

ANEXOS
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ANEXO 1

Visão Geral da Bacia
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Foto 1 – Região onde nasce o rio Ubá, no distrito de Miragaia, completamente desprovida
de florestas, com uso agropecuário nas margens.

Foto 2 – Vista do relevo acidentado do curso superior da bacia do rio Ubá, com voçoroca
em primeiro plano, situada nas cabeceiras do córrego Amargoso, afluente pela
margem direita do rio Ubá.
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Foto 3 – Encostas degradadas por queimadas e sobrepastoreio.

Foto 4 – Encosta onde se cultivava a cana-de-açúcar, apresentando profundos sulcos
de erosão.
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Foto 5 – Processo de voçorocamento evoluindo em terreno arado “morro abaixo” em
encosta de forte declividade.

Foto 6 –  Processo de voçorocamento evoluindo a partir de corte de estrada de terra, sem
sistema de drenagem das águas pluviais.
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Foto 7 – Condição geral de inadequação ao Código Florestal; a ausência de vegetação
natural nas áreas prescritas como de preservação permanente (o topo da encosta
e a margem do rio) facilita a erosão, o assoreamento e a redução da quantidade
de água do rio. 

Foto 8 – Parte da várzea do rio Ubá é utilizada para a lavoura temporária irrigada, com
alto consumo de água.
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Foto 9 – Vista geral das cabeceiras da bacia do rio Ubá, onde observam-se três áreas de mineração (veja, na foto 10, detalhe da área a
montante da localidade de Miragaia, marcada no retângulo).
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Foto 10 –  Local marcado no retângulo da foto 9. Área de mineração (cascalheira) próxima
à captação de água para abastecimento da localidade de Miragaia; no canto
direito inferior da foto pode-se ver parte do tanque de armazenamento de água,
atrás da casa. A atividade mineral está suspensa e a área deverá ser recuperada
com recursos deste projeto.
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Foto 11 – Mineração de caulim em área residencial. Veja, na foto 12, detalhe da encosta oposta, onde foram plantadas mudas de
mangueiras.
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Foto 12 – Vista da área de plantio de mangueiras, quatro meses antes da foto 11, quando uma queimada atingiu a encosta e parte do bosque
visto ao fundo. O ocorrido destaca a importância da participação social no controle das queimadas e nos plantios.



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Ubá - MG

Foto 13 – Extração de argila e olarias na várzea do rio Ubá, a jusante da cidade. As escavações atingem o lençol freático e, após explorada,
a área é abandonada, sem recuperação.
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Foto 14 – Rio Ubá, principal manancial de abastecimento
da cidade (foto tomada em período seco).

Foto 15 – Rio Ubá Pequeno, manancial secundário de
abastecimento (foto tomada em período chuvoso).
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Foto 16 - Viveiro de mudas do IEF, na sede da Regional - Zona da Mata, localizada no
município de Ubá.

Foto 17 – O mesmo viveiro, alguns meses após, com intensa produção de eucalipto. 
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Foto 18 – Experimento de Sistema Silvipastoril na EMBRAPA Gado de Leite. Foram
utilizadas espécies de leguminosas arbóreas que, além de melhorar a qualidade
da pastagem e controlar a erosão, servem como forrageiras.

Foto 19 – Experimento de Sistema Agroflorestal em região de produção cafeeira no
município de Araponga-MG. No trecho mais íngreme da encosta o café está
consorciado com as árvores, trazendo efeitos positivos também para jusante,
com a redução das perdas por erosão.
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ANEXO 2

Área Urbana

(ações especificadas)
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LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EROSÃO NO PERÍMETRO URBANO DA BACIA (ver figura 3).

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

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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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)

Área 3a 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

SUBTOTAL 24.000

Área 3b 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

SUBTOTAL (com manutenção) *  151.120

* A manutenção não está incluída na planilha final de custos deste projeto, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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 subsuperficial, 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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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, tendo em vista esta atividade extrapolar o prazo de
execução do Projeto Inicial (ver item 7).
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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 Inicial (ver item 7).
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1. APRESENTAÇÃO 
A erosão das terras é um grave problema em toda bacia do rio Paraíba do Sul, de vasta 
ocorrência, grande intensidade e expressivos danos socioambientais. Diversos fatores 
naturais e antrópicos estão relacionados aos processos de erosão que ocorrem na bacia 
desde o “ciclo do café”, no século XIX. O cenário atual conjuga os erros do passado com 
os do presente na ocupação da bacia, reunindo desmatamentos, queimadas, uso 
agropecuário inadequado, extração mineral, estradas mal conservadas e ocupação irregular 
de encostas como atividades humanas relacionadas às inúmeras situações de erosão 
observadas. 

Deslizamentos de encostas em estradas e cidades, assoreamento dos cursos d’água, grande 
extensão de terras improdutivas, decadência da atividade agropecuária e êxodo rural são 
os principais impactos negativos da erosão acelerada das terras na bacia e que vêm se 
acumulando e se agravando ano após ano, tornando cada vez mais caro e difícil o 
enfrentamento do problema. Embora existam várias normas ambientais que se pode 
aplicar para minimizar a maioria desses impactos, as instituições (federais, estaduais e 
municipais) com atribuições diretas ou indiretas de prevenção e/ou controle da erosão não 
dispõem de capacitação técnica, financeira e operacional suficientes para dar conta de um 
problema de tamanha magnitude e que tem profundas raízes culturais no modo de 
ocupação e uso da terra.  

Considerando-se a complexidade intrínseca ao problema da erosão, principalmente na 
medida em que sua solução demanda uma efetiva e integrada participação social, optou-
se, no contexto do Projeto Preparatório, pela elaboração de projetos-pilotos em sub-bacias 
representativas das áreas mais críticas quanto à erosão na bacia do rio Paraíba do Sul. Tal 
procedimento foi adotado para os três estados da bacia (Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo), configurando-se, portanto, um conjunto de três projetos-pilotos de controle de 
erosão, como parte das ações prioritárias que deverão compor os primeiros investimentos 
na bacia do Paraíba do Sul. 

Com estes projetos espera-se desenvolver uma metodologia de tratamento do problema 
que possa ser aproveitada em outras sub-bacias, de acordo com as demandas de controle 
de erosão identificadas e de acordo com o processo de implantação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 08/01/1997) e seus pressupostos, em especial o de 
gestão descentralizada e participativa.  

Este documento consiste do projeto-piloto do trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul, 
elaborado para a sub-bacia do rio São Gonçalo, situada inteiramente no município de 
Guaratinguetá, na margem direita do rio Paraíba do Sul (ver figura 1, anexo 1). Esta sub-
bacia foi selecionada para o projeto-piloto 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 rio 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.  

Destaca-se ainda que a bacia do rio São Gonçalo nasce na Serra do Quebra-Cangalha, 
divisor de águas entre o Médio Paraíba e o curso superior da bacia do Paraíba do Sul, no 
vale do rio Paraitinga. 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. 
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2. OBJETIVOS 

• Realizar um conjunto de ações para o controle da erosão na bacia do rio São Gonçalo, 
envolvendo a participação social em todo o processo de detalhamento, implantação e 
manutenção das ações; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade socioambiental e da capacitação institucional 
do município; 

• Contribuir para a recuperação dos mananciais e melhoria da qualidade das águas do 
rio São Gonçalo e 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 da bacia do rio São Gonçalo quanto 
ao contexto institucional, sócio-econômico e ambiental. 

 

3. PROCEDIMENTOS  DE ELABORAÇÃO DO PROJETO 
A elaboração deste projeto-piloto compreendeu as seguintes atividades:  

3.1.  Mobilização Social 
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 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 foram realizadas poucas visitas à bacia, o grau de participação foi menor do que o 
desejável para a elaboração do projeto. Na fase de implantação, 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 desses contatos iniciais, observa-se um misto de motivação e interesse, 
por um lado, com apreensões quanto às possibilidades de realização efetiva do projeto, por 
outro. 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 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 socioambientais 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, configura uma situação de 



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

 5 

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 (que não “deslancha”) como pela transitoriedade 
das pessoas que representam as instituições, incorrendo-se no risco de ver perdido grande 
parte do esforço de mobilização já realizado.  

3.2.  Conhecimento do Problema 
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 rio 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. 

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.  
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3.3.  Definição de Propostas de Ação 
Após a identificação e avaliação dos problemas relacionados à erosão na bacia foram 
definidas alternativas de tratamento do problema, tanto para as ocorrências na área urbana 
como para a área rural. Essas alternativas, organizadas em ações preventivas e ações 
corretivas, foram parcialmente apresentadas e discutidas com o grupo local, durante a 
elaboração do projeto.  

Considerando-se as incertezas quanto à possibilidade de recursos financeiros para a 
implantação do projeto, seria inoportuno e desgastante o desperdício de tempo em uma 
discussão exaustiva sobre as alternativas aqui propostas. Nesse sentido, como a 
participação social é premissa básica para implantação do projeto, as ações propostas 
poderão ser redefinidas e/ou redimensionadas quando o mesmo estiver aprovado e em 
condições financeiras de execução. 

4. DIAGNÓSTICO  

4.1.  Contexto Regional 
De acordo com as divisões de Governo, a bacia do rio São Gonçalo situa-se na 
Microrregião de Guaratinguetá, composta pelos municípios de Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Queluz e Roseira, 
todos inseridos na bacia do rio Paraíba do Sul. 

No processo de ocupação dessa Microrregião, assim como na maior parte da bacia do rio 
Paraíba do Sul, as florestas naturais, que originalmente cobriam toda a região, foram 
sendo substituídas pelas lavouras de cana inicialmente (no período colonial) e de café, no 
século XIX. A falta de critérios adequados de conservação de solo e de mananciais, 
caracterizada pelo desmatamento indiscriminado e pelos plantios em linha de maior 
declive ao longo da encosta, levaram à decadência da cafeicultura, com um saldo negativo 
de grandes extensões de terras degradadas pela erosão, perda de biodiversidade, poluição e 
assoreamento dos cursos d'água e redução na qualidade e disponibilidade de mananciais 
hídricos. 

Após a decadência da cafeicultura, as terras foram sendo ocupadas pelas pastagens 
extensivas em maior parte e por variadas lavouras agrícolas, praticadas com uso freqüente 
de queimadas e ausência de técnicas de conservação de solo, resultando em 
empobrecimento contínuo dos solos e no aumento dos processos de erosão. Com o 
desenvolvimento industrial no Vale do Paraíba, a partir de meados do século XX, a 
atividade econômica da região passou a deslocar-se para o setor terciário, resultando em 
um processo crescente de urbanização, polarizado pela rodovia Presidente Dutra. Neste 
contexto, a atividade agropecuária, já prejudicada pela degradação dos solos, tornou-se de 
menor importância e atualmente representa menos de 3% da economia da região.  

