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RESUMO – O presente artigo tem como finalidade, apresentar o levantamento efetuado da 
cobertura de vegetação natural e a exploração de áreas protegidas pela legislação na bacia 
hidrográfica do manancial do alto curso do rio Santo Anastácio, localizada nos municípios de 
Presidente Prudente, Regente Feijó, Anhumas, Pirapozinho e Álvares Machado no oeste Paulista. O 
artigo é fruto do parecer técnico 275/2008, desenvolvido através da parceria firmada entre o Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente e o Grupo de 
Pesquisa em Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial da Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
FCT/UNESP, com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP. 
Os estudos foram baseados em dados e informações sobre o meio físico, uso e ocupação do solo e 
na legislação ambiental. A preservação, conservação e recuperação destas áreas são fundamentais 
para a melhoria da qualidade de vida da população que habita nesta Bacia e para a população 
prudentina de um modo geral, que utiliza as águas da represa de abastecimento público do Rio 
Santo Anastácio no seu dia-a-dia. 

 
ABSTRACT – This article has the purpose, submit the survey made the cover of vegetation and the 
exploitation of natural areas protected by legislation in the basin of the fountain of the river Santo 
Anastácio, located in the municipality of Presidente Prudente, Regente Feijó, Anhumas, 
Pirapozinho and Álvares Machado in west paulista. The article is the result of technical study 
275/2008, developed through the partnership established between the Center for Operational 
Support of the Prosecutor of Urbanism and Environment and the Research Group on Environmental 
Management and social dynamics of the Faculty of Science and Technology - FCT / UNESP, with 
the support of the Company for Agricultural Development of São Paulo - CODASP. The studies 
were based on data and information about the physical environment, soil use and occupation end 
environmental legislation. The preservation, conservation and recovery of these areas are 
fundamental for the improvement of life quality of the population who live in this basin and, in a 
general way, for the population of Presidente Prudente who make use of the reservoir waters of the 
Santo Anastácio river pulblic supply in their daily life. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo das áreas de preservação permanente na bacia do manancial do alto curso do rio 

Santo Anastácio foi motivado por sua importância no abastecimento da cidade de Presidente 

Prudente, importante pólo regional do oeste paulista. O abastecimento é realizado pela Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que capta aproximadamente 70% da água que 

utiliza no Rio do Peixe, na estação localizado no município de Mariápolis/SP; o restante da água 

utilizada é captado da represa do manancial do Rio Santo Anastácio, cerca de 30%, e de forma 

restrita em poços e no Balneário da Amizade. 

De acordo com Ikuta (2003), a represa da bacia hidrográfica do manancial do Rio Santo 

Anastácio foi inaugurada em 1968, sendo ampliada em 1988. Até então, o Rio Mandaguari era 

utilizado para o abastecimento público; porém, este rio já não atendia as necessidades da crescente 

demanda de Presidente Prudente. Assim, a captação de água foi direcionada para o Rio Santo 

Anastácio, constituindo-se este o único município que utiliza as águas desse para o abastecimento 

público. Os outros municípios que compõem a bacia do manancial do alto curso do Rio Santo 

Anastácio captam água subterrânea para o abastecimento da população, sendo a Sabesp a 

concessionária operante nestes municípios.  

De acordo com CPTI (1999), o intenso uso das terras, nos moldes da agricultura atual, trouxe 

à região da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 22 (área na qual está inserida a bacia 

hidrográfica do manancial do rio Santo Anastácio), grandes problemas ambientais: desmatamento 

da região para a produção agropecuária, ocasionando o baixo índice de cobertura florestal; erosão, 

por sulcos e voçorocas na área, devido à superutilização da terra, ao manejo inadequado e a não 

utilização de práticas conservacionistas, com conseqüente perda do solo fértil e assoreamento dos 

corpos d’água.  

