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1.  INTRODUÇÃO 
 
Este documento apresenta, de forma mais detalhada, as ações voltadas para a 
proteção de mananciais e a sustentabilidade no uso do solo propostas no Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Fase II, na forma de programas de 
curto prazo, com estimativas de custo para longo prazo.  
 
Para compor o cenário em que se inserem os programas propostos, este documento 
contém uma visão geral sobre as condições ambientais da bacia, em especial as 
condições de cobertura florestal, uso do solo e vulnerabilidade à erosão, para que se 
possa identificar a pertinência do escopo de cada programa e da concepção do Plano 
de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo como um todo. 
 
Ressalta-se que este documento deve ser compreendido como uma referência inicial 
para que se desenvolva a mobilização social e político-institucional necessária para 
tratamento dos graves problemas de degradação das terras e, conseqüentemente, das 
águas da bacia, no contexto do processo de gestão participativa para a elaboração e a 
implantação do seu Plano de Recursos Hídricos.    
 
O objetivo maior, a médio/longo prazo, deste Plano de Proteção de Mananciais e 
Sustentabilidade no Uso do Solo é, entre os extremos de degradação e conservação, 
recriar e estabelecer formas de uso e manejo das terras e recursos naturais na bacia, 
onde a sociedade humana encontra e respeita os limites a partir dos quais o caminho 
para a degradação não tem retorno.  
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2.  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL  
 
A bacia do rio Paraíba do Sul estende-se na Região Sudeste do Brasil por cerca de 
55.400 km² em terras dos Estados de São Paulo (13.500 km²), Minas Gerais (20.900 
km²) e Rio de Janeiro (21.000 km²). O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, 
no Estado de São Paulo, a 1.800m de altitude, e deságua no norte fluminense, no 
município de São João da Barra. Sua bacia tem forma alongada, com comprimento 
cerca de três vezes maior que a largura máxima, e distribui-se na direção leste-oeste 
entre as serras do Mar e da Mantiqueira, situando-se em uma das poucas regiões do 
país de relevo muito acidentado, de colinoso a montanhoso, chegando a mais de 
2.000m nos pontos mais elevados. Destaca-se o Pico das Agulhas Negras, ponto 
culminante na bacia, com 2.787m de altitude, situado no Maciço do Itatiaia. 
 
Situada em uma das regiões mais desenvolvidas do país, a bacia do rio Paraíba do 
Sul apresenta um conjunto de problemas ambientais que se acumulam e crescem ano 
a ano, se expressando em danos à qualidade de vida de uma população atual superior 
a 5,0 milhões de habitantes, além de prejuízos à geração de energia e à qualidade do 
abastecimento de água a mais de 8,0 milhões de habitantes da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro (cerca de 2/3 da vazão do rio Paraíba do Sul são desviados para o 
Sistema Light e bacia do rio Guandu, onde localiza-se a ETA que abastece a Região).  
 
Com sua destacada posição geopolítica, interligando os maiores centros urbanos do 
país –São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – a bacia sofreu um processo de 
ocupação e uso dos recursos naturais que extrapola as restrições ambientais. Os 
diagnósticos já realizados na bacia evidenciam problemas críticos em todos os 
aspectos ambientais que se possa considerar, desde a escassez de florestas 
(reduzidas a menos de 15% de sua extensão original) à contaminação das águas por 
lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento adequado, passando 
pelo esgotamento da capacidade produtiva dos solos. 
 
A maior parte dos rios da bacia apresenta níveis de poluição acima dos limites 
aceitáveis pelas normas ambientais, especialmente o próprio rio Paraíba do Sul, mais 
intensamente utilizado e corpo receptor dos demais rios.  
 
A escassez de água na bacia parece ser, por enquanto, um problema relacionado à 
qualidade da água mais do que à quantidade disponível, embora existam indícios em 
algumas regiões de redução na quantidade de água, comprometendo o abastecimento 
público e a irrigação de lavouras, principalmente nas áreas mais intensamente 
desmatadas, como as bacias dos rios Pomba e Muriaé. Nas regiões onde os usos 
múltiplos da água são mais intensos, conflitos entre usuários e problemas 
institucionais de gerenciamento dos usos também se refletem em escassez relativa. 
Mesmo em áreas com bom nível de cobertura florestal, as pressões de uso da água 
decorrentes do rápido crescimento urbano podem representar ameaça de 
desmatamentos e sobre-exploração dos mananciais, levando à escassez relativa de 
água (demanda maior do que disponibilidade). 
 
Tendo em vista a dimensão do problema e os custos envolvidos, as iniciativas 
voltadas para a melhoria das condições de quantidade/qualidade das águas na bacia, 
através de ações de proteção de mananciais e de recuperação de áreas degradadas, 
devem ser orientadas em função dos níveis de degradação e de comprometimento 
aos usos. As iniciativas devem ser, portanto, concentradas inicialmente nas áreas 
prioritárias, especialmente em termos de atendimento ao maior número possível de 
usuários da bacia.   
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Ações de reflorestamento visando à proteção dos mananciais encontram exigências e 
critérios de localização definidos nas normas ambientais existentes no país, 
principalmente no Código Florestal (Lei 4771/65), que determina as áreas de 
preservação permanente (nascentes, margens de rios, topos de morros, etc.), nas 
quais a vegetação natural deve ser mantida ou recuperada. Embora a base técnico-
científica não seja rigorosa, essas normas e critérios visam, acima de tudo, garantir as 
funções hidrológicas das florestas nas bacias hidrográficas. Normas para ocupação do 
solo urbano e critérios técnicos relativos à capacidade de uso agropecuário dos solos 
também fornecem suporte necessário à adequação das formas de uso rural e urbano. 
 
Idealmente, portanto, devem ser mobilizados recursos suficientes para que, de curto a 
longo prazo, a cobertura vegetal e as formas de uso rural e urbano na bacia sejam 
adequadas às restrições ambientais previstas em leis e em normas e critérios 
técnicos. No entanto, as dificuldades para se atingir condições ideais são bem 
conhecidas, não só quanto à disponibilidade de recursos financeiros, como 
principalmente quanto às questões político-institucionais, sociais e culturais envolvidas 
na implantação, manutenção e continuidade de ações voltadas para reflorestamentos 
ecológicos e proteção de mananciais.  
 
A caracterização ambiental da bacia, apresentada a seguir, reúne parte das 
informações e dados gerados até o momento nos estudos realizados no Laboratório 
de Hidrologia da COPPE/UFRJ. A escala do estudo é regional e serve de base para 
identificar as principais diretrizes para recuperação ambiental e sustentabilidade no 
uso do solo. Somente com estudos mais detalhados se poderá elaborar projetos 
específicos, conforme escopo dos programas propostos neste Plano.  
 
Para a análise dos aspectos ambientais, a bacia foi dividida em sub-bacias com mais 
de 200 km² de área. Tendo em vista a escala regional de mapeamento (1:1.000.000), 
esta divisão foi feita por delimitação da rede hidrográfica de cada sub-bacia, sem 
considerar os divisores topográficos. Acima de 200 km² de área, os erros cartográficos 
deste método são insignificantes para a escala do estudo. As sub-bacias com área 
inferior a 200 km², que, portanto, não foram individualizadas, estão agrupadas em 
grandes trechos. 
 
 
2.1  Vegetação Natural e Uso do Solo 
 
 
2.1.1 Breve Histórico do Processo de Ocupação e Transformação da 
Paisagem 
 
A bacia do rio Paraíba do Sul situa-se na área de abrangência do bioma Mata 
Atlântica, reduzido hoje a 7% de sua extensão original. Os ecossistemas florestais 
predominam na composição deste bioma, ocorrendo ainda, em menor proporção, 
ecossistemas associados às florestas e condicionados à situação geomorfológica – 
campos de altitude, várzeas, restingas e manguezais.  
 
Até meados do século XVIII, aproximadamente, a bacia do rio Paraíba do Sul 
permaneceu coberta por florestas na maior parte de seu território, que era utilizado 
essencialmente como caminho para as áreas de exploração mineral do interior do 
país. A Serra do Mar, com seus abruptos contrafortes, constituiu-se por muito tempo 
em uma barreira natural à expansão da ocupação e das atividades econômicas 
estabelecidas na costa Atlântica a partir da colonização européia. 
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No século XIX, duas monoculculturas se expandiram no território da bacia: a cana-de-
açúcar, que entrara em decadência nas baixadas litorâneas e se expandiu para a 
Baixada Campista (onde o número de engenhos subiu de 55 em 1769 para 400 em 
1819) e o café, cultura agrícola que "inaugurou" os desmatamentos e a ocupação 
extensiva na bacia do Paraíba do Sul, representando o início de um processo de 
alteração drástica da paisagem regional. 
 
As florestas nativas foram sendo gradativamente destruídas e o café passou a 
dominar a paisagem até o início do século XX, quando já entrava em decadência por 
degradação das terras muito desmatadas e exaustivamente utilizadas. Em lugar do 
café, expandiu-se a pecuária leiteira, que predomina nos dias de hoje em todas as 
terras da bacia, de forma extensiva e com baixa produtividade. A agricultura, praticada 
geralmente sem respeito à capacidade de uso das terras, ocupa menor área, mas 
representa uma importante fonte de erosão e de poluição dos solos e das águas pelo 
uso descontrolado de fertilizantes e agrotóxicos. 
 
No século XX, portanto, com a capacidade produtiva ameaçada por um intenso uso 
inadequado às restrições do ambiente, o uso rural entra em crescente decadência e o 
desenvolvimento na bacia do rio Paraíba do Sul direciona-se para o uso urbano-
industrial, favorecido na bacia pela facilidade de acesso e meios de transporte das 
inúmeras estradas de ferro e de rodagem oriundas do desenvolvimento do ciclo do 
café, interligando importantes núcleos urbanos e comerciais dos três Estados, como 
Taubaté (SP), Resende (RJ) e Juiz de Fora (MG). 
 
A implantação, em 1946, da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ), 
e a expansão da atividade industrial em São Paulo transformaram o Vale do Paraíba 
em um dos principais eixos de comunicação e desenvolvimento da Região Sudeste e 
do próprio País, devido às boas condições (mercado consumidor, fácil escoamento da 
produção, suprimento abundante de energia e de água, entre outras). Muita madeira 
das florestas ainda existentes no meado do século foi explorada para o carvão vegetal 
que alimentava as caldeiras industriais. 
 
O desenvolvimento urbano-industrial, tanto na bacia do rio Paraíba do Sul como nas 
regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, trouxe uma grande demanda 
de energia e água para abastecimento da crescente população e das indústrias que se 
estabeleceram no eixo Rio - São Paulo. Grandes aproveitamentos hidrelétricos foram 
instaurados na bacia, destacando-se Paraibuna (da CESP), situado na confluência dos 
formadores do rio Paraíba (os rios Paraitinga e Paraibuna); Funil (de FURNAS 
Centrais Elétricas S/A), situado no rio Paraíba, em Itatiaia, na divisa entre os estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro; e, o mais importante e complexo aproveitamento 
hidrelétrico da bacia - o Sistema LIGHT, responsável hoje pela captação de 2/3 da 
vazão do rio Paraíba do Sul, no seu trecho médio, para abastecimento de energia e 
água à maior parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
 
 
2.1.2 Classificação da Cobertura Vegetal e do Uso do Solo na Bacia 
 
O conhecimento sobre a distribuição atual da vegetação e das formas de uso do solo 
na bacia teve por base o mapeamento realizado pelo GEROE (1995), na escala de 
1:100.000, a partir da interpretação visual de imagens Landsat-TM do período 1993-
95. As classes identificadas neste mapeamento são as seguintes: 
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• Floresta Ombrófila  

Vegetação de porte arbóreo, com indivíduos apresentando entre 15 e 30m de 
altura, ocorrendo lianas e epífitas em abundância. Desenvolve-se em ambiente 
tropical de elevada temperatura e alta precipitação ao longo do ano, sem períodos 
biologicamente secos (menos de 60mm mensais). Esta formação florestal 
“sempre-verde” se distribui nas regiões mais próximas à Serra do Mar, sujeitas ao 
alto teor de umidade da Costa Atlântica.  

 
Não é apropriado caracterizar essas florestas como “primitivas”, tendo em vista a 
intensa interferência humana na região. Mas, no contexto da cobertura vegetal da 
bacia e do método de mapeamento utilizado, as áreas identificadas como floresta 
são aquelas que apresentam fisionomia florestal mais “íntegra”.   

 
• Floresta Estacional Semidecidual 

Vegetação de porte arbóreo sujeita à dupla estacionalidade climática, tropical 
chuvosa no verão seguida por estiagens acentuadas. Neste tipo de vegetação, o 
percentual de árvores caducifólias no conjunto florestal situa-se entre 20 e 50% 
durante a época seca. Essa classe de floresta tem ocorrência natural nas regiões 
mais próximas à Serra da Mantiqueira e especialmente nas sub-bacias dos rios 
Pomba e Muriaé e no terço inferior da bacia do Paraíba do Sul, onde o clima se 
apresenta mais seco. 

 
• Vegetação Secundária  

Compreende as áreas de floresta ombrófila ou estacional alterada/degradada que 
se encontram em processo de regeneração secundária, em diferentes estágios de 
sucessão, predominando o porte arbóreo.  

 
• Vegetação de Restinga 

São ecossistemas formados por vegetação arbórea, árvores de pequeno porte, 
trepadeiras e epífitas, que ocorrem nas planícies arenosas litorâneas, no curso 
inferior do rio Paraíba do Sul. Tendo em vista a canalização do rio Paraíba do Sul 
em seu curso final, o que reduziu a área de drenagem deste trecho, a vegetação 
de restinga aparece com pequena expressão, em relação à sua ocorrência na 
extensa planície costeira da região.  

 
• Vegetação de Mangue 

O manguezal é um ecossistema composto de espécies vegetais que se adaptam 
às estressantes condições do meio: alta salinidade, solos lodosos, pouco aerados, 
fluxos e refluxos de marés doces e salgadas das regiões estuarinas. É um 
ecossistema de alta produtividade e apresenta a importante função de retenção e 
filtragem dos sedimentos trazidos pelas águas interiores e costeiras. Ocorre em 
uma estreita faixa da desembocadura do rio Paraíba do Sul. 

 
• Vegetação de Várzea 

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

 
• Campo Natural de Altitude 

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

 
• Campo/Pastagem 

Áreas onde a vegetação natural primitiva foi substituída por pastagens, onde 
predomina a criação de gado leiteiro. Considerando-se o estado geral de 
degradação das pastagens na bacia do rio Paraíba do Sul, principalmente onde o 
relevo é mais acidentado, boa parte das áreas inseridas nesta classe encontra-se 
abandonada ou sub-aproveitada, constituindo-se de cobertura graminóide rala, 
com ocorrência de processos erosivos acentuados e queimadas freqüentes. 

 
• Reflorestamento (Silvicultura) 

São as áreas ocupadas com plantios arbóreos homogêneos, com predomínio de 
espécies do gênero Eucalyptus e, em menor extensão, do gênero Pinus. 

 
• Área Agrícola 

Compreende as áreas utilizadas para cultivo temporário e permanente, passíveis 
de identificação nas imagens de satélite.  

 
• Solo Exposto 

Esta classe compreende áreas completamente destituídas de cobertura vegetal, 
podendo representar várias situações de movimentação de terra (extração mineral, 
terraplanagem,  etc.) e, eventualmente, algumas áreas em avançado processo de 
erosão. 

 
• Área Inundável 

Compreende todos os corpos d’água detectáveis nas imagens de satélite, incluindo 
lagos naturais e artificiais e planícies de inundação natural do leito dos rios. 

 
• Área Urbanizada 

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

 
• Afloramento Rochoso 

Áreas onde os afloramentos de rocha atingem dimensões mapeáveis por imagem 
Landsat-TM, podendo ou não estar cobertas por vegetação rasteira, típica desses 
ambientes. Aparecem com mais expressão na Região Serrana do Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
• Área Não Sensoriada 

Áreas que apresentavam cobertura de nuvens nas imagens de satélite utilizadas 
para o mapeamento. 

 
 
2.1.3 Distribuição da Cobertura Vegetal e do Uso do Solo na Bacia 
 
No quadro 2.1, a seguir, apresenta-se a área ocupada por cada classe de cobertura 
vegetal e uso do solo. Tendo em vista a grande extensão da bacia e, portanto, a 
dificuldade de realizar checagens de campo suficientes para a calibragem da 
fotointerpretação, há um certo grau de imprecisão na identificação do alvos nas 
imagens de satélite utilizadas no mapeamento do GEROE.  
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Esta imprecisão pode ser observada para a classe de “área agrícola”. Dados extraídos 
do Censo Agropecuário de 1995/6, do IBGE, revelam que a área ocupada com 
lavouras temporárias e permanentes nos municípios que estão totalmente inseridos na 
bacia chega a ser 10 vezes superior a que se verifica nos mapas do GEROE. Esta 
classe de uso é especialmente suscetível a discrepâncias em mapeamentos com 
imagens se satélite, por estar submetida a diferenças de formas e de sazonalidade 
dos cultivos, podendo ser confundida com outras formas de uso/cobertura, 
especialmente em áreas de relevo mais movimentado (com efeitos de sombreamento).  
 
No entanto, apesar da imprecisão, o mapeamento do GEROE fornece uma visão 
global satisfatória da situação em que se encontra a bacia do Paraíba do Sul, 
especialmente quanto à cobertura florestal remanescente. 
 
 

Quadro 2.1: Distribuição de Vegetação e Uso do Solo na Bacia do Paraíba do Sul. 
CLASSES DE VEGETAÇÃO E USO ÁREA (hectares) % 

Floresta Ombrófila      409.188  7,4 
Floresta Estacional      194.348  3,5 
Vegetação Secundária      733.436  13,2 
Reflorestamento        80.064  1,4 
Campo/Pastagem   3.738.856  67,4 
Área  Agrícola      154.796  2,8 
Área Urbana        66.396 1,2 
Várzea        5.776  0,1 
Restinga 832 0,0 
Manguezal 460 0,0 
Campo de Altitude        17.052  0,3 
Afloramento Rochoso          11.352  0,2 
Solo Exposto          5.264  0,1 
Rios, Lagos         38.916  0,7 
Não Sensoriada 90.712 1,6 
TOTAL 5.547.448 100,0 
Fonte: GEROE, 1995. Grupo Executivo para Recuperação e Obras de Emergência. Projeto 
“Mapeamento Digital e Convencional do Estado do Rio de Janeiro e da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul”. 

 
Observa-se que as florestas, que predominavam na paisagem da bacia até o século 
XVIII, ocupam hoje apenas 11% do território. Os remanescentes florestais mais 
expressivos estão na classe de floresta ombrófila e situam-se em áreas montanhosas, 
como na região do Maciço do Itatiaia e em vários trechos da Serra do Mar. Os 
remanescentes de floresta estacional ocupam menor área na bacia. A área natural de 
ocorrência da floresta estacional apresenta em geral uma condição de relevo menos 
acidentado, do tipo colinoso, associado a um clima mais seco e, portanto, a maior 
facilidade de ocupação e de propagação de incêndios florestais. 
 
A classe de “vegetação secundária”, que ocupa maior área do que as florestas, 
compreende diversos estágios de sucessão, que tanto podem ser resultantes de 
cortes seletivos da floresta como de regeneração de áreas desmatadas. Apesar das 
florestas da bacia já terem sido drasticamente reduzidas, a destruição persiste, tanto 
por exploração de madeira e lenha, como por queimadas e substituição por pastagens, 
agricultura, etc. 
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Em termos de área ocupada na bacia, a pecuária aparece ainda como principal forma 
de uso da terra. O gráfico 2.1 demonstra o predomínio da classe de campo/pastagem 
em relação à área ocupada pelas demais classes de vegetação e uso do solo. No 
entanto, a forma predominante de manejo das pastagens (pela queimada), associada 
à escassez de cobertura florestal, resultou em uma condição de degradação 
generalizada das terras compreendidas nesta classe de campo/pastagem.  
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Gráfico 2.1 - Principais classes de Cobertura Vegetal e Uso do Solo na Bacia do Rio Paraíba 
do Sul, por estado. (área em hectares) 
 
Apesar do predomínio da classe de campo/pastagem, a maior parte das atividades 
econômicas e da população da bacia concentra-se nas formas de uso urbano e 
industrial. O eixo principal de ocupação e crescimento urbano e industrial é a rodovia 
Nova Dutra (Rio – São Paulo), ao longo da qual se encontra as principais cidades dos 
trechos paulista e fluminense. A BR-040 representa outro eixo importante de 
ocupação, ligando os trechos fluminense e mineiro. E uma densa malha de estradas 
estaduais permite acesso fácil às inúmeras cidades da bacia. As áreas rurais da bacia 
têm sofrido êxodo constante e perda de produção na atividade agropecuária. 
 