De acordo com os dados mais recentes do IBGE (Censos Agropecuários de 1985 e 
1995/6), o conjunto dos municípios paulistas da bacia do Paraíba do Sul sofreu uma 
redução de 51% na área ocupada com lavouras temporárias e de 42% na área utilizada 
para pastagens naturais, entre 1985 e 1995/6. A área ocupada com lavouras permanentes 
permaneceu praticamente a mesma e somente na área utilizada com pastagens plantadas 
verifica-se que em 1995/6 houve um acréscimo significativo em relação a área que existia 
em 1985 (+ 65%), embora a área total de pastagens plantadas ainda seja inferior à área que 
se deixou de utilizar como pastos naturais. Na Microrregião de Guaratinguetá os valores 
percentuais são aproximadamente os  mesmos de toda a bacia, exceto  para a área ocupada  
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com as lavouras permanentes, que sofreu uma redução de 45% (ver tabelas 1 e 2). 

 
Tabela 1: Área Agrícola na Microrregião de Guaratinguetá, entre 1985 e 1995/6 (em hectares).  

LAVOURAS PERMANENTES LAVOURAS TEMPORÁRIAS MUNICÍPIO 
1985 1995/6 % 1985 1995/6 % 

Aparecida 85 15 -82,4 877 305 -65,2 
Cachoeira Paulista 245 171 -30,2 1.920 1.624 -15,4 
Cruzeiro 596 328 -45,0 1.917 1.577 -17,7 
Guaratinguetá (*) 824 297 -64,0 7.676 2.767 -64,0 
Lavrinhas 82 71 -13,4 496 491 -1,0 
Lorena 114 77 -32,5 4.809 944 -80,4 
Piquete 150 49 -67,3 880 524 -40,5 
Queluz 96 137 42,7 760 569 -25,1 
Roseira 84 108 28,6 1.403 1.027 -26,8 
Total da Microrregião 2.276 1.253 -44,9 20.738 9.828 -52,6 
Total nos municípios paulistas da 
bacia do Paraíba do Sul 11.321 11.660 + 3,0 101.852 49.300 - 51,6 

Fonte: Censos Agropecuários do IBGE, anos 1985 e 1995/6.  
(*) inclui os dados do município de Potim, que ainda era distrito de Guaratinguetá em 1985. 

 
Observa-se, na tabela 1, que o município de Guaratinguetá (incluindo o distrito de Potim) 
apresentou uma redução de área agrícola acima da média da Microrregião, tanto em 
valores absolutos como em percentuais, para lavouras permanentes e temporárias. A 
erosão dos solos talvez não tenha relevância entre os fatores que afetam tais perdas na 
atividade agrícola, tendo em vista que a maior parte da área de cultivo situa-se na extensa 
planície do Paraíba do Sul, que predomina na margem esquerda do rio, onde o arroz é o 
principal produto cultivado.  

Já para a pecuária, que é praticada em toda a região, é possível observar uma relação mais 
próxima entre degradação por erosão e perda de áreas ocupadas com a atividade. Esta 
relação pode estar evidenciada na grande redução de área de “pastagens naturais” no 
período 1985-1995/6 (tabela 2). A expressão “pastagens naturais” é utilizada pelo IBGE 
para caracterizar as pastagens que não foram formadas por plantio, que são mantidas às 
custas de queimadas e rebrota natural da gramínea de pasto. Tal condição de uso da terra, 
em região de relevo acidentado e chuvas torrenciais, resulta em intensos processos 
erosivos, devido ao forte impacto das queimadas e do pastoreio na bio-estrutura do solo. 
 
Tabela 2: Área de Pastagens na Microrregião de Guaratinguetá, entre 1985 e 1995/6 (em 

hectares).  
PASTAGENS NATURAIS PASTAGENS PLANTADAS MUNICÍPIO 
1985 1995/6 % 1985 1995/6 % 

Aparecida 4.200 3.586 -14,6 1.302 763 -41,4 
Cachoeira Paulista 17.054 9.508 -44,2 1.671 9.056 442,0 
Cruzeiro 13.950 9.909 -29,0 1.575 3.817 142,3 
Guaratinguetá (*) 27.288 14.910 -45,4 7.911 10.542 33,3 
Lavrinhas 8.471 5.612 -33,8 844 2.169 157,0 
Lorena 13.939 8.588 -38,4 8.978 8.140 -9,3 
Piquete 5.429 2.236 -58,8 890 1.668 87,4 
Queluz 10.184 6.147 -39,6 1.102 2.866 160,1 
Roseira 6.234 2.721 -56,4 331 2.609 688,2 
Total da Microrregião 106.749 63.217 -40,8 24.604 41.630 69,2 
Total nos municípios paulistas 
da bacia do Paraíba do Sul 518.331 299.792 - 42,2 120.279 198.817 65,3 

Fonte: Censos Agropecuários do IBGE, anos 1985 e 1995/6.  
(*) inclui os dados do município de Potim, que ainda era distrito de Guaratinguetá em 1985. 
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Ao contrário, nas pastagens plantadas, onde é feito preparo do solo e cultivo da gramínea, 
observa-se um significativo aumento percentual, apesar de não compensar as perdas em 
área de pastagens naturais, resultando ao final em redução geral de 20 % da área ocupada 
com pastagens no referido período. Observa-se que o município de Guaratinguetá sofreu a 
maior redução, em valor absoluto, de pastagens naturais (superior a 12.000 hectares), 
enquanto que os investimentos em pastagens plantadas não chegaram a 1/5 desta perda. 

O uso inadequado das terras reflete-se no esvaziamento das áreas rurais. O número de 
pessoas ocupadas com a atividade agropecuária na Microrregião de Guaratinguetá caiu em 
média 40%, de 1985 para 1995/6, chegando a - 61% no município de Lorena e - 49% em 
Guaratinguetá, sendo que neste município observa-se ainda a maior redução em número 
absoluto (menos 1.678 pessoas) no referido período. A maioria dos municípios do trecho 
paulista da bacia apresentou redução de pessoal ocupado na agropecuária (- 31% em 
média) e na Microrregião de Guaratinguetá todos os municípios apresentaram redução 
(ver gráfico 1). 

 

A população rural vem migrando constantemente para as áreas urbanas que, por sua vez, 
não dispõem de infra-estrutura para comportar o crescimento que se verifica. O gráfico 2 
demonstra que na década de 1970 a população urbana já era muito superior à rural, mesmo 
nos menores municípios. Em Guaratinguetá houve, no período 91/96, um crescimento 
médio anual mais elevado que entre 1970-80 e 1980-91, em relação à média dos 
municípios paulistas na bacia. 
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Gráfico 1 - Pessoal ocupado na atividade agropecuária na Microrregião de Guaratinguetá
(em número de pessoas) Fonte: IBGE
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O rápido crescimento urbano ocorrido na segunda metade do século XX em todo o país e 
especialmente na Região Sudeste não tem sido acompanhado de condições básicas de 
cidadania. Ausência de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sanitários e industriais 
é um dos graves problemas (do tipo “bola-de-neve”) com os quais a maior parte das 
cidades do país está convivendo. Déficit e má qualidade de moradia, falta de infra-
estrutura adequada, baixos níveis de atendimento a educação e saúde e uma crescente 
violência, resultantes de administração pública ineficiente, desigualdades e injustiças 
sociais, são outros grandes problemas que afetam a nação brasileira em maioria. Na bacia 
do rio Paraíba do Sul, os habitantes das áreas urbanas convivem, em maior ou menor 
intensidade, com todos esses problemas. E muitas cidades que ocupam regiões de relevo 
mais acidentado, sofrem também com os problemas de erosão das encostas.  

A cidade de Guaratinguetá tem seus principais vetores de crescimento localizados na 
margem esquerda do rio Paraíba do Sul, onde se estende uma grande planície aluvial. No 
entanto, o curso inferior da bacia do rio São Gonçalo, onde o relevo é mais acidentado, 
também se constitui em vetor de crescimento urbano da cidade, facilitado pelas rodovias 
Presidente Dutra e SP-171. Áreas de risco nas encostas já foram identificadas e novas 
áreas poderão surgir, na medida em que avança o crescimento urbano.  

Os processos de erosão acelerada que ocorrem nas terras da bacia do rio Paraíba do Sul 
formam, sem dúvida, uma das principais razões do esvaziamento demográfico das áreas 
rurais. Outros fatores, de ordem política, fundiária, cultural, sócio-econômica, etc., que 
possam contribuir para a decadência da atividade rural, encontram na erosão um fator 
exponencialmente agravante do conjunto dos demais fatores. Produtores rurais 
descapitalizados e sujeitos a grandes variações nas condições de produção (variações 
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climáticas, de políticas macro-econômicas, de mercado, etc) dificilmente investem em 
práticas de conservação de solos - que tornam-se mais caras e complexas quanto maior a 
ocorrência e intensidade dos processos de erosão. Custos com mão-de-obra, 
equipamentos, assessoria técnica, etc. podem tornar inviáveis a adoção de métodos mais 
adequados de uso da terra, ainda que os mesmos possam representar garantias de melhoria 
da produtividade a médio ou longo prazos. 

Quanto à existência de florestas naturais, importante fator de controle da erosão, a 
Microrregião de Guaratinguetá apresenta um índice percentual um pouco acima da média 
dos municípios paulistas da bacia do rio Paraíba do Sul (ver tabela 3). Cerca de 17 % da 
área total da Microrregião estão cobertos por florestas naturais, predominando a classe de 
Floresta Ombrófila. Em geral, estão concentradas nas serras, principalmente nas partes 
mais elevadas da Serra da Mantiqueira.  

Vale lembrar que esses remanescentes não podem ser considerados representativos da 
Mata Atlântica original e muito menos podem ser caracterizados como floresta primária. 
Após séculos de uso intenso e freqüentes queimadas, as florestas que ainda ocorrem na 
região, principalmente os fragmentos mais esparsos, encontram-se muito empobrecidas 
em espécies e interações ecossistêmicas, sofrendo ainda com a caça predatória e extrações 
irregulares de madeira, palmito, epífitas, etc. A descaracterização dos ecossistemas 
florestais remanescentes não diminui, no entanto, a importância dos mesmos. Ao 
contrário, em um dos biomas mais ameaçados do planeta como a Mata Atlântica, da qual 
só restam cerca de 7% de sua extensão original, os raros fragmentos de mata significam a 
única chance de obtermos material genético para a recuperação da floresta e uma 
possibilidade ainda de estabelecermos uma relação mais “digna” com os recursos 
florestais e o ambiente natural em geral. 

 
Tabela 3: Distribuição de Florestas, Capoeiras e Pastagens na Microrregião de Guaratinguetá. 
 
MUNICÍPIOS 

FLORESTAS  
(área em Ha)  

% sobre a 
área do 

município  

CAPOEIRAS  
(área em Ha) 

% sobre a 
área do 

município 

PASTAGENS 
(área em Ha) 

% sobre a 
área do 

município 
Aparecida 1.080 8,9 1.656 13,7 7.656 63,3 
Cachoeira Paulista 928 3,2 2.820 9,8 22.360 77,7 
Cruzeiro 9.288 30,6 1.200 4,0 17.904 58,9 
Guaratinguetá (*) 13.900 17,5 8.916 11,2 44.140 55,6 
Lavrinhas 4.628 27,8 240 1,4 10.744 64,6 
Lorena 3.336 7,2 4.260 9,1 31.404 67,3 
Piquete 7.196 41,1 2.032 11,6 7.620 43,5 
Queluz 5.100 20,5 1.512 6,1 13.460 54,1 
Roseira 1.800 13,9 1.852 14,3 4.768 36,8 
Total da Microrregião 47.256 17,6 24.488 9,1 160.056 59,4 
Total nos municípios paulistas 
da bacia do Paraíba do Sul 217.876 15,7 170.816 12,3 799.238 57,5 

Fonte: GEROE, Mapeamento digital e convencional do Estado do Rio de Janeiro e da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul, 1995.  (*) inclui os dados do município de Potim.  
 