A análise da distribuição espacial dos principais impactos ambientais, na área de contribuição 

do manancial do alto curso do Rio Santo Anastácio, demonstra uma dinâmica de ocupação intensa e 

irregular, como, por exemplo, das áreas de preservação permanente e proteção ambiental para uso e 

ocupação do solo para fins urbanos e rurais, neste caso predominando as pastagens. Neste contexto, 

é imprescindível a aplicação e desenvolvimento de propostas de intervenção ambiental, com base 

no disciplinamento do uso e ocupação do solo, tendo como finalidade a manutenção das condições 

ambientais favoráveis à garantia de produção e reserva da água na bacia, para uso no abastecimento 

da população e melhoria de suas condições ecológicas.  

Dentre os recursos naturais de uma determinada bacia hidrográfica, a água destaca-se como o 

mais importante. Por sua vez, a qualidade e a quantidade da água de um manancial estão 

intimamente ligadas com os usos e atividades desenvolvidas em sua área de contribuição. Portanto, 
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a manutenção de um manancial hídrico em suas condições “naturais”, livres das degradações 

promovidas pela ocupação humana, é uma garantia de que o mesmo seja capaz de produzir água em 

quantidade e qualidade adequadas para o abastecimento. Além disso, significa uma redução nos 

custos de tratamento. 

Neste contexto, cabe salientar as iniciativas que estão sendo adotadas na bacia hidrográfica do 

manancial do alto curso do Rio Santo Anastácio, a exemplo das parcerias entre órgãos públicos, 

para estudos e pesquisas aplicadas na área, bem como a adequação das estradas rurais e as ações de 

combate à erosão do solo. 

Desta forma, a produção e difusão das informações sobre as condições atuais da Bacia são 

fundamentais para oferecer subsídios à sociedade e às instituições públicas responsáveis para a 

implantação de ações para a preservação, conservação e recuperação ambiental da área, objetivos 

principais no desenvolvimento deste trabalho. 

 

2. MÉTODOS E TÉCNICAS 

Para a caracterização da bacia hidrográfica do manancial do Rio Santo Anastácio foram 

analisadas as características: geológicas; geomorfológicas; climáticas; pedológicas; da rede de 

drenagem; e do uso e ocupação do solo, oferecendo, desta forma, subsídios para a compreensão da 

realidade local e para a execução de projetos em escalas mais adequadas para a intervenção. Para a 

caracterização da área foi utilizado, como base cartográfica, o mapeamento planialtimétrico, 

elaborado pelo IBGE (1974), na escala 1: 50.000 e imagens de satélite, examinadas com a 

finalidade de levantar as áreas de diferentes fisionomias vegetacionais e às áreas de vegetação 

protegidas por Lei. No Aspecto Legal, são observadas às áreas de preservação permanente - A.P.P. 

(Art. 2º e 3º, do Código Florestal).  

A localização das APP’s com seu perímetro e área foram lançados sobre imagem de satélite, 

na escala 1:50.000. Nesta análise foi utilizada a imagem de satélite LANDSAT - 7 / ETM +, 

fornecida pelo INPE, corresponde à órbita pontos 222-75, datada de 15 de agosto de 2005. Também 

foram utilizadas fotografias aéreas da Bacia, obtidas em outubro de 2008 e realizados trabalhos de 

campo. Possibilitando a identificação das APP’s, avaliação da situação da cobertura vegetal e o 

calculo e a área e custos para sua recuperação.  
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3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MANANCIAL 
DO ALTO CURSO DO RIO SANTO ANASTÁCIO/SP. 

A bacia hidrográfica do manancial do alto curso do rio Santo Anastácio está localizada na 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema - UGRHI-22, no 

Oeste Paulista, entre as coordenadas 22º 07’ 37”S e 22º 17’ 00”S e as coordenadas 51º 19’ 46”W e 

51º 31’27”W. Com área total de 19.830,00 ha a Bacia, abrange parte dos municípios de Presidente 

Prudente (6.523,28 ha), Pirapozinho (5.681,94 ha), Regente Feijó (2,728,39 ha), Anhumas 

(3.505,61 ha) e Álvares Machado (1.322,20 ha), é atravessada pelas rodovias Assis Chateaubriand, 

no e a Raposo Tavares, localizada no divisor de água da margem direita do rio Santo Anastácio.  