 
 Distribuição das florestas por municípios 

 
No trecho mineiro da bacia do Paraíba do Sul, que é o mais desmatado, existe uma 
expressiva quantidade de municípios que apresentam nenhuma ou uma quantidade 
ínfima de cobertura florestal. Destacam-se, em pior situação, aqueles que, além disso, 
também apresentam poucas áreas de vegetação secundária, como Aracitaba, 
Desterro do Melo, Divinésia, Guiricema, Paiva, Rodeiro, São Geraldo, Tabuleiro, Ubá, 
Vieiras e Visconde do Rio Branco. Mais da metade (59%) do trecho mineiro da bacia é 
composta por 53 municípios que apresentam menos de 5% de cobertura florestal. 
Dentre esses, estão os municípios de Carangola, Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé e 
Santos Dumont. 
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São poucos os municípios mineiros com melhores níveis de cobertura florestal. Entre 
10% e 20% de cobertura florestal, existem somente oito municípios – Bom Jardim de 
Minas (19%), Itamarati de Minas (18,5%), Santana do Deserto (17,5%), Pedra 
Dourada (15%), Santa Bárbara do Monte Verde (13%), Além Paraíba (12%), Barão de 
Monte Alto (11%) e Fervedouro (10%). E, com mais de 20% de cobertura florestal, 
existem somente dois municípios mineiros: Matias Barbosa (21%) e Bocaina de Minas 
(30%), este situado em região montanhosa e apresentando ainda uma das maiores 
áreas de vegetação secundária e um percentual atípico de área de pastagem (23%). 
 
No trecho fluminense, existem 19 municípios com menos de 5% de cobertura florestal. 
A maior parte desse conjunto mais desmatado encontra-se nas regiões norte/noroeste 
do estado, destacando-se aí os municípios de Aperibé, Italva e São José do Ubá, que 
não têm sequer 1 hectare de mata nativa e contam com apenas alguns hectares de 
vegetação secundária. Em melhor situação estão 12 municípios (que representam 
25% do trecho fluminense da bacia), onde o percentual de florestas é superior a 20%, 
chegando a atingir o dobro ou mais em alguns - 45% em Nova Friburgo, 44% em 
Itatiaia, 40% em Rio Claro e 39% em Teresópolis. Os municípios que apresentam as 
maiores áreas de florestas, com mais de 10.000 ha em cada, são Teresópolis, Nova 
Friburgo, Petrópolis, Cantagalo, Duas Barras e Trajano de Moraes (na Região 
Serrana) e Resende, Rio Claro e Valença (no Médio Paraíba). 
 
No trecho paulista, 13 municípios têm mais de 20% de seus territórios florestados, 
destacando-se Bananal (31%), Monteiro Lobato (32%) e Pindamonhangaba (24%), 
todos com mais de 10.000 hectares de florestas. Os demais são Piquete (42%), Mogi 
das Cruzes (36%), São José do Barreiro (31%), Cruzeiro (31%), Lavrinhas (28%), 
Areias (26%), Arujá (26%), Santa Isabel (22%) e Queluz (21%). Quase a metade 
(45%) do trecho paulista é composta de municípios que apresentam entre 10 e 20 % 
de seus territórios com florestas naturais. Cinco desses municípios estão entre os que 
apresentam maiores extensões de florestas no trecho – Cunha, São José dos 
Campos, Guaratinguetá, Paraibuna e Natividade da Serra. Na situação mais precária 
de cobertura florestal (menos de 5%), estão nove municípios, onde se destacam, 
como mais críticos, Canas e Potim (com 0% de floresta), Salesópolis (0,6%) e 
Itaquaquecetuba (4%). Os demais são Cachoeira Paulista, Jacareí, Jambeiro e 
Taubaté (todos com 3%) e Lagoinha (4,5%). 
 
A sobrevivência das poucas florestas na bacia está constantemente ameaçada, tanto 
por exploração ilegal como para expansão de outras formas de uso. Tendo em vista 
que as formas de uso agropecuário são, em geral, inadequadas às restrições naturais 
de relevo e solos, há uma tendência de busca por solos menos degradados das áreas 
ainda florestadas. O controle dessa tendência depende da capacidade de fiscalização 
e de orientação técnica dos órgãos que atuam no setor e da consciência ambiental 
dos produtores. 
 
A inadequação do uso agropecuário à capacidade de suporte das terras se expressa 
nos dados dos Censos Agropecuários do IBGE. No último Censo (1995-6), a pecuária 
ocupava efetivamente uma área bem menor do que a classe de campo/pastagem, que 
apresenta-se degradada por erosão em grande parte. Tanto as pastagens como a 
agricultura têm sofrido reduções constantes em área ocupada, na maior parte dos 
municípios da bacia. Na última década avaliada pelo IBGE (1985-95) houve redução 
de 16% em área de pastagens e 40% em área de lavouras, na média dos três estados  
(ver gráfico 2.2). A redução de área utilizada com pastagens ocorreu apenas em 
pastagens “naturais”, ou seja, aquelas que são renovadas à custa de queimadas 
anuais, sem preparo do solo e plantio das gramíneas. As pastagens plantadas, ao 
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contrário, aumentaram, mas não o suficiente para compensar a redução na área de 
pastagens naturais. Pastagens plantadas muitas vezes agravam os riscos de erosão, 
pela exposição do solo e pela abertura de sulcos nas linhas de maior declive. 
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Gráfico 2.2: Redução do Uso Agropecuário na Bacia do Paraíba do Sul (área em hectares).  
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1985 e 1995. 
 
 
 
 Distribuição das florestas por sub-bacias 

 
A distribuição da cobertura vegetal e uso do solo por sub-bacia pode ser visualizada 
no respectivo mapa (Anexo D) e na tabela A.1, do Anexo A. Nesta tabela, as sub-
bacias foram agrupadas de acordo com sua posição hidrográfica, de montante para 
jusante e da margem esquerda para a direita em relação ao curso principal da bacia - 
o rio Paraíba do Sul. Nessa ordem, seguem agrupadas as sub-bacias que são 
formadoras de grandes afluentes do rio Paraíba do Sul. Em seguida, as sub-bacias de 
porte médio, com mais de 200 km², que afluem diretamente para o rio Paraíba do Sul. 
E, por fim, os trechos ao longo do rio Paraíba do Sul que reúnem várias pequenas 
sub-bacias.  
 
Tendo em vista que a distribuição da cobertura florestal nas sub-bacias é um fator de 
grande relevância para este estudo de hidrologia florestal, como suporte à gestão dos 
recursos hídricos, foi dado destaque, na tabela de dados, aos percentuais de florestas 
em cada sub-bacia. O percentual mínimo de cobertura florestal exigido por lei, definido 
pelo Código Florestal para a manutenção de área de reserva legal na região onde se 
situa a bacia do Paraíba do Sul, é de 20%, sem incluir as áreas de preservação 
permanente (nascentes, margens de rios, topos de morros, etc.).  
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De um total de 71 sub-bacias com área superior a 200 km², somente 15 apresentaram 
percentual de cobertura florestal superior a 20%, raramente ultrapassando 30% e 
nunca superior a 50% (quadro 2.2, a seguir). Destacam-se com melhores percentuais 
e maior extensão de cobertura florestal, em relação à média, as sub-bacias dos rios 
Paquequer (2311), Piabanha (2325), Preto (2341) e Grande (2281), todos na Região 
Serrana; do ribeirão Passa-Vinte (2035) e dos rios Piraí (2332) e Paraibuna (2315).  
 
 
Quadro 2.2: Sub-bacias com mais de 20% de cobertura florestal (área em hectares). 
NUM 
IDENT 

SUB-BACIA Floresta 
Ombrófila 

Floresta 
Estaciona

l 

Total de 
florestas 

% de 
florestas 

ÁREA 
TOTAL DA 

BACIA 
2311 Rio Paquequer 12.080  12.080 46,4 26.044 
2035 Ribeirão Passa-Vinte 13.924 48 13.972 39,6 35.312 
2334 Rio Pirapetinga 8.732  8.732 36,7 23.776 
2325 Rio Piabanha 20.524  20.524 34,1 60.144 
2332 Rio Piraí 31.264 5.512 36.776 33,4 110.016 
2115 Ribeirão São José 8.148 64 8.212 33,1 24.780 
2341 Rio Preto 23.572  23.572 28,8 81.848 
2295 Rio Lourenço Velho 12.184  12.184 28,5 42.808 
2239 Rio do Colégio 5.708  5.708 28,1 20.312 
2281 Rio Grande 33.840 8.816 42.656 28,0 152.384 
2296 Rio Macuco 4.804 2.112 6.916 27,9 24.816 
2177 Rio Buquira 10.508 104 10.612 26,5 40.052 
2251 Rio do Peixe 15.744  15.744 22,7 69.344 
2319 Rio Parateí 7.996 184 8.180 22,0 37.128 
2315 Rio Paraibuna 23.468  23.468 20,9 112.336 
 
 
Observa-se que, entre as grandes sub-bacias formadoras do rio Paraíba do Sul, 
somente duas – Piabanha e Dois Rios – apresentam cobertura florestal superior a 
20% em áreas extensas e contínuas. Ambas as bacias situam-se na Região Serrana, 
no trecho fluminense da bacia, onde se encontra os mais expressivos remanescentes 
da Mata Atlântica. Na bacia do rio Piabanha situa-se também a sub-bacia do rio 
Paquequer (do município de Teresópolis), que apresenta o maior percentual de 
cobertura florestal entre todas as sub-bacias individualizadas no mapeamento. 
 
No extremo oposto, as bacias dos rios Pomba e Muriaé são, sem dúvida, as mais 
desprovidas de cobertura florestal, entre as grandes sub-bacias do rio Paraíba do Sul. 
Dos seus formadores, somente duas sub-bacias apresentam percentual menos 
desprezível (11%) de cobertura florestal – a do rio Pardo (2320), na bacia do Pomba, e 
do ribeirão Cachoeira Alegre (1703), na bacia do Muriaé. No entanto, ambos situam-se 
nos trechos médios das referidas sub-bacias. Chama a atenção, no grau de 
desmatamento das bacias dos rios Pomba e Muriaé, que a maior parte das sub-bacias 
situadas nas suas cabeceiras (trecho mineiro) encontra-se absolutamente desprovida 
de florestas e com inexpressiva ocorrência de vegetação secundária. 
 
A bacia do rio Paraibuna é a menos desmatada do trecho mineiro da bacia do rio 
Paraíba do Sul, embora nenhuma das sub-bacias afluentes apresente cobertura 
florestal superior a 20%. Os principais afluentes da bacia do Paraibuna são os rios do 
Peixe e Preto, ambos pela margem direita, e ainda o rio Cágado pela margem 
esquerda, no curso inferior. Cerca de 50% dos remanescentes da bacia do rio 
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Paraibuna estão na sub-bacia do rio Preto, parte em terras mineiras e parte em terras 
fluminenses. 
 
Entre os grandes afluentes do rio Paraíba do Sul, destaca-se ainda o rio Paraibuna, 
formador do rio Paraíba do Sul, juntamente com o rio Paraitinga, no trecho paulista da 
bacia. A cobertura florestal na bacia do Paraibuna, embora não seja satisfatória para 
as funções hidrológicas das florestas na bacia, está acima da média. Destaca-se 
também, no trecho paulista, a bacia do rio Jaguari, com percentual de cobertura 
florestal próximo a 20%.  
 
Estes dados indicam um cenário atual preocupante, especialmente quanto às funções 
hidrológicas das florestas. Teoricamente, considera-se que os processos hidrológicos 
não sofrem modificações significativas se a remoção da cobertura florestal natural não 
ultrapassar 20% de sua área original em uma bacia hidrográfica. Ou seja, a situação 
da bacia, que é justamente oposta - a cobertura florestal nem chega a 20% - já 
representa um grau indesejável de comprometimento aos fluxos, à disponibilidade e à 
qualidade dos recursos hídricos.  
 
 
 
2.2 Florestas, Vulnerabilidade à Erosão e Restrições de Uso 
 
As condições de cobertura florestal e uso do solo e de vulnerabilidade à erosão foram 
utilizadas para definir diretrizes para áreas sujeitas à restrição de uso na bacia do rio 
Paraíba do Sul. Este estudo está apresentado no documento PGRH-010-RE-R0, 
Volume 8 (Propostas para Criação de Áreas Sujeitas à Restrição de Uso). Neste item, 
foi incorporada uma síntese do referido documento, reunindo os aspectos principais 
que caracterizam tais condições, indicadoras das demandas que compuseram os 
programas apresentados no item 3. 
 
A vulnerabilidade à erosão na bacia do rio Paraíba do Sul foi avaliada a partir de uma 
análise integrada entre os fatores relevo e solos, primeiramente, identificando-se as 
condições de vulnerabilidade do meio físico. Em seguida, o resultado desta primeira 
integração temática foi sobreposto às condições atuais de cobertura vegetal e uso do 
solo. O mapa final resultante (Anexo D) representa, portanto, a vulnerabilidade atual à 
erosão e que pode ser modificada com a recuperação da cobertura florestal nas áreas 
onde o meio físico é mais vulnerável e com a adequação das formas de uso do solo à 
sua capacidade de suporte. Por outro lado, a vulnerabilidade à erosão também pode 
ser agravada se as florestas remanescentes forem destruídas e se forem mantidas as 
formas atuais de uso do solo, sem técnicas conservacionistas e com freqüentes 
queimadas. 
 
Para facilitar a visualização e a análise da distribuição de florestas e de classes de 
vulnerabilidade à erosão ao longo da bacia, as sub-bacias foram agrupadas por trecho 
do rio Paraíba do Sul, de montante para jusante. Dessa forma, pode-se ter uma idéias 
do comprometimento “acumulado” à qualidade das águas do rio Paraíba do Sul e seus 
principais afluentes, quanto ao aporte de sedimentos oriundos da degradação por 
erosão. Os limites entre os trechos foram estabelecidos a jusante da desembocadura 
de afluentes de grande porte e próximos a grandes barragens. Foram, assim, definidos 
seis trechos, com suas respectivas sub-bacias: 
 
Trecho 1 – Sub-bacias formadoras, Paraibuna/Paraitinga; 
Trecho 2 – Trecho Paulista, entre as barragens de Paraitinga/Paraibuna e Funil 
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Trecho 3 – Entre as barragens de Funil e Santa Cecília 
Trecho 4 – Entre a barragem de Santa Cecília e Três Rios, a jusante da confluência    
Trecho 5 – Entre Três Rios e Itaocara, a jusante da foz do rio Pomba 
Trecho 6 – Entre Itaocara e a Foz do Paraíba do Sul 
 
Para a avaliação da cobertura florestal, considerou-se o percentual mínimo exigido 
pelo Código Florestal para a manutenção de reserva legal1 na região Sudeste – 20% - 
como limite abaixo do qual o nível de proteção das bacias dado pela cobertura florestal 
torna-se mais crítico. Para a vulnerabilidade à erosão, considerou-se apenas as 
classes de vulnerabilidade muito alta e alta como mais críticas, embora grande parte 
das terras na classe de média vulnerabilidade apresente avançados processos de 
erosão.  
 
No quadro 2.3 estão resumidas as condições de cobertura florestal (percentual 
existente e déficits para atingir 20%) em cada Trecho. E no quadro 2.4, estão 
resumidas as condições mais críticas de vulnerabilidade à erosão, com os valores 
acumulados, de montante para jusante. O gráfico 2.3 demonstra as proporções entre 
os trechos para cada aspecto analisado, de modo cumulativo. Ressalta-se que as 
terras que estão na classe de muito alta vulnerabilidade atual à erosão estão 
completamente desprovidas de cobertura arbórea, seja de florestas, de vegetação 
secundária (capoeiras) ou de reflorestamentos (plantios arbóreos homogêneos). Em 
partes das terras na classe de alta vulnerabilidade podem existir capoeiras ou 
reflorestamentos, porém em condições de meio físico inadequadas, nas quais deveria 
ser mantida a cobertura florestal.  
 
Quadro 2.3: Cobertura Florestal na Bacia do Paraíba do Sul, total dos Trechos e acumulada  

Cob. Florestal C F acumulada Déficit acumulado TRECHOS Área do 
trecho (ha) Área (ha) % Área (ha) % 

Déficit 
p/20% área (ha) % 

1. Paraitinga/Paraibuna 425.420 58.432 14 58.432 10 31.275 31.275 5 
2. Paulista até Funil 857.448 132.192 15 190.624 32 51.438 82.713 14 
3. Funil - Sta Cecília 486.432 96.432 20 287.056 48 19.604 102.317 18 
4. Sta Cecília - Três Rios 1.237.260 137.172 11 424.228 70 132.848 235.165 40 
5. Três Rios - Itaocara 1.292.212 65.192 5 489.420 81 193.250 428.415 73 
6. Itaocara - Foz 1.248.676 114.116 9 603.536 100 154.652 583.067 100 

TOTAL DA BACIA PBSUL 5.547.448 603.536 11 603.536 100 583.070 583.070 100 

 
 
Quadro 2.4: Vulnerabilidade Atual à Erosão na Bacia do Paraíba do Sul, total dos Trechos e 
acumulada 

Área acum. Vuln. atual à erosão Vulnerab. acumulada  TRECHOS Área do 
trecho (ha) hectares % Muito alta Alta Muito alta % Alta % 

1. Paraitinga/Paraibuna 425.420 425.420 8 84.336 103.740 84.336 35 103.740 13 
2. Paulista até Funil 857.448 1.282.868 23 17.460 149.088 101.796 42 252.828 31 
3. Funil - Sta Cecília 486.432 1.769.300 32 69.184 49.792 170.980 71 302.620 37 
4. Sta Cecília - Três Rios 1.237.260 3.006.560 54 16.848 139.336 187.828 77 441.956 55 
5. Três Rios - Itaocara 1.292.212 4.298.772 77 24.980 166.056 212.808 88 608.012 75 
6. Itaocara - Foz 1.248.676 5.547.448 100 29.556 202.456 242.364 100 810.468 100 
TOTAL DA BACIA PBSUL 5.547.448 5.547.448 100 242.364 810.468 242.364 100 810.468 100 

 

                                                 
1 Reserva legal é a área que deve ser mantida com cobertura florestal (ou outra forma de vegetação 
natural), em no mínimo 20% da propriedade rural, além das áreas destinadas à preservação permanente. 
Na reserva legal é permitido o uso sustentado da floresta e proibido o corte raso (Lei 4771/65). 
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Observa-se que a maior parte (71%) das terras com muito alta vulnerabilidade atual à 
erosão ocorre nos três primeiros trechos, embora estes ocupem apenas 32% da área 
total da bacia e disponham de 50% do total de florestas remanescentes. Nos Trechos 
2 e 3 observa-se também a maior intensidade de ocupação e uso urbano-industrial da 
bacia, concentrada em áreas próximas ou marginais ao rio Paraíba do Sul. No trecho 
paulista, destacam-se as cidades de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, 
Pindamonhangaba e Guaratinguetá, com maior número de habitantes. E, no trecho 
fluminense, as cidades de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda.  
 
Verifica-se que a drenagem e a qualidade das águas nesses perímetros urbanos estão 
sob influência dos processos de degradação ambiental resultantes da escassez de 
florestas e das formas inadequadas de uso, tanto rurais como urbanas e industriais, 
especialmente agravadas nas áreas que estão na classe de muito alta vulnerabilidade.  
 
O déficit de cobertura florestal no somatório dos três primeiros trechos é de apenas 
18% da área mínima de florestas que deveria existir na bacia do Paraíba do Sul (para 
o parâmetro de 20% de Reserva Legal). Porém, além de ser uma área muito grande 
(mais de 100.000 hectares), ainda é menor do que o total de terras na classe de muito 
alta vulnerabilidade à erosão destes primeiros trechos (171.000 hectares).  
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Gráfico 2.3: Área (ha) necessária para suprir o déficit de cobertura florestal e área ocupada por 
cada classe de vulnerabilidade à erosão nos trechos, de montante para jusante. 
 
 
Os Trechos 4, 5 e 6 apresentam os maiores déficits de cobertura florestal da bacia do 
Paraíba do Sul, principalmente o Trecho 5, onde está a maior e mais desmatada sub-
bacia, a do rio Pomba, com apenas 3% de cobertura florestal. Nos Trechos 4 e 6, no 
entanto, ocorrem algumas das poucas sub-bacias com os maiores percentuais de 
florestas (acima de 20%) – Piabanha e Dois Rios (na Região Serrana, RJ). Tal como 
no Trecho 1, essas sub-bacias mais florestadas situam-se nas condições mais 
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restritivas de relevo e solos, para as quais a cobertura florestal existente não protege 
satisfatoriamente contra a erosão.  
 
A avaliação ponderada entre os dois aspectos (percentual de cobertura florestal e 
ocorrência de terras nas classes de muito alta e alta vulnerabilidade à erosão) permite 
identificar níveis de criticidade ambiental para as sub-bacias e trechos, distinguindo-se 
das demais as situações onde percentuais de cobertura florestal acima de 20% não 
são suficientes para a proteção das respectivas sub-bacias (ou conjunto de sub-
bacias) contra os efeitos da erosão e apontando os respectivos déficits de cobertura 
florestal para atingir 20% de cada trecho/sub-bacias.  
 
Combinando, portanto, os dois aspectos analisados (cobertura florestal e erosão), é 
possível definir quatro categorias de criticidade ambiental para a bacia do rio Paraíba 
do Sul.  
 
A Categoria 1 reúne as sub-bacias com a situação ambiental mais crítica - terras na 
classe de muito alta vulnerabilidade atual à erosão e cobertura florestal inferior a 20%, 
apresentando também 63% das terras na classe de alta vulnerabilidade atual à 
erosão. São 17 sub-bacias com mais de 200 km² e todos os conjuntos de sub-bacias 
menores. 
 
A Categoria 2 compreende um conjunto de 11 (onze) sub-bacias que apresentam 
percentual de cobertura florestal superior a 20% e terras na classe de muito alta 
vulnerabilidade atual à erosão. Ou seja, a cobertura florestal existente não é 
satisfatória para a proteção das terras onde as condições de relevo e solos 
determinam maior vulnerabilidade do meio físico à erosão.  
 