É igualmente relevante a ocorrência das capoeiras (vegetação secundária), que podem 
apresentar diferentes níveis de cobertura vegetal, de arbustivo a arbóreo denso ou ralo, 
mas que representam uma possibilidade de regeneração natural da floresta. O município 
de Guaratinguetá é o que apresenta a maior extensão de área ocupada por capoeiras.  

Observa-se (na tabela 3) que, como em toda a bacia do Paraíba do Sul e ao contrário do 
que os colonizadores encontraram no século XVIII, quando as florestas protagonizavam o  
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cenário, a classe de vegetação e uso predominante é a de campos/pastagens. No entanto, 
ao confrontarmos os valores desta tabela com os do Censo Agropecuário de 1995/6 
(tabela 2), verificamos que pelo menos 30% da área mapeada como campo/pastagem não 
estavam sendo utilizados efetivamente para pecuária, o que pode estar relacionado ao 
estado de degradação de grande parte dessas terras.  

Além de florestas, capoeiras e pastagens, foram mapeadas ainda outras classes, de menor 
expressão, onde destacam-se as áreas agrícolas (7% da área total da Microrregião), os 
reflorestamentos (2,8%) e as áreas urbanas (2,6%). Os reflorestamentos concentram-se nos 
municípios de Queluz e Guaratinguetá. As áreas agrícolas distribuem-se principalmente 
nas planícies aluviais do Paraíba do Sul, nos municípios de Lorena, Guaratinguetá, 
Roseira e Cachoeira Paulista. E as maiores cidades são Guaratinguetá (31 km²), Lorena 
(15 km²) e Cruzeiro (10 km²). 

4.2.  Caracterização Geral da Bacia  
A bacia do rio São Gonçalo é formada por uma densa rede dendrítica de drenagem, 
distribuída longitudinalmente na direção sul-norte, de montante para jusante. O principal 
curso d’água nasce na Serra do Quebra-Cangalha, a cerca de 1.400 m de altitude, e 
deságua diretamente na margem direita do rio Paraíba do Sul, a cerca de 550 m de 
altitude, na área urbana de Guaratinguetá. O maior afluente, o rio das Pedras, nasce a cerca 
de 1.200 m e deságua na margem direita do rio São Gonçalo, já no perímetro urbano da 
bacia. O relevo apresenta-se acidentado, em maior parte, chegando a montanhoso na 
região dos divisores da bacia, na Serra do Quebra-Cangalha. 

De acordo com o mapeamento realizado pelo GEROE, esta bacia apresenta um percentual 
de cobertura florestal muito menor do que a média do trecho paulista da bacia do Paraíba 
do Sul e mesmo do próprio município de Guaratinguetá (ver tabela 4). Observa-se, na 
figura 2, que os 7,2% de florestas remanescentes estão concentrados nas cabeceiras dos 
córregos Quilombo e Pinheiro (formadores da sub-bacia do rio das Pedras) e nas 
cabeceiras do córrego São José e do próprio ribeirão São Gonçalo, na região mais elevada 
da bacia. As capoeiras ocupam um percentual maior e encontram-se distribuídas 
esparsamente por toda a bacia.  

 
Tabela 4: Distribuição de Vegetação e Uso da Terra na Bacia do Rio São Gonçalo. 
CLASSES DE VEGETAÇÃO E USO ÁREA (hectare) % 
Floresta 851 7,2 
Vegetação Secundária (Capoeira) 2.370 20,0 
Reflorestamento 53 0,4 
Campo/Pastagem 8.471 71,6 
Área urbana 90 0,8 
TOTAL 11.834 100,0 
Fonte: GEROE, Mapeamento digital e convencional do Estado do Rio de Janeiro e da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 1995. 

 

Não foram identificadas, no mapeamento do GEROE, áreas de uso agrícola. Porém, no 
levantamento de campo observou-se a ocorrência de pequenas lavouras, de milho e feijão 
principalmente, destinadas provavelmente para o consumo próprio. Observa-se também o 
cultivo regular de plantas forrageiras, tendo em vista que a pecuária é a atividade rural 
principal e os campos/pastagens ocupam mais de 70% da bacia, percentual bem superior à 
média da região. Mas vale lembrar que parte da área mapeada como campo/pastagem pode  
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não estar sendo efetivamente utilizada para a pecuária. 

A área urbana da bacia constitui-se de parte da cidade de Guaratinguetá, onde a rodovia 
Presidente Dutra corta a bacia e de onde se inicia a rodovia estadual SP-171. Apesar de 
pouco extensa, a área urbana está situada em encostas muito íngremes e problemas de 
instabilidade e risco de deslizamentos já foram estudados pelo IPT após os efeitos das 
fortes chuvas de 1988, que causaram acidentes fatais. A densidade de ocupação é elevada 
e, apesar das medidas de controle que foram tomadas no início dos anos 1990, existem 
ainda algumas moradias com problemas de instabilidade. Verifica-se que são fortes as 
tendências de crescimento da área urbana nessa região do curso inferior da bacia, com 
alguns loteamentos já se instalando.  

O crescimento urbano na faixa de influência da SP-171, caso não seja planejado e 
devidamente orientado quanto aos problemas ambientais, poderá criar novas áreas de risco 
e aumentar a ocorrência de processos erosivos intensos, como os que já se desenvolvem às 
margens da rodovia, afetando também a qualidade do rio São Gonçalo e seus afluentes, 
principalmente considerando-se que a estrada margeia os rios na maior parte de seu curso. 

A ausência de fotos aéreas e a impossibilidade de realização do sobrevôo prejudicaram o 
levantamento das ocorrências de erosão na bacia, tendo que se restringir às áreas com 
possibilidades razoáveis de acesso em carro de passeio. Percorreu-se, assim, a rodovia SP-
171 e algumas estradas de terra que permitiram obter uma amostragem parcial do 
problema. A região do terço superior da bacia foi a mais prejudicada, pela dificuldade de 
acesso, exceto no trecho por onde passa a rodovia. 

Até onde foi possível conhecer, os processos de erosão acelerada que ocorrem na bacia 
estão relacionados principalmente a: 1) ausência de cobertura florestal no topo dos 
morros, encostas mais íngremes e margens de rios; 2) prática de queimadas e 
sobrepastoreio; e 3) traçado inadequado e manutenção precária das estradas. Deflagradas e 
desenvolvidas em condições específicas de alta suscetibilidade natural à erosão, as 
situações mais críticas ocorrem ao longo da rodovia SP-171, relacionadas tanto aos 
taludes sem proteção como às estruturas de drenagem mal dimensionadas.  

São inúmeras as situações em que a concentração das águas pluviais em calhas de 
drenagem mal dimensionadas ou já destruídas formam sulcos profundos de erosão, que 
em alguns casos evoluíram para grandes voçorocas. Essas situações são mais freqüentes 
no trecho da rodovia que atravessa o terço superior da bacia, onde o relevo é montanhoso 
e os solos e a rocha intemperizada são geralmente muito friáveis. Verifica-se que parte 
significativa deste trecho da rodovia apresenta instabilidade, já tendo ocorrido rupturas 
que prejudicam a circulação de veículos. Dentre as situações observadas em campo e 
enquadradas neste tipo de processo erosivo destacam-se as áreas 5, 7, 8 e 9 (ver figura 3, 
anexo 1 e fotos 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, anexo 2).  

Quanto aos taludes situados ao longo da rodovia SP-171, pode-se afirmar que todos eles 
apresentam processos erosivos, de maior ou menor intensidade, devido à ausência de 
sistemas de drenagem de escoamento superficial e de estruturas de proteção geotécnica, 
em uma condição geral de fortes declividades, solos/rocha alterada altamente friáveis e 
ausência de cobertura florestal. Destacam-se nesse aspecto as áreas 1, 2, 3 e 6 (figura 3 e 
fotos 1, 2, 6 e 10).  

Algumas estradas de terra também apresentam processos erosivos relacionados a cortes e 
aterros mal executados e com sistemas de drenagem inexistentes ou mal dimensionados e 
sem manutenção (ver foto  16). Verifica-se também que alguns arruamentos feitos em 
novos loteamentos, que estão se instalando  em encostas  íngremes e topos de morros, caso  
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não sejam logo pavimentados e devidamente drenados, poderão tornar-se situações críticas 
de erosão a curto prazo.  

A ausência de cobertura florestal no topo dos morros e encostas muito íngremes é uma 
condição comum na bacia e diretamente relacionada aos processos de erosão que se 
observam em vários locais, com destaque para os pontos 10 e 12 (figura 3 e fotos 18 e 
20). Igualmente associados à ausência de cobertura florestal, observam-se muitas situações 
de erosão em margens de rios, com ocorrência de intensos movimentos de massa 
deflagrados pela ação fluvial de solapamento da base em encostas muito íngremes, como 
se pode observar nos pontos 4, 11, 13, 14 e 15 (figura 3 e fotos 7, 19, 21, 22, 23, 24 e 25). 
Essas situações são as mais críticas quanto ao processo de assoreamento dos cursos 
d’água, pela grande quantidade de sedimentos gerados das encostas e que chegam 
diretamente aos rios.  

A atividade mineral também apresenta-se como potencialmente comprometedora à 
qualidade ambiental na bacia, inclusive por sua estreita relação com o crescimento urbano, 
tendo em vista que se constitui basicamente de mineração para a construção civil. Foram 
identificadas as seguintes situações: a) saibreira próxima à estrada Guaratinguetá-Cunha 
(SP-171), situada na margem esquerda da rodovia, logo após a primeira ponte sobre o rio 
São Gonçalo (foto 28, anexo 2); b) mineração de pedra para brita na estrada da Fazenda 
Esperança - cava a céu aberto, sem bancadas e com corte extenso e íngreme na encosta. 
Segundo o gerente da empresa mineradora, atualmente o rejeito da britagem também é 
aproveitado e existe um projeto de revegetação a ser implantado na área minerada (foto  
29, anexo 2); c) lavra de areia ao longo do rio São Gonçalo; e d) pequena área de olarias 
artesanais, ao longo do rio das Pedras, próximas à passagem do oleoduto da Petrobrás. 

 

5. AÇÕES PROPOSTAS 
Este projeto tem como eixo de condução o entendimento de que uma intervenção sobre 
um problema socioambiental deve ser tratada de modo descentralizado e participativo. Ou 
seja, as soluções devem ser discutidas entre os atores sociais diretamente envolvidos 
(prefeitura, moradores, instituições governamentais e não governamentais, empresas 
públicas e privadas, etc.).  