Após a represa utilizada para o abastecimento público de Presidente Prudente, o Rio Santo 

Anastácio, segue seu curso até desaguar no rio Paraná, na divisa dos estados de São Paulo e Mato 

Grosso do Sul. O uso e a ocupação atual do solo na área da bacia do manancial caracterizam-se pelo 

predomínio de pastagens artificiais, intercaladas, em algumas áreas restritas, com culturas como o 

milho, o café e a cana-de-açúcar. As áreas urbanizadas e indústrias localizam-se 

predominantemente no setor norte e noroeste da bacia do manancial. 

Em relação ao meio físico, na bacia do manancial do Rio Santo Anastácio, ocorrem os 

arenitos da formação Adamantina. Esta formação é constituída de depósitos fluviais com 

predominância de arenitos finos a muito finos, podendo apresentar cimentação e nódulos 

carbonáticos, com lentes de siltitos arenosos e argilosos, ocorrendo em bancos maciços (IPT, 

1981a).  A bacia pertence à província geomorfológica do Planalto Ocidental Paulista. Na área de 

estudo, os divisores d’água da cabeceira do curso superior do rio Santo Anastácio, que circundam a 

bacia ao norte, leste e sul com altitudes em torno de 500 metros, configuram uma superfície cimeira 

modelada em colinas suavemente onduladas. No interior da Bacia, o relevo é caracterizado por 

interflúvios em colinas onduladas; os espigões são suavemente convexos e mais curtos nas áreas 

dos córregos formadores. As vertentes são curtas, entre 100 e 250 metros, com formas convexa-

retilíneo-côncavas e com declividades de 8 a 20%. Com expressivas planícies e terraços aluviais, ao 

longo dos fundos de vale. Predominando os Latossolos Vermelhos, Argissolos Vemelhos e 

Vermelho-Amarelos e Gleissolos (CARVALHO, 1997).  

O clima desta área é caracterizado pela presença de um período seco (inverno), sob influência 

predominante dos sistemas polares, e um período chuvoso (verão), influenciado pelos sistemas 

tropicais (MONTEIRO, 1973; BOIN, 2000). A precipitação e a temperatura média anual são 

respectivamente, de 1.277 mm e de 23° C, segundo dados (1968 – 2000), da estação meteorológica 

localizada no campus da Unesp de Presidente Prudente/SP.  

Para a melhor compreensão e descrição das características ambientais, a área total da bacia 

hidrográfica do manancial do Rio Santo Anastácio foi dividida em sub-bacias, facilitando, desta 
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forma, a análise de suas características individuais e a realização de comparações entre elas e suas 

implicações nos recursos hídricos. Para a delimitação das sub-bacias foi utilizado, prioritariamente, 

como critério, o contorno das sub-bacias hidrográficas dos afluentes diretos do Rio Santo 

Anastácio, excetuando-se a bacia formada pelas nascentes do rio Santo Anastácio e aquelas com 

drenagem de até 2ª ordem (DIBIESO, 2007). As sub-bacias classificadas, que compõem o 

manancial do rio Santo Anastácio, são as dos córregos do Cedro, Cedrinho, Olga, Embiri, Noite 

Negra, Pindaíba, Araci, Lajeadinho, Sebastião e as Nascentes do rio Santo Anastácio. As sub-bacias 

(de até 2ª ordem), que não têm um nome oficial, foram denominadas de manancial I, II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII, para facilitar a sua localização. Estas sub-bacias e seus cursos d’água foram 

analisados independentemente por serem afluentes diretos do Rio Santo Anastácio.  

Para o cálculo da área, do perímetro e do comprimento dos segmentos de canais de drenagem 

foi utilizado o SPRING - Sistema para Processamento de Informações Georeferenciadas - 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área, o perímetro, a densidade de 

drenagem5 e o coeficiente de manutenção6 das sub-bacias que compõem a bacia hidrográfica do 

manancial do Rio Santo Anastácio estão descritos na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Área, perímetro, densidade de drenagem e coeficiente de manutenção das 
sub-bacias hidrográficas do manancial. 