A Categoria 3 reúne 39 sub-bacias que não têm terras na classe de muito alta 
vulnerabilidade, mas o percentual de cobertura florestal está abaixo de 20%, com 
algumas sub-bacias totalmente desprovidas de florestas, e quase todas apresentam 
terras na classe de alta vulnerabilidade atual à erosão.  
 
E, na Categoria 4, estão as poucas sub-bacias em condições ambientais menos 
críticas – que têm cobertura florestal superior a 20% e não têm terras na classe de 
muito alta vulnerabilidade. Porém, as condições não são completamente satisfatórias, 
visto que existem terras na classe de alta vulnerabilidade à erosão. Ou seja, a 
cobertura florestal existente e as formas de uso do solo não estão completamente 
adequadas à proteção dessas terras onde o meio físico (relevo e solos, associados) 
apresenta alta vulnerabilidade à erosão. 
 
No quadro 2.5 apresenta-se a extensão total de terras ocupadas em cada categoria 
de criticidade e os respectivos déficits de cobertura florestal para as que têm menos de 
20%. O gráfico 4 ilustra as proporções de cada aspecto entre as categorias. E no 
quadro 2.6 observa-se em que categorias de criticidade estão localizadas as 
principais cidades da bacia. 
 
A tabela A.2 (Anexo A), apresenta as categorias de criticidade e a distribuição por 
sub-bacia (em hectares) de florestas e de classes de vulnerabilidade à erosão, 
agrupadas por trechos, de montante para jusante ao longo do rio Paraíba do Sul. O 
mapa de criticidade pode ser visto no Anexo D. Descrições mais detalhadas e mapas 
por Trecho das condições ambientais e restrições de uso por sub-bacia podem ser 
encontrados no relatório PGRH-010-RE-R0, Volume 8 (Propostas para Criação de 
Áreas Sujeitas à Restrição de Uso). 
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Quadro 2.5: Categorias de Criticidade Ambiental das sub-bacias  
VULNERAB À EROSÃO 

(Ha) 
COBERTURA 
FLORESTAL 

CATEG. 
DE 

CRITIC. 

PARÂMETROS DE 
CRITICIDADE 

ÁREA 
TOTAL  

(Ha) MA A área (ha) % 

DÉFICIT PARA 
20% 

de CF (Ha) 

1 Vuln MA e CF < 20% 2.885.380 172.308 509.820 245.776 8,5 331.300 

2 Vuln MA e CF > 20% 694.264 70.056 143.392 209.092 30,1 0 

3 Vuln A e CF < 20% 1.800.968 0 126.376 108.424 6,0 251.770 

4 Vuln A e CF > 20% 166.836 0 30.880 40.244 24,1 0 

 TOTAIS 5.547.448 242.364 810.468 603.536 10,9 583.070 

Vuln MA – vulnerab. atual à erosão muito alta; Vuln A – vulnerab. atual à erosão alta; CF – cobertura florestal 
 
 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Vulnerab Muito Alta Vulnerab Alta Cobertura Florestal Déficit CF p/20%

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

 
Gráfico 2.4 - Categorias de Criticidade e respectivas condições de vulnerabilidade atual à 
erosão, cobertura florestal atual e déficits para 20% (áreas em ha). 
 
Quadro 2.6: Principais cidades, por Categoria de Criticidade Ambiental  

CATEG.
DE 

CRITIC. 

PARÂMETROS DE 
CRITICIDADE 

 PRINCIPAIS NÚCLEOS URBANOS  
(cidades com  mais de 15000 hab) 

1 Vuln MA e CF < 20% Taubaté, Tremembé, Cach Paulista, Aparecida, Guara, Jacareí, S J Campos, 
Pinda, B Mansa, V Redonda, B Piraí, Itatiaia, Resende, Vassouras, Par do Sul, 
Três Rios, S J Nepomuceno, Cataguases, S A Pádua, Miracema, Além Paraíba, 
Itaperuna, S Fidélis, Campos, S J da Barra 

2 Vuln MA e CF > 20% Cruzeiro, Resende, Mendes, Barra do Piraí, Petrópolis/Cascatinha, Teresópolis  

N Friburgo/CPaulino e Cordeiro/Cantagalo 

3 Vuln A e CF < 20% Santa Isabel, Valença, Juiz de Fora, Leopoldina, Ubá, Visc Rio Branco,  

Santos Dumont, Muriaé, Carangola 

4 Vuln A e CF > 20%  São José dos Campos  
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3.  PROGRAMAS INTEGRADOS 
 
Os programas concebidos neste Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade 
no Uso do Solo resultam do conhecimento acumulado com o estudo dos problemas 
ambientais da bacia do rio Paraíba do Sul e especialmente com a elaboração dos sub-
programas de controle de erosão dos PQAs2, dos projetos-pilotos de controle de 
erosão do Projeto Inicial (PPG)3 e do estudo sobre critérios e diretrizes para áreas com 
restrições de uso, realizado como parte dos documentos do Plano de Recursos 
Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul (PGRH-010 
Volume 8).  
 
Todos os programas propostos neste Plano têm como meta principal a melhoria da 
qualidade e da disponibilidade de água na bacia, através de ações voltadas para a 
proteção dos mananciais e a sustentabilidade no uso do solo. No entanto, na condição 
de plano de bacia, as diretrizes aqui colocadas, na forma de programas temáticos, não 
encerram todas as ações necessárias e desejáveis para atingir condições ideais de 
proteção dos mananciais e de uso sustentável do solo na bacia do Paraíba do Sul.  
 
Atingir tais condições demanda, não só projetos e recursos, mas, principalmente, 
maior participação e engajamento dos diversos atores da bacia relacionados ao tema, 
na discussão de critérios e meios de realização das ações necessárias. Nesse sentido, 
os programas apresentados a seguir foram concebidos com enfoque principal em 
atividades de mobilização e capacitação social e institucional para o desenvolvimento 
do Plano a longo prazo. 
 
Com este enfoque, o Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do 
Solo situa-se entre as ações prioritárias para a bacia, ações de curto prazo, a serem 
realizadas nos primeiros anos de implantação do Plano de Recursos Hídricos, visando 
criar o mais rápido possível as bases técnicas, a mobilização e a capacitação para 
executar os projetos delineados, a partir de cada programa.  
 
Como melhor estratégia, o Plano deve ser implantado integralmente, com a execução 
de todos os programas no mesmo período. Os programas apresentam escopo 
semelhante e foram concebidos para serem executados simultaneamente, em um 
período máximo de 3 (três) anos. No entanto, somente a disponibilidade de recursos e 
o grau de interesse existente na bacia, no contexto dos trabalhos do CEIVAP de 
avaliação das ações propostas, poderão determinar a viabilidade de realização integral 
ou parcial deste Plano.  
 
A partir do segundo ano, sugere-se implantar alguns projetos demonstrativos (projetos 
pilotos), para os quais definiu-se um valor de referência em cada programa do Plano. 
Para compor uma perspectiva de demandas de recursos a longo prazo, estimou-se um 
valor total para cada programa. No entanto, os recursos necessários para expandir os 
programas para o longo prazo e realizar novos projetos em diversas regiões da bacia 
deverão ser estimados e alavancados a partir da realização dos próprios programas. 
Certamente que a determinação final dos recursos destinados a este Plano, para curto 

                                                 
2 Projeto de Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica (PQA), da Secretaria de Planejamento Urbano 

(SEPURB) do Ministério de Planejamento e Orçamento (MPO), elaborado no Laboratório de Hidrologia e Estudos do 
Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, entre 1997-98, em convênios com os Estados (SP, MG e RJ) e com participação 
do Banco Mundial (BIRD) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

3 Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (Projeto Inicial), da Secretaria 
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA) elaborado no Laboratório de Hidrologia e Estudos 
do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, entre 1999-2000, com participação do Banco Mundial (BIRD) e da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 
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prazo, dependerá do desenvolvimento da Fase III do Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia e conseqüente aprovação no CEIVAP. Na figura a seguir, apresenta-se uma 
síntese da concepção do Plano. 
 
 
 
 
 

Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo (PPMS) 
Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Programas 

Geração de Mapas Cartográficos e 
Temáticos 

Integração das Unidades de 
Conservação à Proteção dos 

Recursos Hídricos 

Capacitação e Apoio para 
Monitoramento e Controle de  

Queimadas 

Incentivo à Sustentabilidade no 
Uso da Terra 

Incentivo à Produção Florestal em 
Áreas de Reserva Legal 

Apoio Técnico e Institucional para 
Controle de Erosão em Áreas 

Rurais 

Recuperação e Proteção de Áreas 
de Presevação Permanente 

 
Prioridade 

Curto Prazo 
3 anos 

 
Custo Total 

Programas 
R$ 4.900.000,00 
Projetos Pilotos 
R$ 5.100.000,00 

 
Enfoque Principal 

Mobilização  
e Capacitação 
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3.1  Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos 
 
Um dos maiores entraves para o desenvolvimento de diagnósticos e planos de ação é 
a falta de bases cartográficas e mapas temáticos, atualizados e em escala adequada, 
especialmente em grandes áreas, como a bacia do rio Paraíba do Sul, com mais de 
50.000 km², abrangendo três estados e dezenas de municípios. 
 
Normalmente, recursos e prazos para elaborar diagnósticos e planos são insuficientes 
para que se possa reunir e preparar uma base cartográfica em condições satisfatórias 
aos objetivos e metas que se deseja atingir. 
 
O desenvolvimento dos programas temáticos previstos neste Plano de Proteção de 
Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo dependerá de uma razoável base 
cartográfica, com altimetria, em escala compatível às necessidades de cada programa. 
Mapas temáticos já existentes (vegetação e uso do solo, relevo, solos, etc.) serão 
fundamentais para auxiliar no planejamento detalhado das atividades dos programas e 
no nível de aprofundamento que se poderá alcançar em cada programa.  
 
Todo o material cartográfico já existente na bacia (em instituições federais, estaduais e 
municipais e ONGs) deverá ser identificado, coletado, analisado, organizado por área 
de interesse e documentado em um catálogo para servir ao planejamento dos demais 
programas. A partir desse conhecimento do que já existe e está disponível, deverão 
ser definidas as necessidades de recobrimento aerofotogramétrico e de mapeamento 
temático para atender aos programas. Entre as ações previstas no programa, inclui-se 
a de elaboração de Termos de Referência para obter tais produtos. E, na estimativa de 
custos, inclui-se um valor mínimo a ser aplicado na realização dos serviços. 
 
Este programa, portanto, é fundamental para o desenvolvimento dos demais 
programas deste Plano, que dependerão de produtos cartográficos e temáticos para 
os levantamentos e pesquisas básicas e para a elaboração de projetos pilotos, além 
de gerar produtos úteis a outros programas, projetos e estudos na bacia.  
 
 
 
3.1.1 Escopo do Programa 
 
Por seu perfil de suporte cartográfico, o escopo deste programa difere dos demais, 
como se verá adiante. O seu desenvolvimento, no entanto, estará diretamente atrelado 
ao desenvolvimento dos demais programas. A coordenação deste programa deverá 
estar em contato constante com as equipes técnicas dos demais programas, para 
identificar as demandas específicas por produtos cartográficos, verificar as fontes de 
informação indicadas para os temas de interesse e discutir critérios para a constituição 
do banco de dados e do catálogo cartográfico da bacia, e outros aspectos que se 
façam necessários.   
Em sua essência, este programa deverá constituir-se das seguintes atividades: 
 
a) Coleta de Dados Disponíveis  

 
O primeiro passo, sem dúvida, deverá ser a coleta de dados. Deverão ser 
identificados e obtidos todos os mapas cartográficos e temáticos (relevo, solos, 
declividade, vegetação, uso da terra, etc.) existentes e disponíveis. 
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No Laboratório de Hidrologia da COPPE se encontra parte desse material, 
principalmente os mapas planialtimétricos do IBGE, nas escalas de 1:250.000 e 
1:50.000 (vários já esgotados) e os mapas produzidos ao longo dos estudos 
realizados para a bacia do Paraíba do Sul. 
 
No entanto, a Agência da Bacia deverá formar o seu próprio acervo, aproveitando 
o que tenha sido adquirido com recursos dos referidos estudos e acrescentando 
outros produtos cartográficos, os mais recentes principalmente, disponíveis nas 
diversas instituições que atuam na bacia – do nível federal ao municipal. 
 
Para isto, a primeira tarefa deverá ser a identificação das fontes de informação, 
partindo das que têm a produção de mapas entre suas atribuições principais (como 
o IBGE, a Fundação CIDE-RJ, o Instituto de Terras – MG e o Instituto Geográfico e 
Cartográfico – SP) e ampliando para outras instituições de pesquisa e extensão 
(como o IPT-SP e o CETEC-MG), as secretarias estaduais e municipais e outras 
instituições de interesse.  
 
Tendo em vista o escopo dos demais programas, os mapas de cobertura florestal e 
uso da terra serão prioritários. Dentre os existentes, destaca-se a importância de 
obtenção dos produtos gerados no monitoramento da Mata Atlântica, realizado 
pela Fundação SOS Mata Atlântica, a cada 5 anos. 
  

b) Banco de Dados  
 
Os mapas obtidos deverão ser catalogados em banco de dados, informando 
coordenadas, escala, data de publicação, legenda temática, área de abrangência, 
fontes (fotos aéreas, imagens..) e métodos utilizados na geração dos mapas, forma 
disponível (digital ou papel), instituição responsável e demais informações que 
sejam pertinentes para a identificação completa dos produtos. 
 
Este banco de dados deverá ser formatado de modo que permita acesso fácil à 
consulta por parte dos técnicos que estarão utilizando as informações e produtos 
cartográficos adquiridos no levantamento, contendo em primeiro plano a última 
data de atualização. 
 

c) Armazenamento dos Dados  
 
O desenvolvimento deste programa dependerá de uma base física adequada para 
armazenamento dos dados e produção de mapas para os demais programas. 
Sugere-se que a Agência da Bacia disponha de local adequado para instalação de 
equipamentos (mapotecas, arquivos, armários, mesas, pranchetas, computadores, 
impressoras, plotters, etc.) que devem ser adquiridos com os recursos deste 
programa para armazenamento dos mapas, bem como do acervo técnico 
produzido no Plano. O ideal é que a Agência disponha de funcionário permanente 
para dar continuidade ao trabalho de conservação e atualização dos dados, a partir 
dos trabalhos produzidos no programa. 
   

d) Produção de Catálogo  
 
O banco de dados cartográficos da bacia deverá ser consolidado em documento 
impresso e em formato digital para distribuição às equipes dos demais programas 
e para os usuários em geral na bacia, com a listagem completa dos produtos 
obtidos e gerados ao longo do programa, devidamente identificados. 
 



PEC-2939 

 21 

e) Reprodução dos Dados  
 
Prioritariamente, deverão ser viabilizadas cópias dos mapas para uso das equipes 
dos demais programas deste Plano, de acordo com as demandas de cada equipe, 
que definirão inclusive a necessidade de produzir adequações ou ampliações nos 
mapas existentes. Secundariamente, poderão ser fornecidas cópias a demais 
usuários da bacia, custeadas pelos mesmos se necessário. 
 

f) Definição e Dimensionamento de Novos Mapas  
 
Em conjunto com as equipes técnicas dos demais programas deste Plano, deverão 
ser definidos e dimensionados os produtos cartográficos e temáticos a serem 
produzidos, além dos mapas já existentes, visando atender exclusivamente às 
necessidades de tais programas. Devem ser identificados os produtos que poderão 
ser produzidos com os recursos e equipes dos próprios programas, inclusive este, 
e os produtos que deverão ser gerados a parte. 
  

g) Planejamento:  
 
A partir do levantamento completo da disponibilidade atual de mapas para a bacia 
e das demandas e capacidades elencadas pelas equipes dos programas deste 
Plano, deverão ser elaborados Termos de Referência para a contratação de 
serviços de produção cartográfica e temática, de acordo com as definições citadas 
no item anterior. 
 
Para a contratação de tais serviços, está previsto neste programa um valor mínimo 
a ser alocado com recursos disponíveis para a bacia à época da execução do 
programa, oriundos da cobrança pelo uso da água ou de outras fontes. Tendo em 
vista o escopo dos programas deste Plano, especialmente do programa de 
recuperação e proteção de APPs (item 3.2), estes Termos de Referência e os 
recursos disponíveis deverão ser prioritariamente definidos para a realização de 
vôos aerofotogramétricos e restituição digital na escala não inferior a 1:20.000, em 
regiões prioritárias ao Plano, haja vista a carência generalizada de fotos aéreas e 
mapas planialtimétricos em escala adequada às demandas dos programas. 
 

h) Execução:  
 
Espera-se que no segundo semestre do ano de execução deste programa sejam 
realizados os levantamentos definidos no item “g” – em especial a realização de 
vôo aerofotogramétrico e restituição digital (em escala não inferior a 1:20.000) de 
áreas da bacia consideradas de interesse prioritário aos demais programas e a 
elaboração de mapas de declividade e de cobertura vegetal e uso do solo, que são 
fundamentais para o bom andamento de todo o Plano de Proteção de Mananciais 
e Sustentabilidade no Uso do Solo. 

 
 
3.1.2 Equipe, Prazos e Custos 
 
Este programa deverá ser realizado no prazo de 12 meses, coincidindo com o primeiro 
ano de realização dos demais programas, para que não haja atrasos na produção dos 
mapas necessários aos mesmos. O cronograma e o detalhamento das ações para 
execução deverão ser feitos na Fase III do Plano de Recursos Hídricos, quando se 
definirá se os programas propostos neste documento serão realizados. 
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O custo deste programa foi estimado a partir do dimensionamento de uma equipe 
técnica básica, composta de profissionais da área de geografia e cartografia, com 
experiência em geoprocessamento, incluindo custos para a aquisição de mobiliário e 
material de informática, necessários para equipar a Agência da Bacia com uma sala 
de cartografia, custos para as viagens de coleta de dados nas instituições dos três 
estados e de alguns municípios na bacia e custos para a produção gráfica. 
 
No quadro a seguir, estão resumidos os custos estimados para o programa. Deverão 
ser gastos cerca de R$ 500.000,00 ao longo do ano de execução das atividades 
previstas no programa, exceto o item h. E, como valor de referência, está previsto um 
montante de R$ 1.200.000,00 para a execução de serviços definidos nos Termos de 
Referência (itens g e h). Esse valor foi estimado a partir dos custos de levantamento 
aerofotogramétrico e restituição em ortofotocarta de uma área inferior a 10% do 
território total da bacia. No entanto, o destino deste recurso, se disponível na ocasião, 
deverá ser definido no desenvolvimento do programa. 
 
Para o longo prazo, o próprio programa deverá definir as demandas e os custos com 
maior precisão. Em princípio, considera-se que os recursos para melhorar a base 
cartográfica e temática na bacia, hoje muito precária, são elevados e, pelo menos, da 
ordem de R$ 20,0 milhões.  
 
 

ESPECIFICAÇÃO CUSTO (R$1,00) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 375.000 
Levantamentos de campo 25.000 
Equipamentos 50.000 
Produção gráfica (catálogo, mapas e documentos) 50.000 
Subtotal 500.000 
Valor de referência para execução de serviços previstos nos TORs 1.200.000 
TOTAL ESTIMADO PARA CURTO PRAZO 1.700.000 
Total estimado para longo prazo 20.000.000 

 
 
 
3.2  Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação 
Permanente 
 
Este programa visa subsidiar iniciativas de proteção dos recursos hídricos, com base 
nos instrumentos normativos federais voltados para a proteção das áreas de 
preservação permanente (APP), em especial aquelas situadas no entorno de 
nascentes e nas margens dos corpos hídricos, com ênfase em APP das áreas rurais. 
Para as áreas urbanas, está previsto um programa semelhante no Plano de Controle 
de Inundações, de recuperação de faixas marginais de proteção dos corpos hídricos, 
que deverá ser desenvolvido em conjunto e de modo integrado a este programa.  
 
Tendo em vista divergências entre critérios e as várias mudanças ocorridas nos 
últimos anos nas normas federais para áreas de preservação permanente, considerou-
se importante apresentar neste programa uma síntese do contexto atual de discussões 
normativas sobre as áreas de preservação permanente, antes de especificar o escopo 
de atividades do programa. 
 
 



PEC-2939 

 23 

3.2.1 Síntese e Comentários sobre a Legislação 
 
No âmbito da legislação federal, a criação de áreas de preservação permanente foi 
determinada pela Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o Novo Código 
Florestal, em substituição ao Decreto 23.793, de 23/01/1934, que o criou. Já a partir 
do Decreto 23.793, na primeira metade do século XX, muitas Florestas Protetoras da 
União foram instituídas com o intuito principal de proteger mananciais. 
 
Dentre as diversas determinações do Código Florestal visando proteger e regular o 
uso das florestas e demais formas de vegetação, inclui-se o estabelecimento de áreas 
de preservação permanente em margens de rios, nascentes, lagos, lagoas, 
reservatórios artificiais, topos de morros, encostas íngremes, etc.  
 
A área de preservação permanente (APP) é assim definida pelo Código Florestal:  
 

“área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas.” 

 
Esta definição, que não existia claramente na forma original da Lei, foi dada 
recentemente pela Medida Provisória 2.166-67 (de 24/08/2001) e, ao dizer “coberta 
ou não por vegetação nativa”, elimina de vez a equivocada interpretação de que só 
se considera APP quando existe vegetação natural nas situações e limites geográficos 
definidos pelo Código Florestal. 
 