Nesse sentido, as ações propostas neste projeto devem ser consideradas como uma 
concepção inicial, como ponto de partida ao encaminhamento de soluções ao problema da 
erosão na bacia do rio São Gonçalo, podendo ser revistas e redimensionadas de acordo 
com os interesses e possibilidades dos atores locais 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 e resumidas no item 5.3.  
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5.1.1.  Estudos Básicos 
Essas ações visam a melhorar a base de dados atualmente existente, necessária tanto para a 
capacidade de planejamento do município como para a implantação das ações corretivas 
propostas neste projeto. Estão previstos os seguintes estudos básicos: 

• Levantamento aerofotogramétrico: 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.  

Um dos fatores que limitam o planejamento e o controle da ocupação do solo é a ausência 
de bases cartográficas completas e atualizadas. Este levantamento será, portanto, uma 
ferramenta fundamental de planejamento para o município. 

• Mapeamento geológico-geotécnico: Este é outro fator limitante ao 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, bem como atender aos requisitos legais para aprovação de loteamentos. 
Este mapeamento será realizado para o perímetro urbano da bacia, identificando-se as 
condições existentes e potenciais de risco geotécnico. As fotos aéreas e as bases 
planialtimétricas citadas no item anterior serão fundamentais para a realização de um 
mapeamento preciso. 

• Caracterização da vegetação florestal: De acordo com o mapeamento realizado pelo 
GEROE, existem cerca de 800 hectares de florestas na bacia do rio São Gonçalo, 
concentrados no curso superior da bacia. 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 desses remanescentes e o incentivo ao reflorestamento 
para a proteção de solos e mananciais, é importante ter um conhecimento razoável da 
estrutura e da composição florística existentes. Este estudo poderá ser de grande valia para 
o abastecimento de viveiros locais, com 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 IF e a CATI. 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 
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definição de uma legislação específica de 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. 

• Viveiro de Mudas: Como incentivo à produção de mudas para reflorestamento da bacia, 
deverão ser ampliadas as instalações do viveiro municipal, capacitando melhor o projeto 
para a realização das ações corretivas, principalmente para a produção de leguminosas 
arbóreas de rápido crescimento a serem utilizadas na recuperação de áreas degradadas. A 
Secretaria Municipal de Agricultura 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 (ver fotos 30 e 31, anexo 2). 

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 (ver item 3.1), deverão ser programadas reuniões com diversos setores da 
sociedade para apresentação do projeto, visando despertar interesse de participação no 
desenvolvimento do mesmo. As indústrias locais são potenciais parceiras neste projeto, 
tendo em vista que já há o desenvolvimento de ações conjuntas da Prefeitura 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, o tempo disponível para execução do projeto-
piloto 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” 
da bacia do rio Paraíba do Sul, que já foi implantado com sucesso em outros municípios, 
deverá ser referência para essa atividade. 

• Mobilização Regional: Tendo em vista o caráter demonstrativo que se espera desse projeto 
e considerando a sua importância no contexto  geral de  organização e  atuação do  Comitê  
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da Bacia do Paraíba do Sul (o CEIVAP), deverão ser realizados seminários regionais para 
divulgação do andamento do projeto e para troca de experiência com os outros projetos-
pilotos de controle de erosão, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

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 (IF, Polícia 
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. A “Operação 
Mata Fogo”, do Governo do Estado de São Paulo, deverá ser referência para essa 
atividade. 

5.2.  Ações Corretivas  
As ações voltadas para o tratamento da erosão em suas áreas de ocorrência na bacia foram 
organizadas separadamente em ações relacionadas ao uso rural e em ações específicas para 
as situações mais críticas observadas (figura 3), 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. Uso Rural 
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 socioambiental das terras da bacia. Todas as alternativas sugeridas neste projeto 
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 na bacia 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 
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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.  

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. 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 de Coronel Pacheco (MG), 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. (Ver foto 
26, anexo 2). O desenvolvimento desses sistemas na bacia deverá contar com a  assessoria 
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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. Quando associada à 
indústria alimentícia, a fruticultura apresenta melhores perspectivas de mercado.  

• 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 (ver foto 27, anexo 2). 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 
diagnóstico participativo, com os produtores interessados em introduzir os SAFs. O 
processo de diagnóstico, decisão e implantação dos sistemas deverá contar com assessoria 
técnica de instituições especializadas.  

• 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 (item 5.1.1) 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 dos mananciais em 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.  

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 deste projeto-piloto, foram definidos 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.  

 



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

 19 

5.2.2. Áreas Críticas 
Foram identificadas 15 situações com processos avançados de erosão na bacia, a maioria 
delas localizadas ao longo da rodovia SP-171. No anexo 2 encontram-se as fotos com a  
descrição de cada área.    

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 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 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 (figura 3, anexo 1; fotos 8, 9, 11, 12, 13, 14  e 15, anexo 2).  

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 2,0 
m no seu entorno (ver figura 4).  

Tipo II:  
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 (figura 3, anexo 1; fotos 
1, 2, 3, 4 , 5, 6 e 10, anexo 2). 
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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 (ver figura 5). 

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 (figura 3, anexo 1; fotos 7, 
18 a 25  – anexo 2).  

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 (ver figura 6). 

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.  

 

5.3. Resumo das Ações Propostas 

5.3.1. Ações Preventivas 
 

TIPO AÇÃO 
Estudos 
Básicos 

Levantamento Aerofotogramétrico: 
- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 de toda bacia; 
- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 da área urbana e entorno na bacia.  

 Mapeamento Geológico-Geotécnico: 
- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco potencial e real de 

deslizamentos de encostas na área urbana e entorno;  
- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas. 

 Caracterização da Vegetação Florestal: 
- Levantamento da estrutura e da composição florística dos remanescentes florestais, 

identificando a importância e as características ecológicas das espécies, em especial as 
épocas de frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais. 
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Capacitação Cursos: 
- Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-geotécnico;  
- Curso de capacitação para uso das informações florestais levantadas em campo; 
- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração de projeto de lei.  

 Equipamentos: 
- Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados para uso das 

informações geradas nos estudos básicos.  
 Viveiro de Mudas: 

- Ampliação do viveiro municipal para a produção de mudas a serem utilizadas nas ações 
corretivas. 

Mobilização Mobilização Local: 
- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, visando despertar 

interesse de participação no projeto, com apoio financeiro e/ou material. 
 Educação Ambiental: 

- Formação de agentes de educação ambiental para discussão com as comunidades sobre os 
aspectos pertinentes à erosão e formas de participação social no controle. 

 Mobilização Regional: 
- Realização de três seminários de divulgação e troca de experiências com os grupos 

executores dos outros projetos-pilotos de controle de erosão. 
 Monitoramento e Controle de Queimadas: 

- Formação de grupos locais de apoio à ação do IF, da Polícia Florestal e do Corpo de 
Bombeiros, visando reduzir a incidência de queimadas na região. 

 

5.3.2. Ações Corretivas 
 

TIPO AÇÃO 
Uso Rural Diagnóstico Participativo: 

- Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto aos produtores rurais, 
com uso de técnicas de DRP, para escolha e detalhamento dos projetos demonstrativos e 
definição de áreas de localização. 

 Projeto Demonstrativo Silvipastoril: 
- Implantação de 40 ha de unidades demonstrativas de pastagens sombreadas, com uso de 
espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas. 

 Projeto Demonstrativo de Fruticultura: 
- Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de fruticultura. 

 Projeto Demonstrativo Agroflorestal: 
 - Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de SAFs, consorciando espécies 
agrícolas e florestais na mesma unidade de produção. 

 Projeto Demonstrativo de Reflorestamento: 
- Implantação de 30 ha de unidades demonstrativas de plantios florestais para a recuperação 
de encostas e mananciais. 

Áreas Críticas Recuperação de 15 áreas críticas de erosão na bacia, com uso prioritário de espécies 
arbóreas de rápido crescimento e uso de técnicas de contenção de baixo custo, como muro 
de peso de pneus. A descrição de cada área encontra-se no anexo 2.  

 
 

5.4. Base Legal e Iniciativas Locais 
As ações propostas neste estudo encontram respaldo tanto na legislação municipal 
pertinente ao problema da erosão, como em iniciativas locais voltadas para a solução do 
problema. Certamente que há respaldo igualmente na legislação e em iniciativas de âmbito 
estadual e federal, incluindo a própria Política Nacional de Recursos Hídricos. No entanto, 
o destaque dado às condições locais está referido ao enfoque na gestão descentralizada e 
participativa deste projeto. 
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5.4.1. Legislação Municipal 
Na legislação municipal verificam-se alguns aspectos diretamente relacionados ao 
controle da erosão, a começar pela competência formal de qualquer administração 
municipal, na qual se inclui o planejamento e o controle da ocupação e uso do solo.  

Entre os objetivos da Lei Municipal Nº 1.925, de 22 de outubro de 1986, que estabelece as 
diretrizes básicas para o uso e a ocupação do solo no Município de Guaratinguetá, 
destacam-se os seguintes: 

III – Integrar, harmoniosamente, as áreas urbana e rural do município; 

V – Proteger, em benefício geral da comunidade, os recursos naturais locais. 

De acordo com o Zoneamento criado por esta Lei 1.925, na zona rural do município estão 
delimitadas (em mapas topográficos, na escala de 1:10.000) áreas de proteção de 
mananciais (conforme Lei Municipal 1.704, de 17/12/1982) e áreas de preservação 
permanente (conforme disposto no Código das Águas e no Código Florestal), 
“especialmente aquelas com declividade igual ou superior a 45%.”   

Além das restrições ao uso impostas pela delimitação das áreas de preservação, que 
podem ser verificadas nos mapas do Zoneamento, destacam-se ainda, na legislação 
municipal, alguns objetivos e diretrizes do Plano Diretor do Município de Guaratinguetá 
(Lei Complementar Nº 01, de 18 de abril de 1994): 

Artigo 3º - Constituem objetivos polítcos:  

IV.   Assegurar à população o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado de 
forma a promover adequadamente o desenvolvimento sustentado do município; 

VI. Elevar a qualidade do ambiente, protegendo e conservando o patrimônio natural, 
histórico, cultural, artístico e paisagístico do município;  

VII. Assegurar a crescente participação dos cidadãos nos processos decisórios do 
município que afetam a organização do espaço, a prestação de serviços e, 
principalmente, a qualidade do ambiente. 

Artigo 4º - Constituem objetivos estratégicos: 

VI. Planejar e gerenciar a conservação de energia e dos recursos naturais, nos serviços 
públicos e privados; 

VII. Estimular a iniciativa privada a restaurar, equipar e manter o patrimônio histórico, 
cultural e as paisagens urbanas e naturais significativas do município; 

VIII. Desenvolver programas educativos, nas escolas de 1º e 2º Grau instaladas no 
município, visando a conscientização do escolar quanto a necessidade de 
preservação do patrimônio público e da conservação ambiental.  

Artigo 6º - Constituem objetivos físico-territoriais e ambientais: 

III.  Preservar os recursos naturais do município, evitando o uso e a ocupação 
inadequada, melhorar a drenagem natural dos fundos de vale e dos córregos, 
protegendo racional e eficazmente os mananciais hídricos; 

V.  Recuperar áreas degradadas e as áreas de riscos ambientais, bem como impedir a 
sua ocupação e o uso inadequado. 



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

 23 

Artigo 8º - Constituem diretrizes estratégicas: 

III.  Implantação de Diretrizes de Gerenciamento Ambiental, que completem as 
disposições estabelecidas em nível estadual e federal, adequando-as às 
características do município; 

V.  Implantação de Normas para o Parcelamento do Solo, que completem as 
disposições estabelecidas em nível estadual e federal. 