Nome das Sub-Bacias 
Hidrográficas 
(Mananciais) 

Área (km2) 
Perímetro 

(km) 

Densidade de 
Drenagem 
(km/km2) 

Coeficiente de 
Manutenção 

(m2/m) 
CEDRO 31,41 30,53 1,41 709,22 
CEDRINHO 7,75 13,33 1,20 833,33 
OLGA 7,32 12,86 1,35 740,74 
EMBIRI 18,88 18,29 1,66 602,41 
N.STO.ANASTÁCIO 25,15 26,40 1,59 628,93 
NOITE NEGRA 31,50 29,03 1,69 591,72 
PINDAÍBA 7,07 14,15 1,31 763,36 
ARACÍ 17,52 21,26 1,80 555,56 
LAJEADINHO 26,10 23,03 1,90 526,32 
SEBASTIÃO 4,69 10,14 1,69 591,72 
Manancial I 4,95 9,92 0,38 2.631,58 
Manancial II 4,81 9,22 1,36 735,29 
Manancial III 0,73 4,09 0,78 1.282,05 
Manancial IV 2,59 7,27 1,23 813,01 
Manancial V 1,86 6,18 1,04 961,54 
Manancial VI  3,89 9,54 1,43 699,30 
Manancial VII 0,21 2,08 1,81 552,49 
Manancial VIII 1,20 5,40 1,06 943,40 
TOTAL DA BACIA 198,30 62,92 1,61 621,12 

                                                            
5 A densidade de drenagem compara o comprimento dos cursos d’água de uma área de tamanho padrão, como o km2.  
Densidade de drenagem: Dd = Lt/A, onde Lt é o comprimento total de todos os canais da rede hidrográfica. A é a área 
da bacia. O resultado é dado em km/km2. 
6 O coeficiente de manutenção fornece uma estimativa da área mínima necessária para a manutenção de um metro de 
canal de escoamento permanente. O índice é calculado através da densidade de drenagem. Coeficiente de manutenção: 
Cm = (1/Dd)x1000 (m2), onde Dd é a Densidade de drenagem. O resultado é dado em m2/m. 
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A hierarquização dos canais fluviais das sub-bacias foi feita pelo método de Strahler (1952, 

apud CHRISTOFOLETTI, 1970). A bacia do manancial do Rio Santo Anastácio foi classificada 

como de 5ª ordem, possuindo 296 canais de drenagem de 1ª ordem e o total de 381 segmentos de 

canais. A Bacia possui, ao todo, 318,82 km de cursos d’água, sendo que 175,16 km são de 1ª 

ordem, e 6,37 km, de 5ª ordem. Além de oferecer subsídios para o cálculo da densidade de 

drenagem, o cálculo do comprimento dos canais oferece subsídios para a análise da evolução da 

rede hidrográfica da bacia. Ressalta-se que são as características geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas e de uso e de ocupação dessas áreas as principais responsáveis pela manutenção desses 

canais de escoamento. Assim, com a alteração destas condições, muda-se também a capacidade de 

armazenamento da água pluvial, ou seja, com a impermeabilização do solo, por exemplo, a área 

mínima necessária para manter um metro de canal de escoamento (principalmente nos períodos de 

menor precipitação), não é mais a mesma daquela de uma área que mantém as suas características 

originais de permeabilidade.   

4. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  

A crescente preocupação ambiental vem, histórica e gradativamente, influenciando o sistema 

jurídico e sua interpretação. Diante disso, verifica-se que o conceito de Áreas de Preservação 

Permanente vem sofrendo profundas mudanças em seu conteúdo, principalmente em relação às 

áreas ciliares, fazendo com que extrapolem a finalidade de restrição para proteção das águas e 

passem a ser vistas como um importante instrumento de proteção da biodiversidade, possibilitando 

a conexão de remanescentes florestais, reservas legais e unidades de conservação.  