Antes da definição de APP dada pela MP 2166, interpretações e pareceres jurídicos 
discordavam quanto à questão da existência ou não de vegetação nativa nas APPs 
para configurá-las como tal. Alguns entendiam que, onde a vegetação natural não 
mais existisse, seria juridicamente impossível aplicar o Código Florestal, já que este, 
no artigo 2º, considera de preservação permanente as florestas e demais formas de 
vegetação natural e não as áreas que indica (margens de rios, nascentes, topos de 
morros, etc.).  
 
No entanto, juristas como Paulo Affonso Leme Machado4 já interpretavam o correto, 
ou seja, que nos limites geográficos definidos como APPs, as florestas e demais 
formas de vegetação natural, se não existirem, devem ser recuperadas, tendo em vista 
o que diz o artigo 18 do próprio Código Florestal: 
 

“Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento 
ou o reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal 
poderá fazê-lo sem desapropriá-la, se não o fizer o proprietário”. 

  
Esse entendimento também foi expresso por Álvaro Mirra4, de modo contundente – 
“Há uma obrigação legal de manterem-se as áreas de preservação permanente com 
vegetação e os proprietários devem se sujeitar a ela, em qualquer circunstância, por 
força do princípio da função social e ambiental da propriedade.”  
 
De qualquer modo, as restrições a ocupação e uso determinadas por força de Lei nas 
chamadas áreas de preservação permanente dificilmente são respeitadas. Em parte, o 
desrespeito ao Código Florestal deve-se às conhecidas dificuldades operacionais dos 
                                                 
4 Citado por ROXANA BORGES, Função Ambiental da Propriedade Rural. LTr, São Paulo, 1999.  
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órgãos responsáveis pela fiscalização, controle e orientação técnica para a efetiva 
aplicação de leis ambientais em geral. Porém, falhas na definição de certos critérios, 
falta de regulamentação e até mesmo discrepâncias entre o Código Florestal e outras 
Leis Federais geram dúvidas e diferentes interpretações que o fragilizam ainda mais.  
 
Observam-se discrepâncias entre o Código Florestal e o Código das Águas, criados no 
mesmo ano (em 1934) a respeito da largura da faixa marginal dos cursos d’água. O 
Código das Águas não identifica e não reconhece os terrenos às margens dos cursos 
d’água como áreas de preservação permanente, nos termos do Código Florestal, e 
define as áreas marginais como “faixas de servidão para os serviços da navegação e 
das forças hidráulicas”, discriminando as larguras dessas faixas em função da 
classificação que dá às águas, quanto a serem ou não serem navegáveis e quanto aos 
terrenos marginais estarem ou não sob influência das marés. 
 
Nos chamados terrenos de marinha (todos que banhados pelas águas do mar ou de 
rios navegáveis), o Código das Águas definiu uma faixa de servidão de 33 metros, 
contados do ponto médio de preamar. No chamados terrenos reservados (banhados 
pelas correntes navegáveis fora do alcance das marés), a faixa marginal decretada foi 
de 15 metros, contados desde o ponto médio das enchentes ordinárias. E, ainda, nos 
terrenos reservados banhados por correntes que não sejam navegáveis foi 
estabelecida uma faixa de 10 metros de “servidão de trânsito para os agentes da 
administração pública”. 
 
Esses critérios do Código das Águas são completamente diferentes daqueles 
utilizados pelo Código Florestal, que define a largura de APP nas margens de cursos 
d’água de acordo com as larguras dos cursos d’água. Como fator complicador para a 
aplicação da Lei, essa largura já foi modificada duas vezes no Código Florestal, com 
as Leis 7511/86 e 7083/89. Em sua primeira versão, o Código determinava uma faixa 
marginal de 5 metros de largura para os cursos d’água com menos de 10 metros, igual 
a metade da largura dos cursos entre 10 e 200 metros e de 100 metros para cursos 
com mais de 200 metros de largura. Atualmente, após as citadas modificações, as 
larguras de APP em margens de cursos d’água foram modificadas e a largura mínima 
exigida passou a ser de 30 metros. As especificações atuais para APP, em faixa 
marginal e demais situações foram dadas pela Resolução CONAMA 303, de março de 
2002, e estão apresentadas e comentadas nos quadros do Anexo B. 
 
Além da sobreposição entre Código das Águas e Código Florestal, verifica-se ainda a 
definição dada pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6766, de 19/12/1979) 
para faixa marginal de cursos d’água em área urbana. Esta Lei determina que, “ao 
longo das águas correntes, será obrigatória a reserva de uma faixa “non aedificandi” 
de 15 metros”, ou seja, metade da largura mínima exigida pelo Código Florestal. 
 
Na legislação dos Estados encontra-se diferentes definições, igualmente discordantes 
e menos restritivas que o Código Florestal. Talvez devido à faixa “non aedificandi” 
definida na Lei 6766, há interpretações errôneas de que as faixas marginais de 
proteção do Código Florestal só valem para áreas rurais e onde houver vegetação 
natural. No entanto, nem o Código Florestal nem o Código das Águas fazem qualquer 
discriminação entre área rural ou urbana para a delimitação das faixas. 
 
Portanto, as discrepâncias na legislação federal contribuem para que a mesma não 
seja devidamente respeitada, especialmente quanto à ocupação de margens de rios, 
uma prática historicamente comum nas sociedades humanas. Desde que a água é 
essencial à vida de plantas, animais e seres humanos, é exatamente nas 
proximidades das águas superficiais (rios, córregos, lagos, lagoas) que as populações 
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humanas têm preferencialmente habitado, desde os tempos pré-históricos5. A 
agricultura sempre esteve o mais próxima possível dos rios, beneficiando-se da fácil 
disponibilidade de água e de nutrientes. Com o desenvolvimento das cidades, a 
navegação fluvial passou a agregar valor de importância à proximidade de rios, para o 
transporte de pessoas e mercadorias entre regiões, induzindo também ao 
desenvolvimento das cidades nas margens dos rios. As indústrias, igualmente, foram 
se instalando preferencialmente próximas aos rios, para captação de águas e diluição 
dos efluentes. E as demandas de energia hidrelétrica completaram o cenário de 
ocupação e uso das margens dos cursos d’água nas sociedades modernas. 
 
Com o crescimento das cidades e da ocupação e uso da terra em geral, o desrespeito 
às áreas de preservação permanente aumentou, apesar da mobilização social em 
torno das questões ambientais e especialmente do problema da destruição das 
florestas. As pressões de ocupação e uso, contrapostas por uma maior consciência 
ambiental, se refletiram em um processo conturbado de revisão do Código Florestal, a 
partir de 1998, quando foi emitida a primeira Medida Provisória alterando a Lei, que 
visa modificar alguns critérios e regulamentar determinados artigos, como os que se 
referem às APPs. Em 1999, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) criou 
uma Câmara Técnica específica para subsidiar a conversão da MP em Lei. Após 
debates em diferentes regiões do país, o CONAMA consolidou sua proposta. Posições 
antagônicas e muita polêmica sobre as restrições impostas pelo Código Florestal, 
especialmente em APP, levaram a um impasse no processo de conversão da MP em 
Lei6.  
 
O Código Florestal em vigor contém a última versão da MP (2166-67, de 24/08/2001), 
que incorporou o texto aprovado no CONAMA. Em março de 2002, o CONAMA criou 
Grupos de Trabalho (GTs) específicos para a regulamentação de APP em área 
urbana, em área rural, em reservatórios, etc. Embora os GTs ainda não tenham 
concluído seus trabalhos, algumas Resoluções já foram aprovadas e publicadas pelo 
CONAMA e outras estão em minuta para discussão. Nos quadros apresentados no 
Anexo B, alguns aspectos relevantes para este programa, contidos no Código 
Florestal atual e nas Resoluções para APP já aprovadas, estão apresentados e 
comentados. 
 
Para o escopo deste programa, ressalta-se ainda, no contexto da legislação federal, a 
existência de dispositivos que dizem respeito a compensações ambientais, financeiras 
e institucionais aos proprietários/produtores rurais que realizarem a efetiva proteção ou 
recuperação de áreas de preservação permanente e que devem ser valorizados e 
viabilizados, tais como a isenção de ITR e a prioridade em crédito rural e demais 
formas de incentivos e recursos públicos.  
 
Além dos mecanismos já permitidos pela legislação, novas possibilidades estão se 
desenhando no cenário da gestão florestal (como os créditos para fixação de carbono) 
e da gestão de recursos hídricos em particular. A cobrança pelo uso da água já está 
motivando membros do setor agropecuário do trecho paulista da bacia a propor a 
inserção de um coeficiente agro-ambiental nos cálculos da cobrança para o setor, 
como forma de estimular os produtores rurais a investir na recuperação e proteção das 

                                                 
5 Estudos sobre os impactos das migrações européias para o Brasil, no século XIX, apontam que a 
grande maioria das populações indígenas habitava os ambientes ribeirinhos e a entrada dos imigrantes 
por vias fluviais forçou o deslocamento e a mudança de habitus de diversos grupos nativos para as matas 
de terra firme.  
6 Por duas vezes (em 2000 e 2001), uma Comissão Mista do Congresso Nacional tentou levar à votação 
Anteprojeto para conversão da MP com propostas repudiadas pelos ambientalistas e que não 
incorporavam o texto aprovado pelo CONAMA. 
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florestas e no uso adequado dos solos. Esses e outros mecanismos precisam ser 
melhor analisados e discutidos pelos diversos setores de interesse. 
 
 
3.2.2 Escopo do Programa 
 
Conforme apresentado no item 2, as condições de cobertura florestal da bacia do rio 
Paraíba do Sul estão muito aquém do necessário para uma adequada proteção das 
águas da bacia. Sem dúvida, a manutenção das florestas remanescentes e a 
recuperação das florestas nas áreas de preservação permanente mais críticas para a 
qualidade dos recursos hídricos devem fazer parte das diretrizes e metas do processo 
de implantação da Política de Recursos Hídricos na bacia. 
 
São reconhecidamente grandes as dificuldades de ordem legal, institucional, cultural e 
econômica para a efetiva proteção das áreas de preservação permanente (APPs) 
definidas no Código Florestal. E, justamente por isso, o escopo deste programa foi 
elaborado com ênfase em ações de mobilização social e político-institucional voltadas 
para a identificação e viabilização dos meios que possam garantir a realização de 
ações estruturais de recuperação e proteção de APPs. 
 
Assim, neste programa deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades, de modo 
integrado: 
 
a) Estudo Normativo  

 
Tendo em vista as dúvidas, discrepâncias e polêmicas a respeito da legislação 
relativa a APP, a primeira atividade deste programa deverá compreender o 
levantamento, a análise e a sistematização das normas existentes sobre APP, em 
nível federal, estadual e municipal para toda a bacia do Paraíba do Sul, visando 
promover uma ampla discussão, no âmbito dos Comitês, em torno de consensos 
quanto a eventuais discrepâncias entre instituições e em função de definir e 
reforçar o que seja pertinente para as condições da bacia. 
 
Na melhor das hipóteses, essa discussão poderá contribuir, não só para o bom 
andamento deste programa, como também para um entendimento mais amplo, no 
contexto da mobilização nacional em torno da legislação. Conforme apresentado e 
comentado nos quadros do Anexo B, nesse contexto verifica-se um movimento em 
direção às possibilidades de flexibilizar as normas, permitindo a ocupação em 
APP, desde que sob critérios de sustentabilidade e proteção ambiental para os 
usos permitidos. 
 
Este movimento parece refletir um certo amadurecimento da sociedade quanto à 
necessidade de que as leis sejam de fato aplicáveis. E boa parte das leis 
ambientais não o são, principalmente por definirem condicionantes à proteção que 
estão muito longe da capacidade institucional, da realidade social e compreensão 
que se tem dos problemas associados ao não cumprimento das normas. A 
discussão dessas normas, neste programa, com embasamento técnico referido às 
condições socioambientais da bacia, poderá contribuir para uma aproximação, a 
longo prazo, entre a realidade e os parâmetros ideais definidos na legislação. 
 

b) Pesquisa Básica  
 
Existem grandes lacunas na pesquisa básica no país para subsidiar processos de 
decisão na área ambiental. Uma delas refere-se às espécies vegetais e aos 
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métodos mais adequados para a recuperação de APPs, especialmente para mata 
ciliar. Neste programa, devem ser iniciados alguns estudos nessa linha, partindo-
se dos conhecimentos científicos e práticos que já existem para as condições 
ambientais da bacia, como primeiro passo para iniciar um processo que deverá ser 
contínuo, integrando as instituições que atuam em pesquisa e extensão neste 
tema.  
 
Esta pesquisa deverá estender-se para o campo do conhecimento sobre técnicas 
de intervenção hidráulica e arquitetônica mais apropriadas para as áreas marginais 
sob risco de inundação no perímetro urbano. Este conhecimento será cada vez 
mais importante como subsídio ao planejamento e controle da expansão urbana 
sobre a área rural (que, na bacia do Paraíba do Sul, já se encontra desprovida de 
condições adequadas de proteção na maior parte das margens dos corpos 
hídricos), bem como nas iniciativas de reversão do quadro atual de ocupação 
irregular nas áreas urbanas consolidadas, entre elas o programa específico de 
Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção, inserido no Plano 
de Controle de Inundações da bacia.  
  

c) Mobilização e Capacitação  
 
A recuperação e a proteção de áreas de preservação permanente só poderá se 
tornar realidade através de um intenso processo de mobilização social e de 
capacitação técnica das instituições e atores envolvidos. A equipe responsável por 
este programa deverá realizar seminários, workshops e cursos de capacitação 
para técnicos de prefeituras, órgãos ambientais e ONGs, contemplando os 
aspectos de ordem legal, técnica e social relacionados à proteção e recuperação 
de APP. Este processo deverá, especialmente, criar bases para programas de 
educação ambiental a serem planejados e desenvolvidos em escala piloto no 
escopo deste programa.  
 

d) Produção de Mudas  
 
A capacidade atual de produção de mudas na bacia é precária para as 
necessidades existentes e deverá ser mais solicitada com o desenvolvimento 
deste programa e outros deste Plano. Neste programa, portanto, deverá ser 
realizado o levantamento das condições atuais de produção de essências nativas 
na bacia, verificando espécies, quantidades produzidas, infra-estrutura, recursos 
disponíveis, etc., para o planejamento da ampliação da capacidade atual, tanto em 
termos de quantidade como de diversidade, considerando o aproveitamento e a 
multiplicação das espécies que ocorrem nos locais de produção (já existentes e 
planejados neste programa). Esta atividade deve ser realizada com consulta às 
equipes dos demais programas que prevêem ações de plantio de espécies 
florestais.  
 

e) Fontes de Recursos  
 
A demanda de recursos para este programa é significativamente alta e deverá ser 
crescente a médio e longo prazo. Além das possibilidades de recursos advindos da 
cobrança pelo uso da água, diversas outras fontes, bem como mecanismos de 
incentivos financeiros para os objetivos deste programa, deverão ser investigados. 
 
Esta atividade deverá compreender, portanto, o levantamento de fontes 
disponíveis e potenciais de recursos financeiros e dos critérios, prazos e condições 
de acesso, visando formar um fundo específico de recursos para projetos de 
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proteção e recuperação de APPs na bacia, a ser administrado pela Agência da 
Bacia, conforme diretrizes definidas neste programa e aprovadas pelo CEIVAP.  
 

f) Caracterização Ambiental  
 
Esta atividade envolverá a caracterização das condições de meio físico, cobertura 
vegetal e uso do solo em APPs, em especial na chamada zona ripária - área de 
influência hidrodinâmica dos cursos d’água, que não coincide necessariamente 
com as larguras de faixa marginal definidas na legislação (ver texto a respeito no 
item 4.3 do Plano de Controle de Inundações). 
 
Tendo em vista que este programa é de curto prazo, a caracterização de APPs 
deverá ser realizada em áreas prioritárias para o programa. Como subsídio inicial 
para a seleção dessas áreas prioritárias, deve ser consultado o relatório PGRH-
010-RE-R0, Volume 8 (Propostas para Criação de Áreas Sujeitas à Restrição de 
Uso), onde estão indicadas restrições de uso em função das condições de 
cobertura florestal e vulnerabilidade à erosão nas sub-bacias.  
 
No entanto, a escolha final de áreas prioritárias para esta caracterização deverá se 
dar no processo de mobilização social e conforme a capacidade técnica e 
financeira do programa, bem como de acordo com os recursos disponíveis para a 
execução de ações de recuperação e proteção nessas áreas. Preferencialmente, 
essas áreas deverão ser definidas em comum com as demandas do programa 
correlato do Plano de Controle de Inundações, considerando todo o limite de bacia 
hidrográfica das áreas críticas. A decisão final caberá ao CEIVAP.   
 

g) Caracterização Social  
 
Juntamente com a caracterização ambiental da áreas prioritárias, devem ser 
identificadas as condições sócioeconômicas da população que habita as APPs, 
principalmente nas áreas rurais, visando subsidiar processos de decisão quanto a 
alternativas de moradia e sustento, incluindo a possibilidade de permanência na 
APP, dentro de prerrogativas legais.  
 
Especial atenção deve ser destinada à metodologia de abordagem, que deverá 
considerar os paradigmas de pesquisa e gestão participativa e os devidos 
cuidados quanto à geração de expectativas frente a possibilidades incertas de 
disponibilidade de recursos e capacidade institucional de realização.  
 

h) Elaboração de Projetos  
 
A partir dos resultados obtidos nas atividades anteriores, a equipe deste programa 
deverá apoiar os estados e municípios no estudo de alternativas, seleção e 
planejamento detalhado de ações para a recuperação e a proteção de APPs, 
incluindo projetos para ampliação e/ou instalação de viveiros, ações estruturais 
(remoção de construções existentes, preparação de terreno, plantios, estruturas 
hidráulicas, equipamentos urbanos de lazer, etc) e ações não estruturais, como 
educação ambiental com as comunidades envolvidas e apoio institucional para 
atividades econômicas autorizadas por lei. 

 
Ressalta-se que as atividades previstas nos itens f, g e h deverão ser desenvolvidas 
em área(s) selecionada(s) pelo CEIVAP, com suporte das atividades previstas nos 
itens anteriores e do programa de Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos (que 
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indicará a disponibilidade de mapas para os trabalhos), bem como deverão estar 
limitadas aos recursos disponíveis para elaboração do programa.  
 
 
3.2.3 Equipe, Prazos e Custos 
 
A equipe técnica de elaboração deste programa deverá contar com profissionais das 
áreas de eng. florestal, agronomia, biologia, hidrologia-hidráulica, geologia-geotécnica, 
sociologia, economia ecológica, direito ambiental, comunicação social e arquitetura. 
 
O prazo previsto para elaboração do programa é de 3 (três) anos. O cronograma e o 
detalhamento das ações para execução deverão ser feitos na Fase III do Plano de 
Recursos Hídricos, quando se definirá se os programas propostos neste documento 
serão realizados. 
 
Além do custo do programa (de R$ 900.000,00), definiu-se um valor de referência de 
R$ 1.000.000,00 para a execução de ao menos um dos projetos elaborados, no prazo 
do programa. Este valor está referido a uma estimativa de recuperação de uma área 
em torno de 200 hectares. 
 
Para longo prazo (horizonte de 20 anos), definiu-se um valor de R$ 70 milhões, tendo 
como parâmetro uma estimativa de recuperação de APP em uma área total de 10.000 
hectares (média de 500 ha por ano) e de implantação/ampliação de dois viveiros de 
mudas por ano (com capacidade média para 250 mil mudas), além da previsão de 
recursos para o desenvolvimento contínuo de atividades de pesquisa, mobilização, 
capacitação, caracterização socioambiental e educação ambiental, que são essenciais 
para a elaboração e execução de projetos de recuperação.  
. 
Ressalta-se que este valor, embora relativamente alto, ainda é inferior ao necessário 
para recompor todas as APPs da bacia. Porém, está mais próximo (quiçá superior) da 
capacidade de realização que se pode imaginar para os próximos 15-20 nos, mesmo 
considerando as perspectivas de maior mobilização social e de melhoria na infra-
estrutura institucional.  
 
 

ESPECIFICAÇÃO CUSTO (R$1,00) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 660.000 
Levantamentos de campo 70.000 
Seminários, Workshops, Cursos 120.000 
Produção gráfica (mapas e documentos) 50.000 
Subtotal 900.000 
Valor de referência para implantar projetos-pilotos 1.000.000 
TOTAL ESTIMADO PARA CURTO PRAZO 1.900.000 
Total estimado para longo prazo 70.000.000 
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3.3  Integração das Unidades de Conservação à Proteção dos 
Recursos Hídricos 

 
Unidades de Conservação têm grande importância na proteção dos recursos hídricos, 
especialmente na bacia do rio Paraíba do Sul, tendo em vista que a maior parte das 
UCs existentes localiza-se em regiões montanhosas, nas cabeceiras de importantes 
rios da bacia. Este programa visa promover uma maior integração das UCs existentes 
com as demandas de proteção dos recursos hídricos na bacia, bem como avaliar a 
necessidade de criação de novas UCs para atendimento a essas demandas. 
 