Artigo 10 - Constituem diretrizes físico-territoriais e ambientais: 

I.  Elaborar estudos técnicos para implantar: 

a. Plano de Drenagem Urbana; 

b. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; 

c. Plano de Conservação de Áreas de Riscos Ambientais; 

d. Plano de Recomposição Vegetal dos Mananciais Hídricos; 

X.  Implantar viveiro para a produção de sementes e mudas com destinação às pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público e privado. 

5.4.2. Iniciativas Locais 
Em consonância com a legislação municipal, especialmente com os objetivos e as 
recomendações do Plano Diretor, as instituições locais em geral vêm dedicando maior 
atenção às questões ambientais. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
em parceria com a Secretaria de Educação, com a Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), com a Fundação Florestal, o IBAMA e a Polícia Florestal de Mananciais 
e com apoio das indústrias BASF S/A e Votorantim Celulose e Papel de Jacareí (VCP), 
vem desenvolvendo ações de recuperação florestal e educação ambiental no município de 
Guaratinguetá. 

O reflorestamento, tanto para a proteção de mananciais e controle da erosão como para o 
aproveitamento econômico tem recebido mais atenção dos órgãos públicos e maior 
interesse por parte dos produtores rurais que sentem os efeitos negativos da ausência de 
florestas em suas propriedades. Espera-se que este projeto-piloto possa contribuir para a 
realização de parte das metas pretendidas pelas instituições locais, em especial aquelas 
que visam à recuperação dos mananciais e à melhoria das condições de vida dos 
produtores rurais.  

Além das ações que têm sido planejadas e implantadas pelas instituições e empresas 
locais, destacam-se também os trabalhos de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, 
Campus de Guaratinguetá, que são uma importante contribuição ao planejamento no 
município (ver item 3.2).   

6. 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, 
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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. 

 

 
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. Aerofotogr. (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 
* A  cidade de Guaratinguetá não foi selecionada para os levantamentos aerofotogramétricos previstos no Projeto Inicial, 
através do Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico (documento PPG-RE-010-R0, out/1999).  
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Áreas Críticas e outras ilustrações
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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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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.
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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 16 – Estrada de terra aberta em encostas íngremes e muito degradadas, com diversos taludes sem proteção.

Foto 17 – Talude íngreme e em avançado processo de erosão, situado à margem direita da rodovia SP-171, na
curva após a área 9. Os processos de erosão em curso estão evoluindo em direção ao divisor,
comprometendo a segurança das torres de transmissão de energia elétrica.



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

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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Foto 22 – Situação mais crítica observada na bacia, de desenvolvimento de voçoroca em encosta íngreme sem
proteção florestal, com grande produção de sedimentos lançados diretamente no rio.

Foto 23 – Visão panorâmica da voçoroca acima, situada no médio curso do rio São Gonçalo.
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Foto 24 – Erosão fluvial se iniciando, podendo evoluir para um voçorocamento, como em muitas situações observadas na
bacia. O desenvolvimento do processo de sucessão vegetal que se observa na encosta, em estágio inicial, poderá
evitar o agravamento da erosão.

Foto 25 – Pastagem típica da região do Médio Paraíba – mantida com queimadas freqüentes, ausência quase total de
vegetação arbórea e grande ocorrência de formigas e cupins. Observa-se que os animais sempre procuram a
sombra de uma árvore, raramente existente.
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Foto 26 – Experimento de Sistema Silvipastoril na EMBRAPA Gado de Leite. Foram utilizadas espécies de
leguminosas arbóreas que, além de melhorar a qualidade da pastagem e controlar a erosão, servem como
forrageiras.

Foto 27 – Experimento de Sistema Agroflorestal em região de produção cafeeira no município de Araponga-MG. No
trecho mais íngreme da encosta o café está consorciado com as árvores, trazendo efeitos positivos também
para jusante, com a redução das perdas por erosão.
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Foto 28 – Saibreira “associada” a ferro-velho, muito próxima à margem do rio São Gonçalo.

Foto 29 – Mineração de pedra de brita.
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Foto 30 – Parte da área de viveiro de mudas da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Guaratinguetá.

Foto 31 – Horto do IBAMA, situado no município de Lorena, com grande capacidade de produção de mudas para a região.
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Foto 32 – Vista geral de parte da área urbana da bacia (onde já houve problemas de deslizamentos), situada à beira da rodovia Presidente Dutra, na margem esquerda do rio São Gonçalo.
(foto tirada da ponte sobre o rio).
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1. APRESENTAÇÃO

A bacia do rio Barra Mansa localiza-se na região mais crítica quanto à ocorrência de erosão no
trecho fluminense da bacia do Paraíba do Sul – o Médio Paraíba – onde as condições de relevo,
solos e de ocupação e uso da terra tornam mais intensos os efeitos dos agentes naturais de
erosão.

O rio Barra Mansa nasce no distrito de Getulândia, no município de Rio Claro, e deságua na
margem direita do rio Paraíba do Sul, na cidade de Barra Mansa. A bacia ocupa uma área de
aproximadamente 100 km² e encontra-se ocupada por campos/pastagens em cerca de 80% de
sua extensão. As florestas, que “dominavam” a paisagem até o século XVIII, estão reduzidas a
cerca de 2% da área da bacia.

A falta de cobertura florestal, principalmente nos topos dos morros e nas encostas mais
íngremes, bem como o uso freqüente das queimadas para a “renovação” das pastagens e o
excessivo pastoreio, contribuem para a degradação das terras, naturalmente suscetíveis à erosão
por sua condição de relevo acidentado, solos friáveis e chuvas intensas. Neste cenário, verifica-
se grande ocorrência de voçorocas e demais formas de erosão em toda a bacia, resultando em
perda de produtividade das terras e em grande aporte de sedimentos para o rio Barra Mansa,
reduzindo sua capacidade de escoamento e aumentando a área de inundação a jusante.

O empobrecimento das terras reflete-se no esvaziamento da área rural. Nas últimas décadas a
migração para as áreas urbanas, incentivada a partir da industrialização no Médio Paraíba, tem
sido crescente e a população rural está reduzida a menos de 10% da população total. O
crescimento da cidade de Barra Mansa ao longo do rio e das encostas adjacentes vem
configurando-se em acentuados problemas tanto de deslizamentos de terra como de enchentes,
que comprometem a segurança e a qualidade de vida dos moradores da região. Foram
identificadas, no perímetro urbano da bacia, 20 (vinte) situações mais críticas quanto aos riscos
de deslizamentos e grandes movimentos de massa, algumas com residências muito próximas e
sujeitas a acidentes graves.

Verifica-se, portanto, que a erosão na bacia do rio Barra Mansa, tal como na maior parte da
bacia do rio Paraíba do Sul, é um problema de grande dimensão, intensidade e complexidade,
envolvendo questões culturais, ambientais, político-administrativas e sócio-econômicas,
historicamente imbricadas, e que exigem igualmente soluções diversas e integradoras quanto à
atuação institucional e à participação social na região.

Neste Termo de Referência estão delineadas as ações de controle consideradas pertinentes ao
contexto do problema da erosão na bacia do Paraíba do Sul em geral e que pretende-se
implantar na bacia do rio Barra Mansa em caráter de projeto-piloto, visando obter um efeito
demonstrativo para o trecho fluminense da bacia do Paraíba do Sul. No documento PPG-RE-
037-R0 estas ações estão referidas ao diagnóstico da região onde se insere a bacia e aos
procedimentos adotados para a elaboração do projeto.

2. OBJETIVOS

•  Realizar um conjunto de ações para o controle da erosão na bacia do rio Barra Mansa,
envolvendo a participação social em todo o processo de detalhamento, implantação e
manutenção das ações;

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

•  Contribuir para a recuperação dos mananciais e melhoria da qualidade das águas do rio
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Barra Mansa e 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 da bacia do rio Barra Mansa quanto ao
contexto institucional, sócio-econômico e ambiental.

3. ESCOPO DO PROJETO

Este projeto tem como eixo de condução o entendimento de que uma intervenção sobre um
problema socioambiental 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, o conhecimento inicial do problema da erosão na bacia do rio Barra Mansa, para
a definição das ações propostas neste projeto, compreendeu um processo de consulta e
participação de representantes de instituições locais, visando dar início à mobilização social
necessária ao enfrentamento dos diversos aspectos relacionados tanto às causas da erosão
(desmatamentos, uso inadequado das terras, ocupação urbana desordenada, etc.) como às
conseqüências (perda de produtividade, comprometimento à qualidade e à quantidade dos
recursos hídricos, formação de situações de riscos geotécnicos e hidráulicos, etc.).

Portanto, as ações preventivas e corretivas de controle de erosão aqui delineadas, embora já
tenham sido parcialmente discutidas com o grupo local de acompanhamento, devem ser
consideradas como uma concepção inicial, como ponto de partida ao encaminhamento de
soluções ao problema da erosão na bacia do rio Barra Mansa, devendo ser revistas e
redimensionadas de acordo com os interesses e possibilidades das instituições locais e da
disponibilidade de recursos financeiros externos e internos. Dentre as ações preventivas,
incluem-se as de mobilização social e educação ambiental, que deverão propiciar o suporte
necessário ao processo de tomada de decisão sobre as ações propostas.

3.1. 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 e resumidas no item 3.3.

3.1.1. 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 neste projeto. Estão previstos os seguintes estudos básicos:
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•  Levantamento aerofotogramétrico: 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.

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 no Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico – PPG-RE-010-
R0).

Um dos fatores que limitam o planejamento e o controle da ocupação do solo é a ausência de
bases cartográficas completas e atualizadas. Este levantamento será, portanto, uma ferramenta
fundamental de planejamento para os municípios.

•  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 deverá ser realizado para todo o perímetro urbano de Barra Mansa, identificando-
se as condições existentes e potenciais de risco geotécnico. As fotos aéreas e as bases
planialtimétricas citadas no item anterior serão fundamentais para a realização de um
mapeamento preciso.

•  Caracterização da vegetação florestal: 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 preservação
desses remanescentes e o incentivo ao reflorestamento para a proteção de solos e mananciais, é
importante ter um conhecimento razoável da 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.

3.1.2. 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.
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•  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 Prefeitura e IEF.

•  Viveiro de Mudas: Como incentivo à produção de mudas para reflorestamento da bacia, deverá
ser construído um viveiro em algum local da bacia (a ser definido no andamento do projeto)
e/ou ampliadas as instalações dos viveiros municipais, capacitando melhor o projeto para a
realização das ações corretivas.

3.1.3. 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 da formação do grupo executivo para a realização do projeto (ver
item 5), deverão ser programadas reuniões com diversos setores da sociedade para apresentação
do projeto, visando despertar interesse de participação no desenvolvimento do mesmo. Um
passo nesse sentido já foi dado por membros do grupo, que estabeleceram contato com duas
indústrias da região, obtendo retorno positivo quanto à possibilidade de apoio material ao
projeto - a Siderúrgica de Barra Mansa e a Indústria Matarazzo, esta última situada na bacia do
rio Barra Mansa.