O cumprimento do papel que a vegetação possui para a proteção do meio ambiente é 

essencial, tendo em vista a ação dos aspectos ambientais que interagem para a alteração de sua 

qualidade, gerando impactos ambientais. Por conseqüência, o aspecto de alteração da qualidade da 

água e do solo interagirá com o aspecto da supressão da vegetação. A inter-relação entre os 

diferentes fatores como: o solo, a vegetação, a fauna, a hidrologia, faz com que a qualidade 

ambiental tenha que ser tratada de forma plena e não fragmentada. Assim a implantação ou 

conservação de áreas florestais é fundamental para a qualidade ambiental. 

Apesar de protegidas pela legislação há quase meio século, as matas ciliares não foram 

poupadas da degradação. Até recentemente, muitas das exigências legais não encontravam respaldo 

no conhecimento científico disponível e resultavam ineficazes (Rodrigues & Leitão, 2001).  As 

recentes descobertas científicas sobre a modificação das condições climáticas do planeta a exaustão 

dos recursos hídricos em importantes áreas do globo e inúmeras pesquisas científicas apresentadas 

nas conferências mundiais sobre o meio ambiente e biodiversidade acentuaram ainda mais a 
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preocupação de conservação das áreas protegidas. Neste novo contexto, já em pleno século XXI, a 

exploração econômica das atividades que requerem recursos naturais deve ser exercida de forma 

sustentável e não sob a visão meramente utilitária. 

 

4.1. Aspectos legais técnicos e práticos nas áreas de preservação permanente – APP’s. 

O Código Florestal (Lei no. 4.771/65), em seu Art. 2º , diz:  

“Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas 

e demais formas de vegetação natural situadas”: ao longo dos rios ou de 

qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura 

mínima será: 1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 

(dez) metros de largura; 2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que 

tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 3 - de 100 (cem) metros 

para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de 

largura. 4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura. 5 - de 500 (quinhentos) metros 

para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.  

Embora o caput deste artigo defina como de preservação permanente as "Florestas e demais 

formas de vegetação natural", a alínea II do parágrafo 2º do artigo 1º define as APP’s como áreas 

protegidas, "cobertas ou não por vegetação nativa" e, portanto protege o espaço físico e não 

somente a vegetação ali existente. O texto legal, acima citado, não menciona em momento algum, 

que a largura do corpo d’água seja considerada através de sua dimensão (largura) média. Os cursos 

d’água apresentam ao longo de seu curso, uma série de condicionantes geológicos, geomorfológicos 

e climáticos que geram ecossistemas distintos e determinam diferentes larguras aos cursos d’água. 

Portanto, não se deve – e é isto que estabelece a Lei -, generalizar as dimensões por meio de média. 

A Lei Complementar Municipal Nº. 031/96, que Institui o Zoneamento de Uso e Ocupação do 

Solo, da Área Urbana do Distrito Sede do Município de Presidente Prudente, estabelece: 

“Art. 18 - As Zonas de Preservação e proteção Ambiental - ZPPA destinam-se 

exclusivamente a preservação e proteção de mananciais, fundos de vales, 

nascentes, córregos, ribeirões e matas, quaisquer obras nestas zonas, restringem-

se a correções de escoamento de águas pluviais, saneamento, combate a erosão 

ou de infra-estrutura, e equipamentos de suporte as atividades de lazer e 

recreação”.  

 



8 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

Em seu Parágrafo único, são estabelecidos os limites das zonas de preservação e proteção 

ambiental, na seguinte forma: b) 50 metros de raio para nascentes; d) 30 metros do leito para os 

afluentes do Córrego do Cedro; e) 60 metros do leito para os afluentes do Ribeirão ou Rio Santo 

Anastácio; f) 30 metros para fundos de vales sem mananciais hídricos.      

O texto legal ao determinar que o limite da área de preservação permanente deve ser 

considerado "desde o seu nível mais alto", estabelece fatores de variabilidade climática, prevendo 

mesmo o nível d’água atingido nos episódios chuvoso sazonais, que inunda toda a planície 

constituída pelo sistema de várzea ou leito maior sazonal7, ou as calhas dos rios.  