 
3.3.1 Unidades de Conservação na Bacia 
 
O conhecimento obtido sobre as UCs existentes na bacia do rio Paraíba do Sul, com 
os estudos realizados até o momento, são precários e incompletos quanto ao universo 
de UCs, especialmente das administrações estaduais e municipais. No mapa anexo, 
encontra-se parte desse universo e, no texto a seguir, uma breve lista contendo dados 
básicos de localização e criação, extraídos de publicações e fornecidos por órgãos 
estaduais e já apresentados em outros relatórios do Laboratório de Hidrologia da 
COPPE/UFRJ sobre a bacia. 
 
Unindo os três estados da bacia, destaca-se a APA Federal da Serra da Mantiqueira, 
criada pelo Decreto Federal n.º 91.304, de 03-06-85, que dispõe sobre a implantação 
de Área de Proteção Ambiental nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo. No Estado de São Paulo, a APA da Mantiqueira abrange os seguintes 
municípios: Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, 
Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cruzeiro, Lavrinhas, Piquete e Queluz. Em Minas 
Gerais, os municípios de Baependi, Bocaina de Minas, Delfim Moreira, Itamonte, 
Itanhandú, Liberdade, Marmelópolis, Passa Vinte, Piranguçu, Pouso Alto, Virgínia, 
Venceslau Brás e Passa Quatro. E no Rio de Janeiro, os municípios de Resende e 
Itatiaia. (em itálico os municípios que fazem parte da bacia do rio Paraíba do Sul). 
 
Nos quadros 3.1, 3.2 e 3.3 a seguir estão apresentadas as UCs identificadas na bacia, 
por estado. 
 
Verifica-se que, além de importantes Parques Nacionais (Itatitaia, Serra dos Órgãos e 
da Bocaina) e Estaduais (Serra do Mar, Desengano, Ibitipoca), entre as UCs 
existentes, existe um grande número de APAs – Áreas de Proteção Ambiental – que 
têm por objetivo restringir os usos em determinadas áreas, sem proibir a ocupação e a 
utilização dos recursos naturais. As APAs geralmente são criadas em áreas onde a 
ocupação e o uso do solo já causaram danos ambientais, mas alguns atributos do 
meio ambiente precisam ser resguardados em benefício dos próprios habitantes e 
usuários. A APA de Petrópolis é um bom exemplo dessa situação. O rápido 
crescimento da cidade, da década de 80 para cá, tem ameaçado as florestas serranas 
e suas funções de controle de erosão e preservação dos mananciais.  
 
Outra APA de importância relevante é a APA da Bacia do Paraíba do Sul, fragmentada 
em diversas áreas e criada principalmente para proteger mananciais e reservatórios. 
Entre outras necessidades da bacia, com relação à criação e proteção das UCs, 
destaca-se a necessidade de regulamentação da APA da Bacia do Paraíba do Sul, 
como instrumento de planejamento e controle dos usos nas áreas que abrange. 
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Neste programa, a situação das UCs existentes na bacia do Paraíba do Sul deverá ser 
alvo de um estudo detalhado, que identifique as características peculiares de cada UC 
em relação aos recursos hídricos que protegem, as demandas institucionais para 
gerenciamento, fiscalização e controle, bem como as possibilidades de expansão de 
seus limites nos casos em que a proteção de mananciais indicar. Algumas UCs da 
bacia poderão ser pontos de apoio e referência para iniciativas de recomposição 
florestal de APP e Reserva Legal em propriedades rurais do entorno. 
 
 
Quadro 3.1: Unidades de Conservação no trecho paulista da bacia. 

NOME LEGISLAÇÀO ÁREA (Ha) MUNICÍPIOS  

Estações Ecológicas 
Estação Ecológica de 
Bananal 

Decreto Estadual n.º 
26.890, de 12-03-87 

884 Bananal 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs)  
APA Silveiras Lei n.º 4.100, de 20-06-84 

– Estadual e Municipal 
42.700 Silveiras 

APA Banhado de São 
José dos Campos 

Lei n.º 2.792, de 10-01-84 
– Municipal 

 São José dos Campos 

APA Roseira Velha Lei n.º 424, de 25-11-83 – 
Municipal 

 Roseira 

APA Bananal Lei nº 033, de 15-09-97 – 
Municipal 

33.000  

Parques  
Parque Nacional da 
Serra da Bocaina 

Decreto n.º 68.172, de 04-
02-71. 

120.000 Ubatuba, São José do Barreiro  e 
Cunha 

Parque Estadual da 
Serra do Mar 

Decreto n.º 10.251, de 30-
08-77 

309.938 São Paulo, São Bernardo do 
Campo, Santos, São Vicente, 
Cubatão, Praia Grande, Pedro de 
Toledo, Itanhaém, Mongaguá, 
Peruíbe, São Luís do Paraitinga, 
Cunha, Caraguatatuba, São 
Sebastião, Paraibuna, Biritiba-
Mirim, Salesópolis, Mogi das 
Cruzes, Suzano, Embu-Guaçu, 
Juquitiba, Santo André, Rio 
Grande da Serra, Natividade da 
Serra e Ubatuba 

 
Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE  

ARIE da Pedra Branca Decreto SMA n.º 26.720, 
de 06-02-87 e Lei n.º 
5.864, de 28-10-87 

635,82 Tremembé 

Área sob Proteção Especial – ASPE 
ASPE de Roseira Velha Resolução SMA, de 06-

03-87 
84 Protege abrigos de espécies raras 

da fauna e da flora nativas, dentro 
da APA Municipal de Roseira 
Velha, na Fazenda Boa Vista 

Fonte: PQA/SP. 
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Quadro 3.2: Unidades de Conservação no trecho mineiro da bacia. 
NOME LEGISLAÇÀO ÁREA (Ha) MUNICÍPIOS 

Estações Ecológicas 
Ribeirão São João Dec 16580/74, alt Dec 

36069/94 
Lei 11731/94 

 
188 

Mar de Espanha 

Água Limpa Dec 36072/94 e Lei 
11731/94 

71 Cataguases 

Parques e APAs Estaduais 
Parque do Ibitipoca Lei 6126/73 1.488 Bias Forte, Lima Duarte e Santa 

Rita do Ibitipoca 
APA Mata do Krambeck  Lei nº 10.943/92 

alt Lei 11.336/93 
374 Juiz de Fora 

Parque Serra do 
Brigadeiro 

Lei 9655/88  
Dec 38319/96 

13.218 Araponga, Divino, Ervália, 
Fervedouro, Miradouro, Muriaé, 
Pedra Bonita, Sericita 

Parques Municipais 
Bauhimas Variegatas Lei 665/80 14,44 Bicas 
Fervedouro Lei 999/84 143,21 Carangola 
Luiz Viana Lei 377/83 7,07 Guarará 
Lajinha Dec 2733/82 118,00 Juiz de Fora 
Antônio Andrade Ribeiro Lei 1537/81 31,93 Leopoldina 
Marliérie Lei 231/75 19,57 Muriaé 
Cabeça Branca Lei 1336/76 113,53 Santos Dumont 
Antônio Guimarães 
Almeida 

Lei 993/91 42,50 Tombos 

Antenor Oliveira Brun Lei 1198/78 39,32 Ubá 

Áreas de Proteção Ambiental - APAs – Municipais 
Fervedouro Lei 196/97 10.803,22 Fervedouro 
Serra das Pedras Lei 191/98 1.680,00 Guidoval 
Montanha Santa Lei 229/97 alt Lei 253/98 2.460,00 Guiricema 
Serra das Pedras Lei 230/97 alt Lei 253/98 623,00 Guiricema 
Água Limpa Lei 1099/97 alt Lei 

1145/98 
394,80 Miraí 

Serra das Pedras Lei 1100/97 alt Lei 
1146/98 

1.310,00 Miraí 

Jacutinga Lei 1101/97 alt Lei 
1146/98 

312,00 Miraí 

Santa Helena Lei 1102/97 alt Lei 
1148/98 

162,50 Miraí 

Pico Itajuru Lei 1586/91 e Lei 2110/97 2.772,00 Muriaé 
Pedra Dourada Lei 417/97 alt Lei 427/98 1.712,50 Pedra Dourada 
Serra da Piedade Lei 082/94 alt Lei 360/97 1.052,00 Visconde do Rio Branco 

Reservas Biológicas Municipais 
Santa Cândida Dec. 2904/82 113,31 Juiz de Fora 
Poço D’Antas Dec. 2794/82 277,00 Juiz de Fora 
Rio do Peixe Lei 882/89 60,10 Lima Duarte 
Represa do Grama Lei 518/81 263,82 São João Nepomuceno 
Miragaia Lei 1154/77 100,00 Ubá 

Reserva Biológica em comum com a EPAMIG 
Lapinha Dec. 16.580/74 368 Leopoldina 

Fonte: IEF-MG. 
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Quadro 3.3: Unidades de Conservação no trecho fluminense da bacia. 
NOME LEGISLAÇÀO ÁREA (Ha) MUNICÍPIOS  

Estações Ecológicas 
Estação Ecológica de 
Piraí 

Comodato SEMA/LIGHT 
26/05/82 

4.000 Pirai 

    

Áreas de Proteção Ambiental (APAs)  
APA Floresta do 
Jacarandá 

Decreto 8.280 de 
23/07/85 

2.700 Teresópolis 

APA Rio dos Frades Decreto 1.199 de 
31/05/88 

7.500 Teresópolis 

APA de Petrópolis Decreto 87.561 de 
13/09/82 

59.049 Duque de Caxias, Magé, Petrópolis 

    

Parques  
Parque Nacional de 
Itatiaia 

Decreto 713 de 14/06/37 30.000 Bocaina de Minas (MG), Itamonte 
(MG), Itatiaia e Resende. 

Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos 

Decreto 1.822 de 
10/11/39 

11.800 Magé, Petrópolis e Teresópolis. 

Parque Estadual do 
Desengano 

Decreto-Lei 250, de 
13/04/70 

22.400 Santa Maria Madalena, São Fidélis 
e Campos dos Goytacazes 

    

Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE  
Floresta da Cicuta Decreto 90.792 de 

09/01/85 
131 Barra Mansa e Volta Redonda 

    

Reservas  
Reserva da Biosfera UNESCO, 10/10/92  Todos os remanescentes de Mata 

Atlântica, especialmente o 
“corredor de florestas” da Serra do 
Mar.  

REBIO Araras Resolução da SEAAP, de 
22/06/70 

 Petrópolis 

    

Reserva Particular de Patrimônio Natural - RPPN 
Santo Antônio da 
Aliança 

  Serra da Concórdia (municípios de 
Valença e Barra do Piraí) 

    

Área Tombada 
Área de Tombamento 
da Mata Atlântica 

Decreto Estadual de 
06/03/91 

  

Foz do Rio Paraíba do 
Sul e seu Manguezal, 
Ilha da Convivência, 
Complexo Mesográfico 

  São João da Barra 

Fonte: Fundação CIDE e IEF-RJ. 
 
 
Conforme já comentado, esses dados sobre as Unidades de Conservação existentes 
no perímetro da bacia estão incompletos e desatualizados (cerca de dois anos). 
Servem apenas para um panorama inicial a ser utilizado como subsídio para o 
detalhamento deste programa, caso aprovado na Fase III de elaboração do Plano de 
Recursos Hídricos. 
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3.3.2 Escopo do Programa 
 
O desenvolvimento deste programa deverá contemplar as seguintes atividades: 
 
a) Caracterização das UCs  

 
Deverá ser realizado um levantamento completo das UCs existentes na bacia, sua 
situação ambiental, legal e de gestão, especialmente nos aspectos relativos aos 
recursos hídricos existentes em seus perímetros. De acordo com a disponibilidade 
de recursos para o programa, esta caracterização deverá ser mais detalhada 
somente nas UCs mais relevantes para as demandas de proteção de mananciais.  
 

b) Caracterização do Entorno  
 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei Federal 9.985, de 
18/07/2000), em seu artigo 25, define que as UCs, com exceção de APAs e 
RPPNs, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, 
corredores ecológicos. 
 
O SNUC define zona de amortecimento como “o entorno de uma unidade de 
conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 
  
E corredores ecológicos são definidos como “porções de ecossistemas naturais ou 
seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo 
de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 
recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 
demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das 
unidades individuais”. 
 
Para os propósitos deste Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no 
Uso do Solo, a identificação e a avaliação das condições ambientais e sociais no 
entorno das UCs têm grande importância, como base para estudos de alternativas 
de uso sustentável e medidas de proteção dos recursos hídricos, em áreas 
próximas a uma infra-estrutura de conservação. Boa parte dos projetos a serem 
desenvolvidos nos demais programas deste Plano pode ser direcionada para 
essas áreas de entorno, no sentido de otimizar a aplicação dos recursos em ações 
diversificadas e integradas e de auxiliar os órgãos gestores das UCs na definição 
dos limites e das normas específicas de regulamentação da ocupação e uso dos 
recursos na zona de amortecimento e nos corredores ecológicos. 
 

c) Levantamento de Remanescentes  
 
Por alto, pode-se inferir que aproximadamente 50% das florestas remanescentes 
na bacia do Paraíba do Sul não fazem parte de Unidades de Conservação. 
Embora sejam protegidas legalmente por outros instrumentos normativos da área 
ambiental (APP, Reserva Legal, tombamento da Mata Atlântica), as categorias de 
UCs, especialmente as de Proteção Integral (Parques, Reservas, etc.) permitem o 
estabelecimento de condições mais adequadas para a conservação de áreas de 
remanescentes que apresentem valor ecológico de grande importância, como 
espécies ameaçadas e endêmicas.  
 
Para os propósitos deste Plano, devem ser avaliadas de áreas com potencial para 
criação de UCs, visando preservar remanescentes de ecossistemas naturais com 
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maior destaque na bacia, especialmente nas áreas de interesse para a proteção de 
mananciais. 
 

d) Mobilização Social  
 
A partir da obtenção de um diagnóstico preliminar da situação das UCs, deverão 
ser realizados seminários e workshops com a participação das instituições 
gestoras das UCs e demais instituições e atores interessados, visando consolidar 
um diagnóstico participativo. Nesses eventos de mobilização, deverão ser 
analisadas as questões pertinentes e definidas estratégias para a melhoria na 
gestão das UCs e sua relação com a proteção de recursos hídricos. 
 

e) Comunicação e Educação Ambiental  
 
A medida que sejam realizadas as atividades anteriores, deverá ser preparado 
material de divulgação sobre as UCs estudadas e sobre os resultados dos estudos 
e eventos. Esse material poderá servir de apoio a atividades de educação 
ambiental, a serem realizadas com usuários das UCs e comunidades localizadas 
dentro ou próximas às UCs. Nessas atividades, atenção especial deverá ser dada 
à prevenção de incêndios florestais.  
 

f) Estudos para Criação de UCs  
 
A partir da caracterização dos remanescentes, das ações de mobilização social e 
da análise de propostas pré-existentes, deverão ser elaborados estudos 
específicos, em áreas selecionadas, para a criação de novas UCs, desde que em 
locais prioritários à proteção de recursos hídricos na bacia. 
 

g) Apoio Institucional  
 
Esta atividade consiste de definição, planejamento e execução de ações de apoio 
à gestão de UCs no que concerne a instrumentos legais e capacitação 
institucional, onde se inclui a elaboração de termos de referência para planos de 
manejo, dimensionamento de infra-estrutura, estudos para regularização fundiária, 
mobilização e capacitação para formação de conselhos, entre outros a serem 
definidos no desenvolvimento do programa.  
 
Nesta atividade, deverá ser incluído o apoio ao processo de regulamentação da 
APA da Bacia do Paraíba do Sul, indicada como prioridade no Plano de Bacia do 
trecho paulista, tendo em vista situar-se em importantes sub-bacias / mananciais 
para abastecimento público.  
 
Destaque especial deverá receber a discussão e o embasamento técnico para a 
aplicação do SNUC, no que concerne aos artigos 47 e 48, que dizem: 
 

Art. 47: O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de 
água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por 
uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e 
implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica; 
Art. 48: O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição 
de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, 
deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo 
com o disposto em regulamentação específica.  
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h) Elaboração de projetos  
 
Por fim, a equipe executora deste programa deverá dar apoio às instituições 
gestoras das UCs para estudo de alternativas, seleção, planejamento detalhado e 
implantação de ações estruturais e não estruturais para a melhoria das condições 
de gestão das UCs existentes, incluindo projetos de sustentabilidade no entorno, 
tais como projetos de ecoturismo que gerem renda e emprego às comunidades do 
entorno, visando principalmente a proteção dos recursos hídricos, através do 
aproveitamento sustentado dos recursos naturais existentes. 
 
Especial atenção deverá ser dada à infra-estrutura das UCs para visitação pública 
e para pesquisa básica, principalmente pesquisas sobre a relação floresta-água, 
que dêem suporte à decisão sobre áreas prioritárias para reflorestar/proteger a 
bacia. 
 

 
3.3.3 Equipe, Prazos e Custos 
 
A equipe técnica de elaboração deste programa deverá contar com profissionais das 
áreas de eng. florestal, agronomia, biologia, hidrologia, geologia, geografia, sociologia, 
educação ambiental, economia ecológica, direito ambiental, comunicação social e 
arquitetura. 
 
O prazo previsto para elaboração do programa é de 2 (dois) anos. O cronograma e o 
detalhamento das ações para execução deverão ser feitos na Fase III do Plano de 
Recursos Hídricos, quando se definirá se os programas propostos neste documento 
serão realizados. 
 
Além do custo do programa, de R$ 800.000,00, definiu-se um valor de referência de 
R$ 700.000,00 para apoio à gestão das UCs, visando garantir a execução, no prazo 
do programa, de ao menos um dos projetos elaborados.  
 
Para longo prazo (horizonte de 20 anos), definiu-se um valor de R$ 20 milhões, 
referido a uma demanda média de R$ 1,0 milhão por ano, para cobrir gastos com 
infra-estrutura nas UCs, tais como veículos para fiscalização, instalações para a 
visitação pública e para a pesquisa, além da previsão de recursos para o 
desenvolvimento contínuo de atividades de mobilização, capacitação, caracterização 
socioambiental e educação ambiental, que são essenciais para a manutenção de UCs.  
 

ESPECIFICAÇÃO CUSTO (R$1,00) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 570.000 
Levantamentos de campo 80.000 
Seminários, Workshops, Cursos 100.000 
Produção gráfica (mapas e documentos) 50.000 
Subtotal 800.000 
Valor de referência para implantar ações de apoio (item h) 700.000 
TOTAL ESTIMADO PARA CURTO PRAZO 1.500.000 
Total estimado para longo prazo 20.000.000 
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3.4  Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de 
Queimadas  

 
As queimadas ocorrem na bacia do rio Paraíba do Sul com acentuada freqüência, o 
que contribui para a degradação dos solos, aumentando os processos erosivos e 
colocando em risco os poucos remanescentes florestais da bacia. Este programa visa 
contribuir para a melhoria das condições de monitoramento e controle de queimadas 
na bacia, especialmente nas áreas próximas aos locais de plantio dos projetos a 
serem realizados a partir deste Plano. 
 
 
3.4.1 Escopo do Programa 
 
Estão previstas as seguintes atividades neste programa: 
 
a) Diagnóstico  
 

Realizar um estudo detalhado sobre as ocorrências de queimadas na bacia, 
utilizando séries históricas com imagens de satélite e boletins de ocorrência do 
Corpo de Bombeiros, Polícia Florestal e outros eventuais registros, visando 
mapear e classificar as ocorrências (identificando áreas mais sensíveis, riscos,  
intensidades e causas mais prováveis dos eventos), como material de apoio a 
ações de monitoramento e controle. 

 
b) Capacitação Institucional  
 

Avaliar as demandas existentes por equipamento e recursos nos órgãos de 
prevenção e controle de queimadas e identificar formas e meios de aportar os 
recursos necessários, via fontes de recursos públicos ou privados. 

 
c) Comunicação Social  
 

Especialmente nos períodos secos do ano, a equipe deverá realizar eventos 
diversos na bacia (seminários, palestras em escolas, campanhas na mídia e nas 
estradas, etc.), visando alertar sobre os riscos de incêndio e as atitudes 
preventivas que podem ser tomadas pela população em geral. Estas ações 
deverão ser mais intensas nas regiões próximas às Unidades de Conservação e 
remanescentes florestais da bacia. 

 
d) Capacitação Social  
 

Formar agentes locais para realizar atividades freqüentes de educação ambiental 
nas escolas e comunidades e para dar apoio ao trabalho preventivo e de combate 
a pequenos focos de incêndio, a partir de treinamento dado pelo serviço florestal 
do Corpo de Bombeiros. Esta atividade não só melhora o nível de conscientização 
sobre o problema, como reduz os esforços das instituições no combate a 
pequenos focos, concentrando-os no controle de incêndios de maior parte. 
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3.4.2 Equipe, Prazos e Custos 
 
A equipe técnica para este programa deverá contar com profissionais das áreas de 
eng. florestal, cartografia (geoprocessamento), educação ambiental e comunicação 
social. 
 
O prazo previsto para elaboração do programa é de 1 (um) ano. O cronograma e o 
detalhamento das ações para execução deverão ser feitos na Fase III do Plano de 
Recursos Hídricos, quando se definirá se os programas propostos neste documento 
serão realizados. 
 
Além do custo do programa (de R$ 400.000,00) definiu-se um valor de referência de 
R$ 500.000,00 para infra-estrutura institucional, visando fornecer um aporte inicial para 
o monitoramento e a formação de agentes locais. Este recurso inicial poderia ser 
aplicado, por exemplo, no suprimento de unidades regionais do corpo de bombeiros 
em material básico para campo, ou em equipamento de informática para armazenar e 
manusear os dados produzidos no diagnóstico.   
 