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 desse projeto 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 estados de Minas Gerais e São Paulo.

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
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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.

3.2. Ações Corretivas

As ações voltadas para o tratamento direto do problema da erosão em suas áreas de ocorrência
foram organizadas separadamente para a área rural e para a área urbana da bacia, 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.

3.2.1. Área Rural

Para a área rural, 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 socioambiental das terras da bacia. Todas as alternativas sugeridas neste projeto 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 na bacia 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.



Projeto Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa – RJ                                        Termo de Referência

8

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.

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.
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 do projeto-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.
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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
diagnóstico participativo, 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 AS-PTA (Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura
Alternativa) e a REBRAF (Instituto Rede Brasileira Agroflorestal).

•  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 (item 3.1.1) 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 deste projeto-piloto, foram definidos 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.

3.2.2. Área Urbana

Na área urbana da bacia do rio Barra Mansa, situada no perímetro urbano da cidade de Barra
Mansa, foram identificadas 20 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, como no caso da área 14, no
bairro Jardim Primavera.

No documento PPG-RE-037-R0 encontra-se a descrição de cada área, as alternativas de
solução propostas para cada situação, com os respectivos custos, fotos aéreas e de campo e
desenhos de localização, todos separados por área de intervenção.

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
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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 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 do projeto-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 deste projeto-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 (ver item 5).

Como passo inicial para a realização dessas ações na área urbana, deverá ser viabilizada a
solução prevista para a área 5a. Durante a elaboração do projeto, houve uma mobilização no
grupo de acompanhamento para tratamento emergencial dessa área, tendo em vista os riscos de
desabamento da encosta sobre duas casas situadas na base. Com uma alternativa de baixo custo
em uma pequena área, o grupo conseguiu apoio local para realizar a ação. O setor de Meio
Ambiente da Siderúrgica de Barra Mansa se dispôs a fornecer as cordas para a amarração dos
pneus e a Prefeitura de Barra Mansa comprometeu-se com a mão-de-obra, os pneus e o apoio
logístico. Resta ainda obter as mudas para o plantio, que, por serem poucas, poderão ser doadas
pela EMBRAPA. A realização desta ação para a área 5a poderá representar a “mola
propulsora” para o desenvolvimento do projeto.
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3.3. Resumo das Ações Propostas

3.3.1. Ações Preventivas

TIPO AÇÃO

Estudos
Básicos

Levantamento Aerofotogramétrico:

- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 da bacia incluindo toda a área
urbana;

- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 de toda a área urbana de Barra Mansa
(previsto em outro componente do Projeto Inicial).

Mapeamento Geológico-Geotécnico:

- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco potencial e real de
deslizamentos de encostas da área urbana de Barra Mansa;

- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas.

Caracterização da Vegetação Florestal:

- Levantamento da estrutura e da composição florística dos remanescentes florestais,
identificando a importância e as características ecológicas das espécies, em especial as
épocas de frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais.

Capacitação Cursos:

- Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-geotécnico;

- Curso de capacitação para uso das informações florestais levantadas em campo;

- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração de projeto de lei.

Equipamentos:

- Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados para uso das
informações geradas nos estudos básicos.

Viveiro de Mudas:

- Construção de um viveiro na bacia ou ampliação dos viveiros municipais para a produção de
mudas a serem utilizadas nas ações corretivas.

Mobilização Mobilização Local:

- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, visando despertar
interesse de participação no projeto, com apoio financeiro e/ou material.

Educação Ambiental:

- Formação de agentes de educação ambiental para discussão com as comunidades sobre os
aspectos pertinentes à erosão e formas de participação social no controle.

Mobilização Regional:

- Realização de três seminários de divulgação e troca de experiências com os grupos
executores dos outros projetos-pilotos de controle de erosão.

Monitoramento e Controle de Queimadas:

- Formação de grupos locais de apoio à ação do IEF, do Batalhão Florestal e do Corpo de
Bombeiros, visando reduzir a incidência de queimadas na região.
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3.3.2. Ações Corretivas

TIPO AÇÃO

Área Rural Diagnóstico Participativo:

- Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto aos produtores rurais,
com uso de técnicas de DRP, para escolha e detalhamento dos projetos demonstrativos e
definição de áreas de localização.

Projeto Demonstrativo Silvipastoril:

- Implantação de 40 ha de unidades demonstrativas de pastagens sombreadas, com uso de
espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas.

Projeto Demonstrativo de Fruticultura:

- Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de fruticultura.

Projeto Demonstrativo Agroflorestal:

 - Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de SAFs, consorciando espécies
agrícolas e florestais na mesma unidade de produção.

Projeto Demonstrativo de Reflorestamento:

- Implantação de 30 ha de unidades demonstrativas de plantios florestais para a recuperação
de encostas e mananciais.

Área Urbana Recuperação de 20 áreas de erosão no perímetro urbano da bacia, com uso prioritário de
espécies arbóreas de rápido crescimento e uso de técnicas de contenção de baixo custo,
como muro de peso de pneus. O detalhamento de cada área encontra-se no documento
PPG-RE-037-R0, anexo 2.

4. 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 (que, para a área urbana, estão indicados nas
especificações de custo de cada área, no documento PPG-RE-037-R0, anexo 2) 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.

5. ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO

Como estratégia mais adequada de implantação do projeto, 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 interrrelacionadas. O custo de
coordenação contemplado no Cronograma refere-se apenas a este projeto-piloto.

O Grupo Executivo deverá ser formado por representantes das instituições locais, tendo como
base inicial de formação o grupo que participou da fase de elaboração do projeto, constituído
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por representantes das seguintes instituições: Secretarias Municipais de Planejamento e Meio
Ambiente, Educação, Obras e Agricultura de Barra Mansa; Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) de Barra Mansa; escritório regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF),
com sede em Barra Mansa, ONG Nosso Vale Nossa Vida, Comissão de Amigos do Rio Barra
Mansa (CARIBAM), EMATER-RJ escritório local de Barra Mansa, Sindicato de Produtores
Rurais de Barra Mansa, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Claro e
EMATER-RJ escritório local de Rio Claro. Outras instituições poderão compor o Grupo
Executivo, a medida que o projeto se desenvolva, especialmente as representantes da sociedade
civil.

No contexto de uma gestão descentralizada e participativa deverão ser consideradas as
iniciativas locais voltadas para os aspectos que têm relação com o projeto. Estas iniciativas
encontram-se citadas no documento PPG-RE-037-R0.
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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. Aerofotogr. (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

As especificações de material e custos
estão apresentadas no anexo 2.

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 no Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico (documento PPG-RE-010-R0, out/1999), como parte
das ações de gestão e planejamento do Projeto Inicial.
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1. APRESENTAÇÃO

A bacia do rio Ubá localiza-se em uma das região mais crítica quanto à ocorrência de
erosão no trecho mineiro da bacia do Paraíba do Sul – o curso superior da bacia do rio
Pomba – onde as condições de relevo, solos e de ocupação e uso da terra tornam mais
intensos os efeitos dos agentes naturais de erosão.

O rio Ubá nasce no distrito de Miragaia, no município de Ubá, e deságua na margem
direita do rio Xopotó, formador da bacia do rio Pomba. A bacia do rio Ubá ocupa uma
área de aproximadamente 300 km² e encontra-se ocupada por campos/pastagens em cerca
de 80% de sua extensão. As florestas, que “dominavam” a paisagem até o século XVIII,
estão reduzidas a cerca de 0,3% da área da bacia.

A falta de cobertura florestal, principalmente nos topos dos morros e nas encostas mais
íngremes, bem como o uso freqüente das queimadas para a “renovação” das pastagens e o
excessivo pastoreio, contribuem para a degradação das terras, naturalmente suscetíveis à
erosão por sua condição de relevo acidentado, solos friáveis e chuvas intensas. Neste
cenário, verifica-se a ocorrência de voçorocas e demais formas de erosão em toda a bacia,
principalmente erosão laminar, resultando em perda de produtividade das terras e em
grande aporte de sedimentos para o rio Ubá, reduzindo sua capacidade de escoamento e
aumentando a área de inundação a jusante.

Em toda a Microrregião de Ubá o empobrecimento das terras reflete-se no esvaziamento
da área rural. Nas últimas décadas a migração regional para as áreas urbanas tem sido
crescente e a população rural, que em 1970 era superior à urbana, está reduzida a menos
de 30% da população total. O acelerado crescimento da cidade de Ubá, situada no médio
curso da bacia, vem configurando diversas áreas de risco de deslizamentos de terra, que
comprometem a segurança e a qualidade de vida dos moradores da região. Foram
identificadas, no perímetro urbano da bacia, 19 (dezenove) situações mais críticas quanto
aos riscos de deslizamentos e grandes movimentos de massa, algumas com residências
muito próximas e sujeitas a acidentes graves.

Verifica-se, portanto, que a erosão na bacia do rio Ubá, tal como na maior parte da bacia
do rio Paraíba do Sul, é um problema de grande dimensão, intensidade e complexidade,
envolvendo questões culturais, ambientais, político-administrativas e sócio-econômicas,
historicamente imbricadas, e que exigem igualmente soluções diversas e integradoras
quanto à atuação institucional e à participação social na região.

Neste Termo de Referência estão delineadas as ações de controle consideradas pertinentes
ao contexto do problema da erosão na bacia do Paraíba do Sul em geral e que pretende-se
implantar na bacia do rio Ubá em caráter de projeto-piloto, visando obter um efeito
demonstrativo para o trecho fluminense da bacia do Paraíba do Sul. No documento PPG-
RE-038-R0 estas ações estão referidas ao diagnóstico da região onde se insere a bacia e
aos procedimentos adotados para a elaboração do projeto.

2. OBJETIVOS

•  Realizar um conjunto de ações para o controle da erosão na bacia do rio Ubá,
envolvendo a participação social em todo o processo de detalhamento, implantação e
manutenção das ações;

•  Contribuir para a melhoria da qualidade socioambiental e da capacitação institucional
dos municípios envolvidos;
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•  Contribuir para a recuperação dos mananciais e melhoria da qualidade das águas do
rio Ubá e dos rios que recebem suas águas, 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 da bacia do rio Ubá quanto ao
contexto institucional, sócio-econômico e ambiental.

3. ESCOPO DO PROJETO

Este projeto tem como eixo de condução o entendimento de que uma intervenção sobre
um problema socioambiental 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, o conhecimento inicial do problema da erosão na bacia do rio Ubá, para a
definição das ações propostas neste projeto, compreendeu um processo de consulta e
participação de representantes de instituições locais, visando dar início à mobilização
social necessária ao enfrentamento dos diversos aspectos relacionados às causas da erosão
(desmatamentos, uso inadequado das terras, ocupação urbana desordenada, etc.) e às
conseqüências (perda de produtividade, comprometimento à qualidade e à quantidade dos
recursos hídricos, formação de situações de riscos geotécnicos e hidráulicos, etc.).

Portanto, as ações preventivas e corretivas de controle de erosão aqui delineadas, embora
já tenham sido parcialmente discutidas com o grupo local de acompanhamento, devem ser
consideradas como uma concepção inicial, como ponto de partida ao encaminhamento de
soluções ao problema da erosão na bacia do rio Ubá, devendo ser revistas e
redimensionadas de acordo com os interesses e possibilidades das instituições locais e da
disponibilidade de recursos financeiros externos e internos. Dentre as ações preventivas,
incluem-se as de mobilização social e educação ambiental, que deverão propiciar o
suporte necessário ao processo de tomada de decisão sobre as ações propostas.