As planícies aluviais com sistemas de várzeas são caracterizadas por terrenos baixos e mais 

ou menos planos, que se encontram entre as margens do rio, constituindo, também o leito maior do 

corpo d’água, onde a sazonalidade das águas segue o regime de chuvas que precipitam sobre a bacia 

de contribuição.  

Segundo Chistofoletti (1974, p. 64): 

 “os leitos fluviais correspondem aos espaços que podem ser ocupados pelo 

escoamento das águas e, no que tange ao seu perfil transversal nas planícies de 

inundação, podem-se distinguir os seguintes elementos”. 
 

Estes elementos são apresentados na figura 1: 
 

 
Figura 1 – Principais elementos fluviais encontrados em um sistema de várzea. 

                                                            
7 Leito Maior - flood channel, champ d'innondation, cauce. 
  "Calha alargada do rio, utilizada em períodos de cheia" (DNAEE, 1976). 
  "Banqueta de forma plana, inclinada levemente na direção de jusante e situada acima do nível das águas, na estação 

seca. O leito maior dos rios é ocupado anualmente, durante a época das chuvas ou então por ocasião das maiores 
cheias" (Guerra, 1978). Leito maior sazonal -"Calha alargada ou maior de um rio, ocupada em períodos anuais de 
cheia" (Resolução nº. 004, de 18.09.85, do CONAMA). 
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De acordo com Jacomini, (in, Rodrigues, 2004. p. 29), os solos hidromórficos se mantém sob 

tênue equilíbrio e quando desmatado, se drenados, a matéria orgânica vai sendo oxidada, 

diminuindo gradativamente, e se incorporado ao processo produtivo se degradará rapidamente. Os 

elementos da dinâmica fluvial de várzea, ainda podem ser relacionados aos aspectos da vegetação 

existente, sintetizados na figura 2. 

 
Figura 2 – Principais elementos fluviais encontrados em um sistema de várzea. 

Essa complexidade de fatores atuando na condição ribeirinha, com freqüência e intensidade 

variáveis no espaço e no tempo, define uma heterogeneidade do ambiente, que constitui um 

mosaico de condições ecológicas distintas, cada qual com suas particularidades fisionômicas, 

florísticas e/ou estruturais (biodiversidade). O mosaico vegetacional como resultado da atuação 

diferencial da umidade ou encharcamento do solo na seletividade das espécies ocorrentes na faixa 

ciliar já foi mostrado em diversos trabalhos. Esse encharcamento ocorre tanto em função do 

extravasamento do leito do rio nas épocas das cheias, como do afloramento permanente ou 

temporário do lençol freático (Rodrigues, 2004. p. 101). 

Nos corpos d’água onde ocorrem sistemas de várzeas a calha formada pelo leito maior, por 

ser uma área plana e sujeita ao acúmulo de detritos (areia, restos de vegetação e etc.) adquire uma 

dinâmica maior e a mobilidade de seus vários elementos (leito vazante, bancos de areia, diques 

marginais, várzea e vegetação) podem se alterar de estação para estação.  

Segundo Rebouças (2002, p. 155): 

 “Nos tributários e lagos de várzeas que interagem com os rios, as flutuações no 

nível da água são uma importante função de força que dirige o funcionamento 

ecológico, hidrológico, físico, químico e biológico do sistema. Durante o período 
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de nível baixo da água, a região de várzea é seca, com apenas lagos permanentes 

remanescendo. Durante os períodos de enchentes e de nível alto dos rios, todo 

sistema sofre inundação. Os rios com várzeas constituem um complexo de canais, 

rios, lagos e ilhas, depressões, permanentemente modificadas pela sedimentação 

e transporte de sólidos em suspensão, influenciando também a sucessão da 

vegetação terrestre pela constante modificação, remoção e deposição de 

materiais nos solos”. 
 

As oscilações no nível hidrométrico e os pulsos são fundamentais para o funcionamento do 

sistema ocorrendo extensas alterações na estrutura biológica durante o período de inundação, 

principalmente nas lagoas marginais. As planícies de inundação têm considerável importância na 

biodiversidade regional, nos ciclos biogeoquímicos e no repovoamento dos principais rios e 

tributários. 