Para longo prazo (horizonte de 20 anos), definiu-se um valor de R$ 10 milhões, 
referido a uma demanda média de R$ 0,5 milhão por ano, para cobrir gastos com a 
manutenção de ações de monitoramento e de capacitação e com equipamentos para 
controle de queimadas na bacia.  
 
 

ESPECIFICAÇÃO CUSTO (R$1,00) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 240.000 
Levantamentos de campo 50.000 
Seminários, palestras, campanhas 30.000 
Treinamento de agentes locais 30.000 
Produção gráfica (mapas e documentos) 50.000 
Subtotal 400.000 
Valor de referência para infra-estrutura de combate a incêndios 500.000 
TOTAL ESTIMADO PARA CURTO PRAZO 900.000 
Total estimado para longo prazo 10.000.000 

 
 
3.5  Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra  
 
A degradação das terras da bacia deve-se, em parte, à falta de condições técnicas e 
econômicas dos produtores rurais para modificar ou adotar formas mais adequadas de 
uso e manejo do solo. Este programa tem por objetivo contribuir para a melhoria 
dessas condições, a partir de atividades de conhecimento básico e mobilização social 
em uma ou mais áreas pré-determinadas, de acordo com a disponibilidade de 
recursos para o programa. Os critérios para seleção dessas áreas deverão levar em 
conta as prioridades para proteção de recursos hídricos na bacia.  
 
3.5.1 Escopo do Programa 
 
Este programa deverá compreender as seguintes atividades: 
 
a) Mapeamento de Capacidade de Uso  
 



PEC-2939 

 39 

O mapa de capacidade de uso da terra é um dos instrumentos básicos para o 
planejamento de uso e manejo das atividades de produção agrícola, pecuária e 
florestal. Esse produto é resultante da análise integrada entre condições 
topográficas, tipos de solos, cobertura vegetal e uso atual. Considera-se a 
declividade do terreno, os indicadores de fertilidade e erodibilidade dos solos e a 
vegetação existente como parâmetros para definir classes de capacidade de uso, 
variando da menos restritiva à completamente inadequada a qualquer forma de 
uso, que coincide geralmente com as áreas destinadas à preservação permanente. 
Deve-se, inclusive, incluir as áreas destinadas para APP (previstas no Código 
Florestal) como uma das classes do mapa final de capacidade de uso da terra. 

  
Na bacia do rio Paraíba do Sul, tendo por base os estudos realizados até o 
momento, observa-se que as formas predominantes de uso e manejo dos solos 
não estão adequadas à capacidade de uso. As condições de relevo, acidentado 
em maior parte, determinam uma vulnerabilidade à erosão significativa em quase 
toda a bacia. A elaboração de mapas de capacidade de uso possibilitará identificar 
melhor as restrições do ambiente, orientando estudos e projetos para a introdução 
de formas de uso e manejo mais adequadas e que, a médio e longo prazo, possam 
trazer maior retorno econômico das atividades de produção rural. 

 
Portanto, este programa deverá incluir a elaboração de mapas de capacidade de 
uso das terras nas áreas selecionadas para o programa, em escala não inferior a 
1:50.000 (preferencialmente em 1:10.000) identificando as restrições dadas pela 
legislação ambiental e pelas condições topográficas, de solos, vegetação e formas 
atuais de uso.  

 
Tendo em vista o nível cartográfico exigido para essa atividade (mapas de 
declividade e de solos em escala compatível e mapas de vegetação e uso da terra 
ou fotos aéreas atuais), bem como os levantamentos de campo necessários, talvez 
este mapeamento de capacidade de uso não possa se estender para todas as 
áreas selecionadas. Nesse caso, deverão ser identificadas microbacias prioritárias, 
levando em conta a disponibilidade de bases cartográficas, antes de definir os 
critérios de escolha dessas microbacias. 

 
b) Diagnóstico Socioambiental  
 

Este diagnóstico é fundamental para o conhecimento das formas atuais de uso e 
manejo e das razões que levaram às escolhas dessas formas, bem como dos 
ganhos e perdas dessas escolhas, do ponto de vista econômico e ambiental, 
identificando os processos de degradação ambiental associados.  
 
Este programa deverá realizar o levantamento detalhado das condições de uso da 
terra, na bacia em geral e de modo mais aprofundado nas áreas selecionadas, 
através de dados secundários, Censos Agropecuários, observações de campo e 
reuniões com produtores, identificando a relação entre produtividade e capacidade 
de uso, condições ambientais, causas do declínio da atividade e eventuais 
melhorias. 

 
Atenção especial deverá ser dada à metodologia de abordagem junto aos 
produtores rurais, que deverá considerar os paradigmas de pesquisa e gestão 
participativa e os devidos cuidados quanto à geração de expectativas frente a 
possibilidades incertas de disponibilidade de recursos e capacidade institucional de 
realização. 
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c) Estudo de Alternativas  
 

A partir do mapeamento e do diagnóstico socioambiental participativo, deverá ser 
realizado o levantamento e a análise detalhada dos aspectos técnicos, sociais e 
econômicos para adequação do uso da terra à sua capacidade de uso, estudando 
alternativas às formas atuais inadequadas, tais como a adoção de práticas de 
conservação de solo (curvas de nível, terraceamento, rotação de culturas, etc.) e a 
introdução de sistemas agroflorestais e silvopastoris, verificando os custos de 
produção e mercado local e regional para os produtos. Para tanto, devem ser 
conhecidas experiências semelhantes em regiões da bacia e similares. 

 
d) Incentivos  
 

Para que este programa se desenvolva a médio e longo prazos, deverá ser 
realizado um levantamento detalhado das possibilidades de financiamento (crédito 
rural, Pronaf, etc), recursos a fundo perdido e outras formas de apoio a iniciativas 
de uso sustentável da terra, bem como a identificação dos critérios e exigências 
institucionais para acessar recursos e mobilização político-institucional para gerar 
mais recursos. Nesta atividade, cabe ainda a elaboração de estudos e a discussão 
de critérios, junto ao CEIVAP e às Agências da Bacia e ANA, sobre o coeficiente 
agro-ambiental proposto pelo Comitê Paulista da bacia.  

 
e) Material Informativo  
 

A comunicação técnica do programa é fundamental para o processo de gestão 
participativa. Os atores envolvidos devem inclusive contribuir na elaboração de 
material informativo, com sugestões e críticas aos aspectos pertinentes às suas 
áreas de atuação e conhecimento (mesmo que informal). Deverão ser produzidas 
cartilhas e manuais para os produtores rurais, com dados, mapas, ilustrações e 
textos sintéticos e claros, contendo resultados dos estudos realizados. Este 
material deve ser produzido para e no contexto do desenvolvimento das atividades 
de mobilização e capacitação. 

 
f) Mobilização e Capacitação Social  
 

Como os demais programas, este programa dependerá fundamentalmente de um 
constante trabalho de mobilização e capacitação. Deverão ser realizados 
seminários, workshops, cursos e reuniões com produtores rurais e demais 
interessados, para análise, discussão e definição de soluções aos problemas 
relativos ao uso da terra, no sentido de viabilizar sua sustentabilidade 
socioambiental, com apoio dos resultados obtidos nos estudos realizados 
previamente (itens a, b, c, d, e). 

 
g) Capacitação Institucional  
 

A deficiência de infra-estrutura é uma queixa comum nos órgãos de extensão que 
atuam na bacia, que muitas vezes não dispõem nem de veículos adequados para 
os trabalhos cotidianos de campo. Portanto, a equipe executora deste programa 
deverá avaliar as demandas existentes por equipamento e recursos nos órgãos de 
extensão rural e identificar formas e meios de captar os recursos necessários para 
melhorar o desempenho nas funções de apoio aos produtores rurais. 

 
h) Elaboração de Projetos  
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A equipe deverá apoiar os técnicos locais e os produtores rurais na elaboração e 
implantação de projetos que visem adequar as formas de uso às condições de 
capacidade de uso das terras, em especial àquelas que contribuam para a 
proteção dos recursos hídricos e seu uso racional. As bases conceituais e 
metodológicas para a elaboração destes projetos deverão resultar do estudo de 
alternativas (item c). 

 
 
3.5.2 Equipe, Prazos e Custos 
 
A equipe técnica para este programa deverá contar com profissionais das áreas de 
eng. florestal, agronomia, cartografia (geoprocessamento), sociologia e comunicação 
social. 
 
O prazo previsto para elaboração do programa é de 3 (três) anos. O cronograma e o 
detalhamento das ações para execução deverão ser feitos na Fase III do Plano de 
Recursos Hídricos, quando se definirá se os programas propostos neste documento 
serão realizados. 
 
Além do custo do programa, de R$ 800.000,00 definiu-se um valor de referência de 
R$ 600.000,00 visando garantir suporte à execução, no curto prazo do programa, de 
pelo menos um dos projetos elaborados. 
 
Para longo prazo (horizonte de 20 anos), definiu-se um valor de R$ 20 milhões, 
referido a uma estimativa de gastos médios em torno de R$ 1,0 milhão por ano para 
estender as atividades de mapeamento de capacidade de uso das terras e as demais 
atividades necessárias de suporte aos produtores rurais para adequação das formas 
de uso da terra à sua capacidade.  
  
 
 

ESPECIFICAÇÃO CUSTO (R$1,00) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 570.000 
Levantamentos de campo 60.000 
Seminários, workshops, cursos 120.000 
Produção gráfica (mapas e documentos) 50.000 
Subtotal 800.000 
Valor de referência para projetos 600.000 
TOTAL ESTIMADO PARA CURTO PRAZO 1.400.000 
Total estimado para longo prazo 20.000.000 

 
 
 
 
3.6  Incentivo à Produção Florestal Sustentada 
 
Este programa foi concebido com o objetivo de incentivar a “vocação natural” da maior 
parte das terras da bacia – cobertura florestal – formando as bases para a elaboração 
de projetos de produção florestal sustentada, que prevê o aproveitamento econômico 
da floresta “em pé” (sem corte raso). Este programa deverá ter enfoque principal sobre 
o uso sustentado em áreas destinadas a Reserva Legal, conforme determina o Código 
Florestal, com prioridade às funções hidrológicas das florestas.  
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Reserva Legal é definida pelo Código Florestal nos seguintes termos - “área localizada 
no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação 
permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 
proteção de fauna e flora nativas” 
 
Para a região onde se insere a bacia do rio Paraíba do Sul, devem ser destinados 20% 
da propriedade rural para Reserva Legal, excluídas desse percentual as áreas de 
preservação permanente. 
 
 
3.6.1 Escopo do Programa 
 
a) Planos e Programas  
 

Para identificar as características do setor florestal na bacia, devem ser bem 
conhecidas as iniciativas governamentais para o desenvolvimento do setor, da 
União e dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, levadas a cabo 
desde a década de 1970, principalmente as que estão em curso.  
 
Deverá ser feita uma avaliação consistente sobre as iniciativas anteriores e atuais 
dos governos federal e estaduais (e, eventualmente, municipais) de apoio/incentivo 
ao setor florestal, tais como o FISET, o REPEMIR e o PRÓ-FLORESTA, visando 
identificar todos os aspectos técnicos, políticos e sócioeconômicos determinantes 
de seu sucesso ou fracasso. 

 
b) Florestas Sociais  
 

Em todo o mundo, principalmente em países do Hemisfério Sul, que ainda dispõe 
de florestas naturais, vêm surgindo e se desenvolvendo iniciativas de manejo 
florestal social (ou comunitário), que tem como objetivos principais atender às 
necessidades locais de produtos e serviços da floresta, para consumo doméstico e 
para mercado local/regional, através de técnicas de manejo florestal sustentado, 
realizadas a partir de diagnóstico rural participativo. 
 
No sentido de obter parâmetros e subsídios para apoiar iniciativas semelhantes na 
bacia, devem ser identificadas e analisadas experiências de manejo florestal social 
desenvolvidas ou em desenvolvimento no país (em áreas de mata atlântica 
especialmente) que visem atender mutuamente às necessidades de conservação 
ambiental e de sustento das comunidades, principalmente no suprimento de lenha 
e de frutos comestíveis. Tais iniciativas têm grande potencial para o provimento 
dos serviços ambientais das florestas, especialmente o controle de erosão, a 
fixação de carbono e a proteção de recursos hídricos. 

  
c) Iniciativas Locais  
 

Igualmente, devem ser identificadas e analisadas experiências de produção 
florestal (comunitárias ou individuais) desenvolvidas na região da bacia, incluindo 
os plantios de eucalipto e pinus em escala comercial, no sentido de avaliar 
resultados positivos e negativos e potencial de expansão para outras regiões da 
bacia.  
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d) Pesquisa Básica e de Mercado  
 
Neste programa, duas atividades de pesquisa são fundamentais como subsídios 
aos processos de decisão sobre alternativas de desenvolvimento para o setor 
florestal na bacia: i) as pesquisas sobre demandas locais e regionais de produtos 
madeireiros e não madeireiros e ii) as pesquisas sobre espécies florestais e 
métodos de produção mais adequados para as características ambientais da 
bacia, considerando custos e mercado consumidor atual e potencial para produtos 
florestais e dando ênfase às demandas domésticas e do mercado local (lenha, 
moirões, frutos, flora medicinal, óleos essenciais, etc.). 

 
e) Diagnóstico Socioambiental 
 

Este diagnóstico é fundamental para o conhecimento das formas atuais de uso e 
manejo das florestas. Deverá ser realizado em dois níveis, o geral e o específico. 
No geral, devem ser coletados e analisados dados secundários que relacionem o 
uso econômico das florestas com as condições sócioeconômicas dos produtores e 
ambientais das áreas exploradas. No específico, este mesmo enfoque deve ser 
aprofundado, com levantamentos de campo e reuniões com produtores, em áreas 
selecionadas como prioritárias. 

 
Atenção especial deverá ser dada à metodologia de abordagem junto aos 
produtores rurais, que deverá considerar os paradigmas de pesquisa e gestão 
participativa e os devidos cuidados quanto à geração de expectativas frente a 
possibilidades incertas de disponibilidade de recursos e capacidade institucional de 
realização. 

 
f) Incentivos  
 

Também fundamental para o desenvolvimento deste programa a médio e longo e 
prazos, é o levantamento detalhado das possibilidades de financiamento, recursos 
a fundo perdido, apoio internacional e outras formas de apoio a iniciativas de 
produção florestal sustentável, bem como identificação dos critérios e exigências 
institucionais para acessar recursos e mobilização político-institucional para gerar 
mais recursos.  
 
Nesse aspecto, destacam-se as possibilidades que deverão surgir através do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado pelo Protocolo de Kyoto, 
gerando recursos para reflorestamento e proteção de florestas com a finalidade de 
fixação (“seqüestro”) de carbono. 
 
Destaca-se ainda a necessidade de identificar e fazer uso dos mecanismos legais 
que podem favorecer o setor florestal, como as medidas compensatórias, a 
isenção de ITR e as prioridades para crédito rural e assistência técnica para 
recomposição e proteção da Reserva Legal.  

 
g) Material Informativo  
 

A comunicação técnica do programa é fundamental para o processo de gestão 
participativa. Os atores envolvidos devem inclusive contribuir na elaboração de 
material informativo, com sugestões e críticas aos aspectos pertinentes às suas 
áreas de atuação e conhecimento (mesmo que informal). Deverão ser produzidas 
cartilhas e manuais para os produtores rurais, com dados, mapas, ilustrações e 
textos sintéticos e claros, contendo resultados dos estudos realizados. Este 



PEC-2939 

 44 

material deve ser produzido para e no contexto do desenvolvimento das atividades 
de mobilização e capacitação. 
 

h) Mobilização e Capacitação Social  
 

Como os demais programas, este programa dependerá fundamentalmente de um 
constante trabalho de mobilização e capacitação, através da realização de 
seminários, workshops, cursos e reuniões com produtores rurais e demais 
interessados, para análise, discussão e definição de alternativas para a produção 
florestal sustentada, especialmente em áreas de Reserva Legal, com apoio dos 
resultados obtidos nos estudos realizados. 

 
i) Capacitação Institucional  
 

A equipe executora deste programa deverá identificar demandas existentes por 
equipamento e recursos nos órgãos de pesquisa e extensão florestal e estudar 
formas e meios de captar os recursos necessários para melhor desempenho nas 
funções de apoio aos produtores rurais na realização de projetos de produção 
florestal sustentada. 

 
i) Elaboração de Projetos  
 

Como resultado final deste programa, a equipe executora deverá fornecer apoio a 
produtores rurais para elaboração e implantação de projetos de produção florestal 
sustentada, visando a recomposição e o manejo florestal, principalmente em áreas 
destinadas a Reserva Legal que sejam prioritárias para a proteção dos recursos 
hídricos e seu uso racional. 

  
 
3.6.2 Prazos e Custos 
 
A equipe técnica para este programa deverá contar com profissionais das áreas de 
eng. florestal, cartografia (geoprocessamento), sociologia e comunicação social. 
 
O prazo previsto para elaboração do programa é de 3 (três) anos. O cronograma e o 
detalhamento das ações para execução deverão ser feitos na Fase III do Plano de 
Recursos Hídricos, quando se definirá se os programas propostos neste documento 
serão realizados. 
 
Além do custo do programa, de R$ 900.000,00 definiu-se um valor de referência de 
R$ 600.000,00 visando garantir suporte à execução, no curto prazo do programa, de 
pelo menos um dos projetos elaborados. 
 
Para longo prazo (horizonte de 20 anos), definiu-se um valor de R$ 20 milhões, 
referido a uma estimativa de gastos médios em torno de R$ 1,0 milhão por ano para 
estender as atividades de diagnóstico socioambiental, mobilização e as demais 
atividades necessárias de suporte aos produtores rurais para elaboração e execução 
de projetos de produção florestal sustentada.  
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ESPECIFICAÇÃO CUSTO (R$1,00) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 670.000 
Levantamentos de campo 60.000 
Seminários, workshops, cursos 120.000 
Produção gráfica (mapas e documentos) 50.000 
Subtotal 900.000 
Valor de referência para projetos 600.000 
TOTAL ESTIMADO PARA CURTO PRAZO 1.500.000 
Total estimado para longo prazo 20.000.000 

 
 
 
3.7  Apoio Técnico e Institucional para Controle de Erosão em 

Áreas Rurais  
 
Os processos intensos de erosão, na forma de ravinas e voçorocas, ocorrem em 
grande quantidade na bacia, principalmente nas terras próximas ao rio Paraíba do Sul, 
entre as represas de Funil e Santa Cecília, representando fontes significativas de 
produção de sedimentos que vêm prejudicando a qualidade dos recursos hídricos, há 
muitas décadas.  
 
Este programa tem por objetivo dar suporte técnico e institucional a proprietários rurais 
para o tratamento de situações mais críticas e de maior produção de sedimentos ao rio 
Paraíba do Sul e importantes afluentes. Contempla também apoio à recuperação de 
algumas estradas não pavimentadas que percorrem margens de rios, principalmente 
as estradas mais regularmente utilizadas para transporte de produtos agropecuários. 
 
 
3.7.1 Escopo do Programa 
 
O programa deverá consistir das seguintes atividades: 
 
a) Diagnóstico  
 
A partir da base de conhecimento já existente sobre erosão na bacia, deverá ser 
realizado o mapeamento e levantamento detalhado das situações mais críticas de 
processos intensos de erosão em áreas rurais (ravinas e voçorocas) e em estradas 
não pavimentadas (taludes e leito desprotegidos), verificando causas, condições 
ambientais e de uso e a relação com riscos de assoreamento dos corpos d’água por 
aporte de sedimentos. 
 
b) Pesquisa Básica  
 
Como subsídio ao processo de decisão sobre alternativas para recuperação ambiental 
e controle da erosão nos locais identificados como mais críticos, a equipe deverá 
realizar o levantamento de métodos e técnicas mais adequados para as situações 
identificadas na bacia, com prioridade a alternativas de baixo custo e que façam uso 
de cobertura vegetal como forma mecânica e biológica de controle da erosão. 
 
c) Mobilização e Capacitação Institucional  
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Realização de seminários, workshops, cursos e reuniões com técnicos de órgãos de 
planejamento/controle, instituições de pesquisa e extensão (EMATER, EMBRAPA, 
CATI, DERs, Prefeituras, etc.), organizações sociais (cooperativas, associações e 
sindicatos rurais) e demais interessados na análise e busca de soluções aos graves 
problemas de erosão acelerada nas áreas rurais da bacia. 
 
d) Mobilização de Recursos  
 
Para o desenvolvimento do programa a médio e longo prazos, devem ser identificadas 
fontes de recursos financeiros disponíveis e potenciais para a realização de projetos 
de controle de erosão em áreas críticas, nas propriedades rurais e em estradas não 
pavimentadas. 
 
e) Elaboração de Projetos  
 
A partir dos resultados das atividades anteriores, a equipe deste programa deverá dar 
apoio técnico aos produtores rurais, DERs e prefeituras para elaboração e implantação 
de projetos específicos para controle de erosão – recuperação de áreas em processo 
de ravinamento ou voçorocamento, controle de erosão em taludes e pavimentação e 
drenagem de estradas nos trechos mais críticos à qualidade dos corpos d’água. 
 