3.1. 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 e resumidas no item 3.3.

3.1.1. 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 neste projeto. Estão previstos os seguintes estudos básicos:
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•  Levantamento aerofotogramétrico: 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 no Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico – PPG-RE-
010-R0).

Um dos fatores que limitam o planejamento e o controle da ocupação do solo é a ausência
de bases cartográficas completas e atualizadas. Este levantamento será, portanto, uma
ferramenta fundamental de planejamento para os municípios.

•  Mapeamento geológico-geotécnico: Este é outro fator limitante ao 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, bem como atender aos requisitos legais para aprovação de loteamentos.
Este mapeamento será realizado para todo o perímetro urbano de Ubá, identificando-se as
condições existentes e potenciais de risco geotécnico. As fotos aéreas e as bases
planialtimétricas citadas no item anterior serão fundamentais para a realização de um
mapeamento preciso.

•  Caracterização da vegetação florestal: De acordo com o mapeamento realizado pelo IEF-
MG para este projeto, existem cerca de 100 hectares de florestas na bacia do rio Ubá,
concentrados no curso superior da bacia, 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 preservação desses remanescentes e
o incentivo ao reflorestamento para a proteção de solos e mananciais, é importante ter um
conhecimento razoável da estrutura e da composição florística existentes. Este estudo
poderá ser de grande valia para o abastecimento de viveiros locais, com sementes de
espécies nativas a serem reproduzidas para a recuperação da bacia.

3.1.2. 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
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definição de uma legislação específica de 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.

•  Viveiro de Mudas: Como incentivo à produção de mudas para reflorestamento da bacia,
deverá ser construído um viveiro em algum local da bacia (a ser definido no andamento do
projeto), capacitando melhor o projeto para a realização das ações corretivas. 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 este 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.

3.1.3. 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 da formação do grupo executivo para a realização do projeto
(ver item 5), deverão ser programadas reuniões com diversos setores da sociedade para
apresentação do projeto, visando despertar interesse de participação no desenvolvimento
do mesmo. 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
Sistema de Informações Geográficas do Município de Ubá (SIGUBÁ).

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-piloto 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” da bacia do rio Paraíba do Sul, que já
foi implantado no município de Ubá, deverá ser referência para essa atividade.
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•  Mobilização Regional: Tendo em vista o caráter demonstrativo que se espera desse projeto
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 troca de experiência com os outros projetos-
pilotos de controle de erosão, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

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, Polícia
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.

3.2. Ações Corretivas

As ações voltadas para o tratamento direto do problema da erosão em suas áreas de
ocorrência foram organizadas separadamente para a área rural e para a área urbana da
bacia, 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.

3.2.1. Área Rural

Para a área rural, 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 socioambiental das terras da bacia. Todas as alternativas sugeridas
neste projeto 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 na bacia 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.
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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.

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. 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 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
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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. Quando associada à
indústria alimentícia, a fruticultura tem melhores perspectivas de mercado. Na região de
Ubá e Visconde do Rio Branco já existem indústrias de suco de frutas se instalando e
estimulando os produtores a optar pela fruticultura. No município de Ubá, a Prefeitura e a
EMATER-MG já estão elaborando projeto para implantar 150 hectares de fruticultura.
Vale lembrar que a manga é símbolo da região de Ubá, existindo inclusive lei de proteção
para as mangueiras.

•  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 diagnóstico participativo,
com os produtores interessados em introduzir os SAFs. O processo de diagnóstico,
decisão e implantação dos sistemas deverá contar com assessoria técnica de instituições
especializadas, como o Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da Mata (CTA-ZM),
uma ONG sediada em Viçosa  e que vem trabalhando a mais de uma década com
pequenos produtores da região em torno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro.

•  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 (item 3.1.1) 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 dos mananciais em 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. Nesse
aspecto, destaca-se que a indústria moveleira de Ubá constitui-se em potencial mercado
consumidor de madeira local e o recém lançado Projeto ALTER-NATIVAS do IEF-MG
poderá dar o apoio institucional necessário.

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 deste projeto-piloto, foram definidos 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
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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.

3.2.2. Área Urbana

No perímetro urbano de Ubá foram identificadas 19 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, como no caso da área 15, onde um grande empreendimento efetuou
cortes nas encostas, aterros na várzea e fortes alterações no curso do rio Ubá.

No documento PPG-RE-038-R0, anexo 2, encontra-se a descrição de cada área, as
alternativas de solução propostas, com os respectivos custos, fotos aéreas e de campo e
desenhos de localização, todos separados por área de intervenção.

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
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 do projeto-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 deste projeto-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 (ver item 5).
Apenas para distribuir os custos ao longo dos dois anos previstos de implantação, as ações
para as áreas de maior risco foram concentradas no primeiro ano.
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3.3. Resumo das Ações Propostas

3.3.1. Ações Preventivas

TIPO AÇÃO

Estudos
Básicos

Levantamento Aerofotogramétrico:

- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 de toda bacia;

- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 de toda a área urbana de Ubá (previsto em outro
componente do Projeto Inicial).

Mapeamento Geológico-Geotécnico:

- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco potencial e real de deslizamentos de
encostas da área urbana de Ubá;

- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas.

Caracterização da Vegetação Florestal:

- Levantamento da estrutura e da composição florística dos remanescentes florestais, identificando
a importância e as características ecológicas das espécies, em especial as épocas de
frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais.

Capacitação Cursos:

- Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-geotécnico;

- Curso de capacitação para uso das informações florestais levantadas em campo;

- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração de projeto de lei.

Equipamentos:

- Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados para uso das informações
geradas nos estudos básicos.

Viveiro de Mudas:

- Construção de um viveiro na bacia para a produção de mudas a serem utilizadas nas ações
corretivas.

Mobilização Mobilização Local:

- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, visando despertar interesse de
participação no projeto, com apoio financeiro e/ou material.

Educação Ambiental:

- Formação de agentes de educação ambiental para discussão com as comunidades sobre os
aspectos pertinentes à erosão e formas de participação social no controle.

Mobilização Regional:

- Realização de três seminários de divulgação e troca de experiências com os grupos executores
dos outros projetos-pilotos de controle de erosão.

Monitoramento e Controle de Queimadas:

- Formação de grupos locais de apoio à ação do IEF, da Polícia Florestal e do Corpo de Bombeiros,
visando reduzir a incidência de queimadas na região.

3.3.2. Ações Corretivas

TIPO AÇÃO

Área Rural Diagnóstico Participativo:

- Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto aos produtores rurais, com uso
de técnicas de DRP, para escolha e detalhamento dos projetos demonstrativos e definição de áreas
de localização.

Projeto Demonstrativo Silvipastoril:

- Implantação de 40 ha de unidades demonstrativas de pastagens sombreadas, com uso de
espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas.

Projeto Demonstrativo de Fruticultura:

- Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de fruticultura.

Projeto Demonstrativo Agroflorestal:

 - Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de SAFs, consorciando espécies agrícolas e
florestais na mesma unidade de produção.

Projeto Demonstrativo de Reflorestamento:

- Implantação de 30 ha de unidades demonstrativas de plantios florestais para a recuperação de
encostas e mananciais.
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Cont...
TIPO AÇÃO

Área Urbana Recuperação de 19 áreas de erosão no perímetro urbano da bacia, com uso prioritário de espécies
arbóreas de rápido crescimento e uso de técnicas de contenção de baixo custo, como muro de
peso de pneus. O detalhamento de cada área encontra-se no documento PPG-RE-038-R0, anexo
2.

4. 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 (que para a
área urbana estão indicados nas especificações de custo de cada área, no documento PPG-
RE-038-R0, anexo 2) 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.

5. ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO

Como estratégia mais adequada de implantação do projeto, 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
interrrelacionadas. O custo de coordenação contemplado no Cronograma refere-se apenas
a este projeto-piloto.

O Grupo Executivo deverá ser formado por representantes das instituições locais, tendo
como base inicial de formação o grupo que participou da fase de elaboração do projeto,
constituído por representantes das seguintes instituições: 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). Outras
instituições poderão compor o Grupo Executivo, a medida que o projeto se desenvolva,
especialmente as representantes da sociedade civil e dos demais municípios da bacia.

No contexto de uma gestão descentralizada e participativa deverão ser consideradas as
iniciativas locais voltadas para os aspectos que têm relação com o projeto. Estas
iniciativas encontram-se citadas no documento PPG-RE-038-R0.
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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. Aerofotogr. (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 (falta custo de retaludamento)

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

As especificações de material e custos
estão apresentadas no anexo 2.

263.490 280.930 544.420

COORDENAÇÃO GERAL 50.000 50.000 100.000

TOTAL 700.490 576.930 1.277.420
* Custo previsto no Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico (documento PPG-RE-010-R0, out/1999), como parte
das ações de gestão e planejamento do Projeto Inicial.
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1. APRESENTAÇÃO

A bacia do rio São Gonçalo localiza-se na região mais crítica quanto à ocorrência de
erosão no trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul – o Médio Paraíba – onde as
condições de relevo, solos e de ocupação e uso da terra tornam mais intensos os efeitos
dos agentes naturais de erosão.

Totalmente inserida no município de Guaratinguetá, a bacia do rio São Gonçalo ocupa
uma área de aproximadamente 120 km² e encontra-se ocupada por campos/pastagens em
cerca de 70% de sua extensão. As florestas, que “dominavam” a paisagem até o século
XVIII, estão reduzidas a cerca de 7% da área da bacia. A falta de cobertura florestal,
principalmente nos topos dos morros e nas encostas mais íngremes, bem como o uso
freqüente das queimadas para a “renovação” das pastagens e o excessivo pastoreio,
contribuem para a degradação das terras, naturalmente suscetíveis à erosão por sua
condição de relevo acidentado, solos friáveis e chuvas intensas.

Esta sub-bacia foi selecionada para o projeto-piloto 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 rio 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.

Destaca-se ainda que a bacia do rio São Gonçalo nasce na Serra do Quebra-Cangalha,
divisor de águas entre o Médio Vale do Paraíba e o curso superior da bacia do Paraíba do
Sul, no vale do rio Paraitinga. O crescimento rápido e 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.

Além dos processos erosivos associados à rodovia, existem inúmeras situações em toda a
bacia que se destacam por sua intensidade e comprometimento socioambiental. A área
urbana da bacia, apesar de ainda não apresentar situações de risco acentuadas, como se
verifica nas outras sub-bacias selecionadas para os projetos-pilotos de Minas Gerais e Rio
de Janeiro, constitui-se em um vetor de crescimento da cidade de Guratinguetá e, caso não
seja devidamente planejado e controlado, poderá tornar-se problemático quanto aos  riscos
de deslizamentos de terra, tendo em vista a acentuada declividade e o estado de
degradação das encostas.

Verifica-se, portanto, que a erosão na bacia do rio São Gonçalo, tal como na maior parte
da bacia do rio Paraíba do Sul, é um problema de grande dimensão, intensidade e
complexidade, envolvendo questões culturais, ambientais, político-administrativas e
sócio-econômicas, historicamente imbricadas, e que exigem igualmente soluções diversas
e integradoras quanto à atuação institucional e à participação social na região.

Neste Termo de Referência estão delineadas as ações de controle consideradas pertinentes
ao contexto do problema da erosão na bacia do Paraíba do Sul em geral e que pretende-se
implantar na bacia do rio São Gonçalo em caráter de projeto-piloto, visando obter um
efeito demonstrativo para o trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul. No documento
PPG-RE-039-R0 estas ações estão referidas ao diagnóstico da região onde se insere a
bacia e aos procedimentos adotados para a elaboração do projeto.
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2. OBJETIVOS

•  Realizar um conjunto de ações para o controle da erosão na bacia do rio São Gonçalo,
envolvendo a participação social em todo o processo de detalhamento, implantação e
manutenção das ações;

•  Contribuir para a melhoria da qualidade socioambiental e da capacitação institucional
do município;

•  Contribuir para a recuperação dos mananciais e melhoria da qualidade das águas do
rio São Gonçalo e 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 da bacia do rio São Gonçalo quanto
ao contexto institucional, sócio-econômico e ambiental.

 3. ESCOPO DO PROJETO

Este projeto tem como eixo de condução o entendimento de que uma intervenção sobre
um problema socioambiental 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, o conhecimento inicial do problema da erosão na bacia do rio São Gonçalo,
para a definição das ações propostas neste projeto, compreendeu um processo de consulta
e participação de representantes de instituições locais, visando dar início à mobilização
social necessária ao enfrentamento dos diversos aspectos relacionados às causas da erosão
(desmatamentos, uso inadequado das terras, ocupação urbana desordenada, etc.) e às
conseqüências (perda de produtividade, comprometimento à qualidade e à quantidade dos
recursos hídricos, formação de situações de riscos geotécnicos e hidráulicos, etc.).

Portanto, as ações preventivas e corretivas de controle de erosão aqui delineadas, embora
já tenham sido parcialmente discutidas com o grupo local de acompanhamento, devem ser
consideradas como uma concepção inicial, como ponto de partida ao encaminhamento de
soluções ao problema da erosão na bacia do rio São Gonçalo, devendo ser revistas e
redimensionadas de acordo com os interesses e possibilidades das instituições locais e da
disponibilidade de recursos financeiros externos e internos. Dentre as ações preventivas,
incluem-se as de mobilização social e educação ambiental, que deverão propiciar o
suporte necessário ao processo de tomada de decisão sobre as ações propostas.

3.1. 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 e resumidas no item 3.3.
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3.1.1. Estudos Básicos

Essas ações visam a melhorar a base de dados atualmente existente, necessária tanto para a
capacidade de planejamento do município como para a implantação das ações corretivas
propostas neste projeto. Estão previstos os seguintes estudos básicos:

•  Levantamento aerofotogramétrico: 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.

Um dos fatores que limitam o planejamento e o controle da ocupação do solo é a ausência
de bases cartográficas completas e atualizadas. Este levantamento será, portanto, uma
ferramenta fundamental de planejamento para o município.

•  Mapeamento geológico-geotécnico: Este é outro fator limitante ao 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, bem como atender aos requisitos legais para aprovação de loteamentos.
Este mapeamento será realizado para o perímetro urbano da bacia, identificando-se as
condições existentes e potenciais de risco geotécnico. As fotos aéreas e as bases
planialtimétricas citadas no item anterior serão fundamentais para a realização de um
mapeamento preciso.

•  Caracterização da vegetação florestal: De acordo com o mapeamento realizado pelo
GEROE, existem cerca de 800 hectares de florestas na bacia do rio São Gonçalo,
concentrados no curso superior da bacia. 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 desses remanescentes e o incentivo ao reflorestamento
para a proteção de solos e mananciais, é importante ter um conhecimento razoável da
estrutura e da composição florística existentes. Este estudo poderá ser de grande valia para
o abastecimento de viveiros locais, com sementes de espécies nativas a serem
reproduzidas para a recuperação da bacia.

3.1.2. 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 IF e a CATI. 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
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definição de uma legislação específica de 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.

•  Viveiro de Mudas: Como incentivo à produção de mudas para reflorestamento da bacia,
deverão ser ampliadas as instalações do viveiro municipal, capacitando melhor o projeto
para a realização das ações corretivas, principalmente para a produção de leguminosas
arbóreas de rápido crescimento a serem utilizadas na recuperação de áreas degradadas. A
Secretaria Municipal de Agricultura já dispõe de área adequada, necessitando apenas dos
recursos financeiros.

3.1.3. 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 da formação do grupo executivo para a realização do projeto
(ver item 5), deverão ser programadas reuniões com diversos setores da sociedade para
apresentação do projeto, visando despertar interesse de participação no desenvolvimento
do mesmo. As indústrias locais são potenciais parceiras neste projeto, tendo em vista que
já há o desenvolvimento de ações conjuntas da Prefeitura 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, o tempo disponível para execução do projeto-
piloto 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”
da bacia do rio Paraíba do Sul, que já foi implantado com sucesso em outros municípios,
deverá ser referência para essa atividade.

•  Mobilização Regional: Tendo em vista o caráter demonstrativo que se espera desse projeto
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
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divulgação do andamento do projeto e para troca de experiência com os outros projetos-
pilotos de controle de erosão, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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 (IF, Polícia
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. A “Operação
Mata Fogo”, do Governo do Estado de São Paulo, deverá ser referência para essa
atividade.

3.2. Ações Corretivas

As ações voltadas para o tratamento da erosão em suas áreas de ocorrência na bacia foram
organizadas separadamente em ações relacionadas ao uso rural e em ações específicas para
as situações mais críticas observadas, 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.

3.2.1. Uso Rural

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 socioambiental das terras da bacia. Todas as alternativas sugeridas neste projeto
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 na bacia 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
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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.

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. 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 de Coronel Pacheco (MG), 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
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facilmente adotada pelos produtores rurais, tendo em vista o retorno econômico mais lento
em relação às lavouras temporárias ou ao custo/benefício da pecuária. Quando associada à
indústria alimentícia, a fruticultura apresenta melhores perspectivas de mercado.

•  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 diagnóstico participativo,
com os produtores interessados em introduzir os SAFs. O processo de diagnóstico,
decisão e implantação dos sistemas deverá contar com assessoria técnica de instituições
especializadas.

•  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 (item 3.1.1) 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 dos mananciais em 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.

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 deste projeto-piloto, foram definidos 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.

3.2.2. Áreas Críticas

Foram identificadas 15 situações com processos avançados de erosão na bacia, a maioria
delas localizadas ao longo da rodovia SP-171. No documento PPG-RE-039-R0, anexo 2,
encontram-se as fotos com a  descrição de cada área.

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



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

 10 

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 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. 

A descrição das soluções propostas para cada tipo encontra-se no documento PPG-RE-
039-R0, item 5.2.2. 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.  

3.3. Resumo das Ações Propostas 

3.3.1. Ações Preventivas 
 

TIPO AÇÃO 
Estudos 
Básicos 

Levantamento Aerofotogramétrico: 
- Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 de toda bacia; 
- Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 d a área urbana e entorno na bacia.  

 Mapeamento Geológico-Geotécnico: 
- Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco potencial e real de 

deslizamentos de encostas na área urbana e entorno;  
- Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas. 

 Caracterização da Vegetação Florestal: 
- Levantamento da estrutura e da composição florística dos remanescentes florestais, 

identificando a importância e as características ecológicas das espécies, em especial as 
épocas de frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais. 
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Capacitação Cursos: 

- Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-geotécnico;  
- Curso de capacitação para uso das informações florestais levantadas em campo; 
- Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração de projeto de lei.  

 Equipamentos: 
- Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados para uso das 

informações geradas nos estudos básicos.  
 Viveiro de Mudas: 

- Ampliação do viveiro municipal para a produção de mudas a serem utilizadas nas ações 
corretivas. 

Mobilização Mobilização Local: 
- Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, visando despertar 

interesse de participação no projeto, com apoio financeiro e/ou material. 
 Educação Ambiental: 

- Formação de agentes de educação ambiental para discussão com as comunidades sobre os 
aspectos pertinentes à erosão e formas de participação social no controle. 

 Mobilização Regional: 
- Realização de três seminários de divulgação e troca de experiências com os grupos 

executores dos outros projetos-pilotos de controle de erosão. 
 Monitoramento e Controle de Queimadas: 

- Formação de grupos locais de apoio à ação do IF, da Polícia Florestal e do Corpo de 
Bombeiros, visando reduzir a incidência de queimadas na região. 

 

3.3.2. Ações Corretivas 
TIPO AÇÃO 

Uso Rural Diagnóstico Participativo: 
- Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto aos produtores rurais, 

com uso de técnicas de DRP, para escolha e detalhamento dos projetos demonstrativos e 
definição de áreas de localização. 

 Projeto Demonstrativo Silvipastoril: 
- Implantação de 40 ha de unidades demonstrativas de pastagens sombreadas, com uso de 
espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas. 

 Projeto Demonstrativo de Fruticultura: 
- Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de fruticultura. 

 Projeto Demonstrativo Agroflorestal: 
 - Implantação de 20 ha de unidades demonstrativas de SAFs, consorciando espécies 
agrícolas e florestais na mesma unidade de produção. 

 Projeto Demonstrativo de Reflorestamento: 
- Implantação de 30 ha de unidades demonstrativas de plantios florestais para a recuperação 
de encostas e mananciais. 

Áreas Críticas Recuperação de 15 áreas críticas de erosão na bacia, com uso prioritário de espécies 
arbóreas de rápido crescimento e uso de técnicas de contenção de baixo custo, como muro 
de peso de pneus. A descrição de cada área encontra-se no documento PPG-RE-039-R0, 
anexo 2.  

 

4. 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. 
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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. Aerofotogr. (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 
* A  cidade de Guaratinguetá não foi selecionada para os levantamentos aerofotogramétricos previstos no Projeto Inicial, 
através do Edital de Licitação para Levantamento Aerofotogramétrico (documento PPG-RE-010-R0, out/1999).  

 

5. ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO 
Como estratégia mais adequada de implantação do projeto, 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 
interrrelacionadas. O custo de coordenação contemplado no Cronograma refere-se apenas 
a este projeto-piloto.  

O Grupo Executivo deverá ser formado por representantes das instituições locais, tendo 
como base inicial de formação o grupo que participou da fase de elaboração do projeto, 
constituído por representantes das seguintes instituições: Secretaria Municipal de 
Planejamento e Coordenação, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento de Guaratinguetá; Fundação Florestal (ligada à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente) e Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual Paulista (FEG-
UNESP, Campus de Guaratinguetá). Outras instituições poderão compor o Grupo 
Executivo, a medida que o projeto se desenvolva, especialmente as representantes da 
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sociedade civil, que não participaram na fase de elaboração do projeto. 

No contexto de uma gestão descentralizada e participativa deverão ser consideradas as 
iniciativas locais voltadas para os aspectos que têm relação com o projeto. Estas 
iniciativas encontram-se citadas no documento PPG-RE-039-R0.  

 