 
3.7.2 Prazos e Custos 
 
A equipe técnica para este programa deverá contar com profissionais das áreas de 
eng. florestal, agronomia, geologia-geotécnica, eng. hidráulica, cartografia e 
comunicação social. 
 
O prazo previsto para elaboração do programa é de 2 (dois) anos. O cronograma e o 
detalhamento das ações para execução deverão ser feitos na Fase III do Plano de 
Recursos Hídricos, quando se definirá se os programas propostos neste documento 
serão realizados. 
 
Além do custo do programa, de R$ 600.000,00 definiu-se um valor de referência de 
R$ 500.000,00 visando garantir suporte à execução, no curto prazo do programa, de 
pelo menos um dos projetos elaborados. 
 
Para longo prazo (horizonte de 20 anos), definiu-se um valor de R$ 30 milhões, 
referido a uma estimativa de gastos médios em torno de R$ 1,5 milhão por ano para 
estender as atividades necessárias de suporte a produtores rurais, DERs e prefeituras 
para elaboração e execução de projetos de recuperação de áreas degradadas por 
erosão.  
  
 

ESPECIFICAÇÃO CUSTO (R$1,00) 
Coordenação/Equipe técnica/apoio adm. 400.000 
Levantamentos de campo 80.000 
Seminários, workshops, cursos 100.000 
Produção gráfica (mapas e documentos) 20.000 
Subtotal 600.000 
Valor de referência para projetos 500.000 
TOTAL ESTIMADO PARA CURTO PRAZO 1.100.000 
Total estimado para longo prazo 30.000.000 
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4. QUADRO RESUMO 
 
Quadro 4.1: Síntese dos Custos dos Itens de Cada Programas (R$1,00) 
1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos CUSTO (R$1,00) 

 Coordenação/Equipe técnica/apoio adm.                           375.000 
 Levantamentos de campo                             25.000 
 Equipamentos                             50.000 
 Produção gráfica (catálogo, mapas e documentos)                             50.000 
 Subtotal                           500.000 
 Valor de referência para execução de serviços previstos nos TORs                        1.200.000 
 Total estimado para longo prazo                      20.000.000 

2. Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente CUSTO (R$1,00) 
 Coordenação/Equipe técnica/apoio adm.                           660.000 
 Levantamentos de campo                             70.000 
 Seminários, Workshops, Cursos                           120.000 
 Produção gráfica (mapas e documentos)                             50.000 
 Subtotal                           900.000 
 Valor de referência para implantar projetos-pilotos                        1.000.000 
 Total estimado para longo prazo                      70.000.000 

3.  Integração das UCs à Proteção dos Recursos Hídricos CUSTO (R$1,00) 
 Coordenação/Equipe técnica/apoio adm.                           570.000 
 Levantamentos de campo                             80.000 
 Seminários, Workshops, Cursos                           100.000 
 Produção gráfica (mapas e documentos)                             50.000 
 Subtotal                           800.000 
 Valor de referência para implantar projetos-pilotos                           700.000 
 Total estimado para longo prazo                      20.000.000 

4. Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas CUSTO (R$1,00) 
 Coordenação/Equipe técnica/apoio adm.                           240.000 
 Levantamentos de campo                             50.000 
 Seminários, palestras, campanhas                             30.000 
 Treinamento de agentes locais                             30.000 
 Produção gráfica (cartilhas, folders, mapas e documentos)                             50.000 
 Subtotal                           400.000 
 Valor de referência para infra-estrutura institucional                            500.000 
 Total estimado para longo prazo                      10.000.000 

5. Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra CUSTO (R$1,00) 
 Coordenação/Equipe técnica/apoio adm.                           570.000 
 Levantamentos de campo                             60.000 
 Seminários, Workshops, Cursos                           120.000 
 Produção gráfica (mapas e documentos)                             50.000 
 Subtotal                           800.000 
 Valor de referência para implantar projetos-pilotos                           600.000 
 Total estimado para longo prazo                      20.000.000 

6. Incentivo à Produção Florestal Sustentada CUSTO (R$1,00) 
 Coordenação/Equipe técnica/apoio adm.                           670.000 
 Levantamentos de campo                             60.000 
 Seminários, Workshops, Cursos                           120.000 
 Produção gráfica (mapas e documentos)                             50.000 
 Subtotal                           900.000 
 Valor de referência para implantar projetos-pilotos                           600.000 
 Total estimado para longo prazo                      20.000.000 

7. Apoio Técnico e Institucional para Controle de Erosão em Áreas Rurais CUSTO (R$1,00) 
 Coordenação/Equipe técnica/apoio adm.                           400.000 
 Levantamentos de campo                             80.000 
 Seminários, Workshops, Cursos                           100.000 
 Produção gráfica (mapas e documentos)                             20.000 
 Subtotal                           600.000 
 Valor de referência para implantar projetos-pilotos                           500.000 
 Total estimado para longo prazo                      30.000.000 
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Quadro 4.2: Síntese dos Custos do Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade 
no Uso do Solo (R$1,00) 

 PROGRAMAS  PRAZO 
anos 

CUSTO 
progr. 
(curto 
prazo) 

Refer. para 
execução de 

projetos pilotos 
(curto prazo) 

TOTAL 
(curto 
prazo) 

Total estimado 
para 20 anos 
(investimento 

mínimo) 
1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos 1    500.000       1.200.000     1.700.000      20.000.000  

2. Recuperação e Proteção de Áreas de 
Preservação Permanente 

3    900.000       1.000.000     1.900.000      70.000.000  

3.  Integração das UCs à Proteção dos Recursos 
Hídricos 

2    800.000          700.000     1.500.000      20.000.000  

4. Capacitação e Apoio para Monitoramento e 
Controle de Queimadas 

1    400.000          500.000        900.000      10.000.000  

5. Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra 3    800.000          600.000     1.400.000      20.000.000  

6. Incentivo à Produção Florestal Sustentada 3    900.000          600.000     1.500.000      20.000.000  

7. Apoio Técnico e Institucional para Controle de 
Erosão em Áreas Rurais 

2    600.000          500.000     1.100.000      30.000.000  

 TOTAL 3 4.900.000       5.100.000   10.000.000    190.000.000  
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Tabela A.1: Distribuição das principais classes de cobertura vegetal e uso do solo (dados de área em hectares)
Floresta Floresta Total de % de Vegetação Campo/ Área Reflores- Área 

NUM SUB-BACIA  Ombrófila  Estacional  Florestas  florestas  Secundária Pastagem  Agricola tamento Urbana Outros TOTAL
Bacia Paraitinga/Paraibuna

2295 Rio Lourenço Velho 12.184 12.184 28,5 8.856 12.360 2.328 7.080 42.808
2315 Rio Paraibuna 23.468 23.468 20,9 32.464 48.920 1.448 48 5.988 112.336
2238 Rio do Chapéu 20 20 0,1 8.608 13.404 748 0 22.780
2291 Rio Jacuí 2.304 2.304 4,7 4.888 41.404 236 48 0 48.880
2316 Rio Paraitinga 20.456 20.456 10,3 21.408 138.440 7.996 36 10.280 198.616

Subtotal 58.432 0 58.432 13,7 76.224 254.528 0 12.756 132 23.348 425.420
Bacia do rio Jaguari

2319 Rio Parateí 7.996 184 8.180 22,0 4.436 18.240 3.256 304 1.592 1.120 37.128
2251 Rio do Peixe 15.744 15.744 22,7 10.980 38.196 3.144 1.280 69.344
2294 Rio Jaguari 13.280 204 13.484 18,4 11.304 39.532 1.324 1.380 1.588 4.844 73.456

Subtotal 37.020 388 37.408 20,8 26.720 95.968 4.580 4.828 3.180 7.244 179.928
Bacia do rio Preto

2354 Rio São Fernando 3.468 3.468 11,1 2.928 24.852 80 31.328
2219 Rio das Flores 5.496 5.496 17,3 4.400 14.696 608 6.604 31.804
2171 Rio Bonito 2.680 2.680 8,0 4.824 24.676 40 1.208 33.428
2075 Ribeirão Santana 3.552 3.552 12,0 7.608 18.496 12 44 29.712
2228 Rio do Bananal 0 0,0 20.884 15.724 896 37.504
2340 Rio Preto 11.000 6.760 17.760 10,0 51.560 94.708 496 168 12.680 177.372

Subtotal 11.000 21.956 32.956 9,7 92.204 193.152 548 0 776 21.512 341.148
Bacia do rio Paraibuna

2250 Rio do Peixe 10.452 10.452 7,2 15.760 104.500 124 520 56 13.888 145.300
2282 Rio Grão-Mongol 596 596 2,3 2.304 18.356 2.764 2.284 26.304
2303 Rio Monte Verde ou Santa Bárbara 3.892 3.892 15,3 3.456 17.936 4 96 25.384
2371 Rio Vermelho 1.768 1.768 4,8 3.436 30.708 12 676 620 37.220
2180 Rio Cágado 7.012 7.012 8,0 3.884 75.472 204 496 108 28 87.204
1970 Ribeirão Espírito Santo 1.424 1.424 5,3 340 25.024 12 4 26.804
2314 Rio Paraibuna 7.820 7.820 4,7 16.612 112.904 428 2.640 3.152 22.376 165.932

Subtotal 0 32.964 32.964 6,4 45.792 384.900 784 7.096 3.316 39.296 514.148
Bacia do rio Piabanha

2311 Rio Paquequer 12.080 12.080 46,4 9.088 1.624 72 1.796 1.384 26.044
2341 Rio Preto 23.572 23.572 28,8 35.676 17.552 1.264 116 3.668 81.848
2243 Rio do Fagundes 3.212 3.212 8,8 9.972 14.292 196 56 8.704 36.432
2325 Rio Piabanha 20.524 20.524 34,1 17.708 11.764 72 3.748 6.328 60.144

Subtotal 59.388 0 59.388 29,0 72.444 45.232 1.336 268 5.716 20.084 204.468
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Tabela A.1: Distribuição das principais classes de cobertura vegetal e uso do solo (dados de área em hectares)
Floresta Floresta Total de % de Vegetação Campo/ Área Reflores- Área 

NUM SUB-BACIA  Ombrófila  Estacional  Florestas  florestas  Secundária Pastagem  Agricola tamento Urbana Outros TOTAL
Bacia do rio Dois Rios

2296 Rio Macuco 4.804 2.112 6.916 27,9 3.724 14.040 136 0 24.816
2281 Rio Grande 33.840 8.816 42.656 28,0 36.044 70.304 428 1.472 1.480 152.384
2305 Rio Negro 9.236 4.232 13.468 13,8 14.952 67.908 368 324 88 368 97.476
2115 Ribeirão São José 8.148 64 8.212 33,1 7.648 8.844 8 68 0 24.780
2265 Rio Dois Rios 0 0,0 2.356 14.960 0 17.316

Subtotal 56.028 15.224 71.252 22,5 64.724 176.056 804 324 1.764 1.848 316.772
Bacia do rio Pomba

1942 Ribeirão dos Monos 1.100 1.100 5,4 580 18.516 32 48 12 20.288
2006 Ribeirão Lontra 0 0,0 1.136 19.244 8 0 20.388
2275 Rio Formoso 196 196 0,5 2.692 35.296 128 4 12 932 39.260
2307 Rio Novo 9.900 9.900 6,5 7.384 129.264 4.252 4 88 540 151.432
2320 Rio Pardo 3.700 3.700 11,1 1.156 27.300 228 80 24 764 33.252
2254 Rio do Pinho 908 908 2,4 4.940 28.584 1.196 1.084 520 37.232
2095 Ribeirão Santo Antônio 844 844 3,8 2.400 18.556 364 4 22.168
2317 Rio Paraopeba 396 396 0,8 2.132 42.916 1.320 192 92 47.048
2373 Rio Xopotó 388 388 0,6 2.076 50.112 8.300 32 72 60.980
2327 Rio Piau 292 292 1,7 1.080 15.468 624 224 17.688
2148 Ribeirão Ubá 60 60 0,2 1.804 28.332 1.548 824 72 32.640
2267 Rio dos Bagres 776 776 2,5 824 29.248 652 16 28 31.544
2337 Rio Pomba 616 8.424 9.040 2,6 22.104 305.080 6.144 1.688 1.492 1.892 347.440

Subtotal 616 26.984 27.600 3,2 50.308 747.916 24.424 2.860 3.100 5.152 861.360
Bacia do rio Muriaé

1689 Ribeirão Bom Jesus 92 92 0,3 2.384 22.588 2.212 4 396 27.676
1703 Ribeirão Cachoeira Alegre 3.460 3.460 11,3 2.328 21.460 3.172 56 200 30.676
2353 Rio São Domingos 0 0,0 1.824 24.908 1.076 27.808

634 Córrego da Onça 268 268 0,9 2.796 19.900 7.604 176 30.744
2186 Rio Carangola 11.408 11.408 6,5 14.144 144.236 3.484 284 536 744 174.836
2279 Rio Gavião 2.620 2.620 7,2 2.960 30.232 568 80 56 36.516
2280 Rio Glória 5.628 5.628 5,1 4.460 93.148 3.780 724 160 1.512 109.412
2338 Rio Preto 1.772 1.772 6,9 1.316 22.044 120 60 252 25.564
2374 Vala da Onça 0 0,0 232 2.560 7.092 40 9.924
2278 Rio Fumaça 1.160 1.160 5,4 2.344 17.640 300 28 116 21.588
2304 Rio Muriaé 8.596 8.596 2,7 19.732 269.912 17.604 60 2.452 2.772 321.128

Subtotal 0 35.004 35.004 4,3 54.520 668.628 45.936 1.068 3.376 7.340 815.872
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Tabela A.1: Distribuição das principais classes de cobertura vegetal e uso do solo (dados de área em hectares)
Floresta Floresta Total de % de Vegetação Campo/ Área Reflores- Área 

NUM SUB-BACIA  Ombrófila  Estacional  Florestas  florestas  Secundária Pastagem  Agricola tamento Urbana Outros TOTAL
Sub-bacias que afluem direto p/o rio Paraíba do Sul

2368 Rio Una 1.508 1.508 3,2 5.200 33.324 1.548 5.088 824 268 47.760
2199 Rio da Bocaina 3.480 3.480 13,5 4.044 16.888 960 88 240 25.700
2229 Rio do Bananal 5.240 2.452 7.692 15,0 5.116 38.160 56 276 148 51.448
2288 Rio Itagaçaba 1.272 296 1.568 5,7 1.300 20.532 3.728 316 27.444
2230 Rio do Barreiro de Baixo 1.388 1.056 2.444 10,9 4.784 14.856 172 192 72 22.520
2182 Rio Calçado 1.060 144 1.204 4,1 14.300 13.524 44 76 29.148
2332 Rio Piraí 31.264 5.512 36.776 33,4 15.108 55.380 1.388 548 816 110.016
2367 Rio Ubá 1.376 1.192 2.568 5,6 14.640 24.980 160 2.404 520 820 46.092
1801 Ribeirão das Areias 5.792 1.424 7.216 16,8 5.704 29.212 384 360 0 42.876
2310 Rio Paquequer 4.376 4.076 8.452 11,0 39.492 27.332 1.000 200 572 77.048
2239 Rio do Colégio 5.708 5.708 28,1 2.392 11.480 732 20.312
2177 Rio Buquira 10.508 104 10.612 26,5 6.408 22.576 240 168 48 40.052
2035 Ribeirão Passa-Vinte 13.924 48 13.972 39,6 2.480 16.760 1.680 228 192 35.312
2334 Rio Pirapetinga 8.732 8.732 36,7 4.024 9.508 1.228 88 196 23.776
2363 Rio Turvo 700 3.160 3.860 9,4 2.508 34.572 4 40.944
2163 Rio Angu 1.880 1.880 5,0 1.708 33.780 56 220 37.644
2333 Rio Pirapetinga 92 4.312 4.404 6,4 3.228 61.008 24 180 132 32 69.008

Trechos c/pequenas sub-bacias ao longo do rio Paraíba do Sul
5000 Pb Sul - Trecho Paulista até Funil 62.696 948 63.644 12,7 37.900 273.148 55.212 31.100 30.972 9.276 501.252
5001 Pb Sul - Funil até Santa Cecília 26.904 10.024 36.928 15,5 17.592 157.736 4.336 5.224 8.088 7.824 237.728
5002 Pb Sul - Santa Cecília até Três Rios 9.296 9.296 7,1 35.576 74.420 380 1.500 10.232 131.404
5003 Pb Sul - Três Rios até Itaocara 292 14.144 14.436 8,2 18.148 137.872 592 668 3.412 175.128
5004 Pb Sul - Itaocara até a Foz 392 1.760 2.152 2,2 8.848 65.428 9.568 680 9.044 95.720

TOTAL 409.188 194.348 603.536 10,9 733.436 3.738.856 154.796 80.064 66.396 170.364 5.547.448
percentual 7,4 3,5 10,9 13,2 67,4 2,8 1,4 1,2 3,1 100,0
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Tabela A.2: Criticidade Ambiental na Bacia do Paraíba do Sul, por Trechos e Sub-bacias
Sub-bacia afluente Área da Níveis de Criticidade Vulnerabilidade atual à erosão Déficit Núcleos urbanos

Num Nome bacia (ha) 1 2 3 4 Muito alta % Alta % Área (ha) % p/20% (cidades > 15000 hab.)
Trecho 1. Paraitinga/Paraibuna:

2295 Rio Lourenço Velho 42.808 2 1.216 3,7 4.304 13,1 12.184 28,5 0
2315 Rio Paraibuna 112.336 2 12.480 12,0 32.652 31,4 23.468 20,9 0

total Paraibuna 155.144 13.696 10,0 36.956 27,0 35.652 23,0 0
2238 Rio do Chapéu 22.780 1 92 0,4 13.384 58,8 20 0,1 4.536
2291 Rio Jacuí 48.880 1 20.648 42,3 11.388 23,3 2.304 4,7 7.472
2316 Rio Paraitinga 198.616 1 49.900 25,8 42.012 21,7 20.456 10,3 19.267

total Paraitinga 270.276 70.640 26,7 66.784 25,2 22.780 8,4 31.275
total do trecho 1 425.420 84.336 21,0 103.740 25,8 58.432 13,7 31.275
Trecho 2. Paulista até Funil:

2319 Rio Parateí 37.128 4 0 0,0 4.832 13,8 8.180 22,0 0
2251 Rio do Peixe 69.344 4 0 0,0 11.116 16,7 15.744 22,7 0
2294 Rio Jaguari 73.456 3 0 0,0 14.076 21,7 13.484 18,4 1.207 Santa Isabel - SP

total rio Jaguari 179.928 0 0,0 30.024 18,0 37.408 20,8 1.207
2177 Rio Buquira 40.052 4 0 0,0 5.160 13,0 10.612 26,5 0 São José dos Campos - SP
2368 Rio Una 47.760 1 352 0,8 22.096 47,5 1.508 3,2 8.044 Taubaté/Tremembé - SP
2199 Rio da Bocaina 25.700 1 2.324 9,1 7.228 28,2 3.480 13,5 1.660 Cacheira Paulista - SP
2035 Ribeirão Passa-Vinte 35.312 2 3.416 9,8 1.612 4,6 13.972 39,6 0 Cruzeiro - SP
2288 Rio Itagaçaba 27.444 3 0 0,0 604 2,2 1.568 5,7 3.921
5000 Sub-bacias menores 501.252 1 11.368 2,5 82.364 18,0 63.644 12,7 36.606 Jacareí, S J Campos, Pinda, 

total do trecho 2 857.448 17.460 2,2 149.088 18,7 132.192 15,4 51.438 Aparecida, Guará -SP
Trecho 3. Funil - Sta Cecília:

2334 Rio Pirapetinga 23.776 2 16 0,1 544 2,3 8.732 36,7 0 Resende - RJ
2230 Rio Barreiro de Baixo 22.520 1 1.012 4,5 2.064 9,2 2.444 10,9 2.060
2363 Rio Turvo 40.944 3 0 0,0 4 0,0 3.860 9,4 4.329
2229 Rio do Bananal 51.448 1 4.260 8,3 8.204 16,1 7.692 15,0 2.598 Barra Mansa - RJ
2332 Rio Piraí 110.016 2 25.332 23,4 17.168 15,8 36.776 33,4 0 Mendes, Barra do Piraí - RJ
5001 Sub-bacias menores 237.728 1 38.564 17,5 21.808 9,9 36.928 15,5 10.618 Itatiaia, Resende, B Mansa, 

total do trecho 3 486.432 69.184 14,8 49.792 10,7 96.432 19,8 19.604 V Redonda, B Piraí - RJ
Trecho 4. Sta Cecília - Três Rios:

2367 Rio Ubá 46.092 1 1.940 4,3 8.628 19,2 2.568 5,6 6.650
2325 Rio Piabanha 60.144 2 2.420 4,8 11.268 22,3 20.524 34,1 0 Petrópolis/Cascatinha - RJ
2243 Rio do Fagundes 36.432 1 504 1,8 3.668 13,2 3.212 8,8 4.074
2311 Rio Paquequer 26.044 2 12 0,1 1.404 6,1 12.080 46,4 0 Teresópolis - RJ
2341 Rio Preto 81.848 2 3.684 4,7 10.344 13,2 23.572 28,8 0 Teresópolis - RJ

total rio Piabanha 204.468 6.620 3,7 26.684 14,9 59.388 29,0 4.074
Tabela A.2: Criticidade Ambiental na Bacia do Paraíba do Sul, por Trechos e Sub-bacias

Florestas
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Sub-bacia afluente Área da Níveis de Criticidade Vulnerabilidade atual à erosão Déficit Mananciais urbanos
Num Nome bacia (ha) 1 2 3 4 Muito alta % Alta % Área (ha) % p/20% (cidades > 15000 hab.)
2371 Rio Vermelho 37.220 3 0 0,0 14.988 40,6 1.768 4,8 5.676
2282 Rio Grão-Mongol 26.304 3 0 0,0 3.772 15,5 596 2,3 4.665
2303 Rio Mte Verde/Sta Bárbara 25.384 3 0 0,0 2.456 9,7 3.892 15,3 1.185
2250 Rio do Peixe 145.300 3 0 0,0 23.792 17,9 10.452 7,2 18.608

subtotal do Peixe 234.208 0 0,0 45.008 20,5 16.708 7,1 30.134
2228 Rio do Bananal 37.504 3 0 0,0 6.296 17,2 0 0,0 7.501
2354 Rio São Fernando 31.328 3 0 0,0 0 0,0 3.468 11,1 2.798
2171 Rio Bonito 33.428 3 0 0,0 40 0,1 2.680 8,0 4.006
2219 Rio das Flores 31.804 3 0 0,0 4 0,0 5.496 17,3 865 Valença - RJ
2075 Ribeirão Santana 29.712 3 0 0,0 3.596 12,1 3.552 12,0 2.390
2340 Rio Preto 177.372 1 456 0,3 12.012 7,3 17.760 10,0 17.714

subtotal Preto 341.148 456 0,1 21.948 6,9 32.956 9,7 35.274
1970 Ribeirão Espírito Santo 26.804 3 0 0,0 12 0,0 1.424 5,3 3.937
2180 Rio Cágado 87.204 3 0 0,0 36 0,0 7.012 8,0 10.429

subtotal Cágado 114.008 0 0,0 48 0,0 8.436 7,4 14.366
2314 Rio Paraibuna 165.932 3 0 0,0 1.084 0,8 7.820 4,7 25.366 Juiz de Fora - MG

total rio Paraibuna 855.296 456 0,1 68.088 8,6 65.920 7,7 105.139
5002 Sub-bacias menores 131.404 1 7.832 6,5 35.936 29,9 9.296 7,1 16.985 Vassouras, Par do Sul 

total do trecho 4 1.237.260 16.848 1,5 139.336 12,2 137.172 11,1 132.848 e Três Rios
Trecho 5. Três Rios - Itaocara:

2182 Rio Calçado 29.148 1 3.000 10,3 7.116 24,5 1.204 4,1 4.626
2310 Rio Paquequer 77.048 1 92 0,1 3.104 4,1 8.452 11,0 6.958
2163 Rio Angu 37.644 3 0 0,0 1.588 4,2 1.880 5,0 5.649
2333 Rio Pirapetinga 69.008 3 0 0,0 14.408 20,9 4.404 6,4 9.398 Leopoldina - MG
1801 Ribeirão das Areias 42.876 1 11.220 26,2 7.096 16,6 7.216 16,8 1.359
2006 Ribeirão Lontra 20.388 3 0 0,0 124 0,6 0 0,0 4.078
2275 Rio Formoso 39.260 3 0 0,0 1.924 4,9 196 0,5 7.656
2317 Rio Paraopeba 47.048 3 0 0,0 956 2,0 396 0,8 9.014
2267 Rio dos Bagres 31.544 3 0 0,0 1.132 3,6 776 2,5 5.533
2148 Ribeirão Ubá 32.640 3 0 0,0 1.644 5,2 60 0,2 6.468 Ubá - MG
2373 Rio Xopotó 60.980 3 0 0,0 8.296 13,7 388 0,6 11.808 Visc Rio Branco - MG 

subtotal Xopotó 125.164 0 0,0 11.072 8,9 1.224 1,0 23.809
2254 Rio do Pinho 37.232 3 0 0,0 24 0,1 908 2,4 6.538 Santos Dumont - MG
2327 Rio Piau 17.688 3 0 0,0 4.016 22,7 292 1,7 3.246
2307 Rio Novo 151.432 1 3.896 2,6 2.552 1,7 9.900 6,5 20.386 S J Nepomuceno - MG

subtotal Novo 206.352 3.896 1,9 6.592 3,2 11.100 5,4 30.170
TabelaA.2: Criticidade Ambiental na Bacia do Paraíba do Sul, por Trechos e Sub-bacias
Sub-bacia afluente Área da Níveis de Criticidade Vulnerabilidade atual à erosão Déficit Mananciais urbanos

Florestas

Florestas
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Num Nome bacia (ha) 1 2 3 4 Muito alta % Alta % Área (ha) % p/20% (cidades > 15000 hab.)
2320 Rio Pardo 33.252 3 0 0,0 0 0,0 3.700 11,1 2.950
1942 Ribeirão dos Monos 20.288 3 0 0,0 0 0,0 1.100 5,4 2.958
2095 Ribeirão Santo Antônio 22.168 3 0 0,0 1.212 5,6 844 3,8 3.590
2337 Rio Pomba 347.440 1 3.624 1,1 65.348 19,0 9.040 2,6 60.448 S A Pádua, Miracema - RJ

total rio Pomba 861.360 7.520 0,9 87.228 10,2 27.600 3,2 144.672 e Cataguases - MG
5003 Sub-bacias menores 175.128 1 3.148 1,8 45.516 26,6 14.436 8,2 20.590 Além Paraíba - MG 

total do trecho 5 1.292.212 24.980 1,9 166.056 13,0 65.192 5,0 193.250
Trecho 6. Itaocara - Foz:

2115 Ribeirão São José 24.780 2 2.916 11,8 9.096 36,9 8.212 33,1 0
2281 Rio Grande 152.384 2 11.336 7,6 48.852 32,7 42.656 28,0 0 N Friburgo/CPaulino - RJ

subtotal Grande 177.164 14.252 8,2 57.948 33,3 50.868 28,7 0
2296 Rio Macuco 24.816 2 7.228 29,3 6.148 24,9 6.916 27,9 0 Cordeiro/Cantagalo - RJ
2305 Rio Negro 97.476 1 4.300 4,4 36.724 37,8 13.468 13,8 6.027

subtotal Negro 122.292 11.528 9,5 42.872 35,2 20.384 16,7 6.027
2265 Rio Dois Rios 17.316 3 0 0,0 2.672 15,4 0 0,0 3.463

total rio Dois Rios 316.772 25.780 8,2 103.492 33,0 71.252 22,5 9.490
2239 Rio do Colégio 20.312 4 0 0,0 9.772 50,1 5.708 28,1 0
2278 Rio Fumaça 21.588 3 0 0,0 320 1,5 1.160 5,4 3.158
2338 Rio Preto 25.564 3 0 0,0 252 1,0 1.772 6,9 3.341

subtotal Preto 47.152 0 0,0 572 1,2 2.932 6,2 6.498
2280 Rio Glória 109.412 3 0 0,0 3.436 3,2 5.628 5,1 16.254 Muriaé - MG
1703 Ribeirão Cachoeira Alegre 30.676 3 0 0,0 1.080 3,5 3.460 11,3 2.675
2279 Rio Gavião 36.516 3 0 0,0 16 0,0 2.620 7,2 4.683
1689 Ribeirão Bom Jesus 27.676 3 0 0,0 248 0,9 92 0,3 5.443
2186 Rio Carangola 174.836 3 0 0,0 348 0,2 11.408 6,5 23.559 Carangola - MG

subtotal Carangola 202.512 0 0,0 596 0,3 11.500 5,7 29.002
2353 Rio São Domingos 27.808 3 0 0,0 4.908 18,4 0 0,0 5.562
634 Córrego da Onça 30.744 3 0 0,0 6.912 22,7 268 0,9 5.881

2374 Vala da Onça 9.924 3 0 0,0 100 1,0 0 0,0 1.985
subtotal da Onça 40.668 0 0,0 7.012 17,4 268 0,7 7.866

2304 Rio Muriaé 321.128 1 1.664 0,5 42.892 13,5 8.596 2,7 55.630 Itaperuna - RJ
total rio Muriaé 815.872 1.664 0,2 60.512 7,5 35.004 4,3 128.170

5004 Sub-bacias menores 95.720 1 2.112 2,4 28.680 32,8 2.152 2,2 16.992 S Fidélis, Campos,
total do trecho 6 1.248.676 29.556 2,4 202.456 16,5 114.116 9,1 154.652  S J da Barra 

TOTAL DA BACIA PBSUL 5.547.448 242.364 4,6 810.468 15,2 603.536 10,9 583.070
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ANEXO B 
 

LEGISLAÇÃO COMENTADA 
Código Florestal e 

Resoluções CONAMA - APP 
(os grifos são deste texto)
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1. Lei 4771/65 – Código Florestal, com alterações da Lei 7803/89 e incorporações da MP 
2166-67, de 24/08/02. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Especificação 1.a: 
Art. 1° - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação 
em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

Comentário 1.a: 
Os direitos de propriedade são assegurados pela Constituição do país, tal como a função social da 
propriedade. De acordo com o Estatuto da Terra (Lei 4504/64), a função social é exercida quando, 
simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela 
labutam, assim como de suas famílias; b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) 
assegura a conservação dos recursos naturais; d) observa as disposições legais que regulam 
as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 1.b: 
Art. 1° - § 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: 
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
Comentário 1.b: 
Esta definição de APP, que não existia claramente na forma original da Lei, foi dada pela MP 
2.166-67 e, ao dizer “coberta ou não por vegetação nativa”, elimina de vez a equivocada 
interpretação de que só se considera APP quando existe vegetação natural nas situações e limites 
geográficos definidos na lei. A necessidade de recomposição da vegetação natural em APP já 
estava prevista no artigo 18 do Código Florestal, desde 1965, nos seguintes termos: “Nas terras de 
propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de preservação 
permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem desapropriá-la, se não o fizer o 
proprietário.” ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���

Especificação 1.c: 
Art. 1° - § 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: 
IV - utilidade pública: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 
saneamento e energia; e 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA; 
V - interesse social: 
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: 
prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 
proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; 
b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou 
posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função 
ambiental da área; e  
c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA; 
Comentário 1.c: 
Estas definições de “utilidade pública” e “interesse social” vão nortear as regras que permitam uso 
alternativo (à cobertura com vegetação natural) em APP, definidas pelo CONAMA na 
regulamentação dos artigos 2º e 3º, para efeito do que determina o artigo 4º - “A supressão de 
vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto” 
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2. Resolução CONAMA, Nº 303, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Especificação 2.a: 
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d’água perene ou 
intermitente; 
II - nascente ou olho d’água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma 
intermitente, a água subterrânea; 
IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinqüenta e trezentos 
metros e encostas com declividade superior a trinta por cento (aproximadamente dezessete graus) 
na linha de maior declividade; 
V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos metros; 
VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor; 
VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência de morros ou de 
montanhas, constituindo-se no divisor de águas; 
Comentário 2.a: 
Estas definições são importantes para a compreensão das condições relacionadas às APPs na 
bacia, determinadas nas alíneas no art 2º do Código Florestal e especificadas no art 3º desta 
Resolução 303, apresentado a seguir, na especificação 2.b.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Especificação 2.b: 
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura 
mínima, de: 
a) 30 (trinta) metros, para o curso d’água com menos de 10 (dez) metros de largura; 
b) 50 (cinqüenta) metros, para o curso d’água com 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para o curso d’água com 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para o curso d’água com 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de 
largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para o curso d’água com mais de 600 (seiscentos) metros de largura; 
II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 50 
(cinqüenta metros) de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte; 
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 
b) 100 (cem) metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinqüenta) metros; 
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base; 
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois 
terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível 
para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros; 
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a 100% (cem por cento) ou 45º 
(quarenta e cinco graus) na linha de maior declive; 
IX - nas restingas: 
a) em faixa mínima de 300 (trezentos) metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; 
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de 
dunas ou estabilizadora de mangues; 
X - em manguezal, em toda a sua extensão; 
XII - em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros), ou, em Estados que não tenham 
tais elevações, à critério do órgão ambiental competente; 
XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 
XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção que 
constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 
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Art. 4º O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das Áreas de 
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso de seu entorno (ver item 3 
deste quadro). 
Comentário 2.b: 
Estas especificações de APP são as mais recentes e mais detalhadas na legislação federal 
disponível. Existem outros incisos neste artigo 3º da Resolução 303/02 que se referem a outras 
situações geográficas que não estão no foco de interesse deste Plano e, portanto, não foram aqui 
incluídos. 
Ressalta-se que o Código Florestal, no art 3º, considera ainda de preservação permanente, 
quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas vegetação 
natural destinadas a atenuar a erosão das terras, a formar faixas de proteção ao longo de 
rodovias e ferrovias, entre outros aspectos que podem ser de interesse a este plano e que não 
foram especificados nesta Resolução CONAMA 303/02. 
O CONAMA emitiu, na mesma data, Resolução específica para APP em reservatórios artificiais e 
está formulando, através de Grupos de Trabalho específicos, Resoluções para atividades em APP, 
área urbana e rural, distintamente, bem como para mineração; as propostas já apresentadas pelos 
GTs estão disponíveis no site do CONAMA. Segue, no item 3, as especificações e comentários 
para a Resolução já publicada. 

 
3. Resolução CONAMA, Nº 302, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de APP em reservatórios artificiais. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 3.a: 
Art 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e 
limites para as Áreas de Preservação Permanente de reservatório artificial e a instituição da 
elaboração obrigatória de plano ambiental de conservação e uso do seu entorno. 
Art. 2º  Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I - Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos 
usos; 
II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório artificial e suas 
ilhas, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 
estar das populações humanas; 
III - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: conjunto de 
diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso e 
ocupação do entorno do reservatório artificial, respeitados os parâmetros estabelecidos nesta 
Resolução e em outras normas aplicáveis; 
IV - Nível Máximo Normal: é a cota máxima normal de operação do reservatório; 
V - Área Urbana Consolidada: (definida na Resolução 303 – especificação 2.b)  
Comentário 3.a: 
De 1965, quando o Código Florestal foi instituído como Lei, até março de 2002, quando o 
CONAMA emitiu a Resolução 303, nenhuma alteração/inclusão foi feita para o item “b” do art 2º do 
Código (que define onde se considera APP), no sentido de definir a metragem da faixa marginal 
“ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais”.  
No processo de atualização do Código Florestal, em curso no CONAMA, não só essa metragem 
foi definida, como os reservatórios artificiais receberam tratamento diferenciado, que resultou nesta 
Resolução 303. E, além de definir as metragens, a Resolução 303 institui de forma obrigatória a 
elaboração de plano ambiental de conservação e uso do entorno, instrumento fundamental para a 
recuperação e a proteção de APP nos reservatórios. 
Somente não ficou claro o que se entende por “entorno” – uma área certamente maior e que 
engloba a faixa marginal (que corresponde à APP), mas até onde?... e com que critérios será 
identificado o “entorno”?... Tecnicamente, é recomendável o limite da bacia hidrográfica 
contribuinte ao reservatório como entorno, mas essa pode ter grande dimensão, o que torna muito 
elevado o custo do Plano, colocando em risco sua eficácia.   
Aparentemente, a Resolução desobriga do Plano Ambiental os empreendimentos em processo de 
privatização (ver especificação e comentários 3c).  
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 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Especificação 3.b: 
Art 3º  Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção 
horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de: 
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem 
metros para áreas rurais; 
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com 
até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental. 
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento 
público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em área 
rural. 
Comentário 3.b: 
Escrevendo de outro modo: 
reservat. p/ en. elétrica, com até 10 ha de superfície – APP de 15 m (área urbana e rural) 
reservat. p/ en. elétrica, com mais de 10 ha de superf. – APP de 30 m (urbana) e 100 m (rural) 
reservat. p/abastecimento, de qualquer dimensão – APP de 30 m (urbana) e 100 m (rural)   
reservat. p/outros usos, com menos de 20 ha de superf. – APP de 15 m (rural) 
reservat. p/outros usos, com mais de 20 ha de superf. – APP de 100 m (rural) 
reservat. p/outros usos, de qualquer dimensão – APP de 30 m (urbana) 
É interessante notar que em área urbana, justamente onde é mais difícil evitar e controlar a 
ocupação de áreas marginais de corpos hídricos, a largura da APP de reservatórios não pode ser 
menor do que 30 m em nenhum dos tipos de uso ou dimensões (exceto no caso de reservatórios 
de geração de energia elétrica com menos de 10 ha). 
Este art 3º apresenta, no entanto, 4 parágrafos que flexibilizam as metragens definidas, podendo 
ser reduzidas ou aumentadas, ressalvados determinados critérios, tal como o limite de 30 m e o de 
que em reservatórios de abastecimento público em área rural não pode ser inferior a 100m e, 
importante para este documento, a necessidade de observar o que for estabelecido no plano de 
recursos hídricos da bacia. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Especificação 3.c: 
Art. 4º O empreendedor, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, deve elaborar o 
plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial em conformidade com o 
termo de referência expedido pelo órgão ambiental competente, para os reservatórios artificiais 
destinados à geração de energia e abastecimento público. 
Art. 5º Aos empreendimentos objeto de processo de privatização, até a data de publicação desta 
Resolução, aplicam-se as exigências ambientais vigentes à época da privatização, inclusive os 
cem metros mínimos de Área de Preservação Permanente. 
Parágrafo único. Aos empreendimentos que dispõem de licença de operação aplicam-se as 
exigências nela contidas. 
Comentário 3.c: 
Depreende-se do artigo 4º que os critérios para a elaboração do plano deverão ser definidos pelo 
órgão ambiental, para reservatórios destinados à geração de energia e abastecimento público. De 
acordo ainda com os parágrafos contidos neste artigo, para aprovação do plano, o órgão 
ambiental deverá considerar o plano de recursos hídricos e ouvir o comitê da bacia, bem com 
realizar consulta pública.  
Essas normas – a exigência do plano ambiental, a consulta pública e o envolvimento do comitê da 
bacia – são, enfim, instrumentos que poderão contribuir muito para um processo mais participativo 
e, portanto, para maior possibilidade de realização de ações voltadas para a proteção dos 
reservatórios, com a definição de parcerias que venham a somar recursos humanos e financeiros 
aos disponíveis nas empresas gestoras dos reservatórios.  
Por outro lado, o enunciado do art 5º deixa dúvidas quanto às normas aplicáveis às empresas 
privatizadas. Não está claro se estas empresas ficam obrigadas à elaborar o plano ambiental e até 
que ponto devem se adequar à Resolução, tendo em vista a contradição implícita no texto do 
artigo, já que as exigências ambientais anteriores à Resolução não incluíam os 100 m de APP. 
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ANEXO C 
Fotos 
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Foto 1 – Paisagem predominante na bacia do rio Paraíba do Sul – campos/pastagens 
extensos, em relevo ondulado com encostas íngremes, com ocorrência de erosão 
laminar, em sulcos, ravinas e voçorocas. Note-se a ausência generalizada de florestas 
ou outra forma de vegetação natural nas áreas destinadas à preservação permanente 
– APP (topo de morro, encostas íngremes, linhas de cumeada, nascentes, margens de 
cursos d’água), bem como a ausência de reserva legal. 
 



PEC-2939 

 

 

 
Fotos 2 e 3 – Detalhe da foto 1, mostrando prática comum de aração “morro abaixo”, 
com trator, que abre sulcos, facilitando o avanço dos processos erosivos. 
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Foto 4 – Avanço da degradação por erosão, pelo pastoreio em área inadequada, onde 
um mapa de capacidade de uso da terra restringiria ao manejo florestal sustentado e à 
preservação permanente.  
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Foto 5 – Paisagem predominante no trecho fluminense do Paraíba do Sul, entre Três 
Rios e Barra Mansa, com diversos processos de voçorocamento gerando sedimentos 
diretamente para os cursos d’água. No trecho paulista mais próximo de Cruzeiro e 
Queluz também se observa grande concentração de voçorocamentos. E, em toda a 
bacia, especialmente quando as encostas são mais íngremes, ocorrem processos de 
erosão acelerada, mais ou menos dispersos, além da constante erosão laminar. 
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Foto 6  – Reservatório de Vigário (LIGHT) – bacia do rio Piraí, recebendo as 
conseqüências da erosão a montante, com grande carga e sedimentos trazidos das 
águas captadas do rio Paraíba do Sul, em Santa Cecília. 
 

Foto 7  – Reservatório de Lajes (LIGHT) – bacia do rio Piraí, revelando as 
conseqüências positivas para a qualidade da água, quando a bacia de contribuição 
está protegida pelas florestas. 
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Fotos 8 e 9 – Pequenos fragmentos isolados de mata são mais suscetíveis às 
queimadas, especialmente em regiões com estiagens prolongadas, como nas áreas 
de ocorrência da floresta estacional na bacia, onde se inserem ambas as situações.  
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Foto 10 – Pastagens degradadas por erosão (infestadas por cupins e formigas) e rios 
sem mata ciliar (vegetação natural exigida por lei para APP em faixa marginal) 
resultam na deterioração da qualidade das águas (rio Pomba). 
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Fotos 11 e 12 – Alternativas viáveis de uso sustentado das terras na bacia – os 
sistemas silvopastoril e agroflorestal – ambos inserindo o componente arbóreo nas 
culturas de pasto e agrícola (café e milho), resultando em menores perdas por erosão 
e maior produtividade dos solos. 
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