Os tributários com áreas de inundação e flutuações hidrométricas, têm grande importância 

ecológica e econômica, pela diversidade biológica e por se constituir um ecossistema fundamental 

para a manutenção da biota, principalmente os peixes migradores (Agostinho et alii, 1996). Neste 

ecossistema é onde se reproduz grande parte da fauna aquática. 

Na alínea “c”, do Art. 2o, da Lei 4.771/65 - Código Florestal, quando se diz: “nas nascentes8, 

ainda que intermitentes e nos chamados olhos d’água, qualquer que seja a sua situação 

topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura”. (grifo nosso) 

Quando no art. 2º, alínea "c”, diz que as áreas de preservação permanente compreendem as 

“nascentes, ainda que intermitentes” e também especifica “e nos chamados olhos d’água”, a Lei 

distingue duas situações, considerando também as áreas de nascentes difusas (encharcados ou áreas 

úmidas), este aspecto também comparece nos textos das Resoluções CONAMA 004/1985 e 

303/2002. 

Na resolução CONAMA 303/2002, este aspecto é reafirmado em várias situações:  

“II - Nascente ou olho d’água local onde aflora naturalmente, mesmo que de 

forma intermitente, a água subterrânea”; 

 “III - vereda: espaço brejoso ou encharcado que contém nascentes ou cabeceiras 

de cursos d`água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado 

predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia flexuosa) e outras 

formas de vegetação típica” (grifo nosso). 

                                                            
8 Olho d'água, Nascente - spring, spring head,fontaine, ojo de agua, fuente 
   "Local onde se verifica o aparecimento de água por afloramento do lençol freático" (Resolução nº 04, de 18.09.85, do 

CONAMA). "Designação dada aos locais onde se verifica o aparecimento de uma fonte ou mina d'água. As áreas 
onde aparecem olhos-d'água são, geralmente, planas e brejosas" (Guerra, 1978). “que nasce, que começa a ter 
existência” -  Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 2001. 
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A Lei estabelece que as formas naturais de afloramento das águas subterrâneas, sejam elas por 

meio de um filete d’água brotando em um ponto do solo ou distribuídos por espaços brejosos, 

também são protegidas pela alínea “c”, do Art. 2o. E mais, indica que não somente as fileiras de 

buritis (Mauritia flexuosa), mas também “outras formas de vegetação típica”, associadas aos solos 

hidromórficos9 (Gleissolos, Neossolos Quartzarênico, Plintossolos), estão caracterizando a área a 

ser protegida.  

Desta forma, não só as veredas10, mas os campos úmidos11 (brejos estacionais) e os brejos 

permanentes12 em qualquer situação topográfica são protegidos pela Lei. Em resumo, todas as áreas 

úmidas de origens naturais são protegidas pelo Código Florestal (mesmo que intermitentes). Neste 

contexto, para que haja sustentabilidade das atividades humanas é necessário compor um mosaico 

de diferentes áreas protegidas, conectadas entre si por corredores biológicos que, juntos, darão 

suporte as atividades econômicas e sociais, gerando novas oportunidades de desenvolvimento 

econômico sustentável para as comunidades locais, conservando e melhorando a qualidade de vida. 

Assim, é indispensável à observação da legislação ambiental, no que diz respeito às áreas de 

preservação permanente, assim como a reserva florestal Legal, de forma a constituir corredores 

ecológicos ou biológicos na área da bacia hidrográfica do manancial. 

                                                            
9 Solos Hidromórficos - que tem características decorrentes do excesso de umidade, em caráter permanente ou 

temporário (diz-se de solo). Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 2001. 
 
10 De acordo com Ferreira (1975), vereda significa caminho estreito, senda, atalho. No Brasil, assume os seguintes 

significados regionais: Nordeste - região mais abundante em água na zona da caatinga, entre montanhas e vales dos 
rios e onde a vegetação é um misto de agreste e caatinga; Sul da Bahia - planície; Goiás - várzea que margeia um rio 
ou clareira de vegetação rasteira; Minas Gerais e Goiás - clareira e curso d'água orlado de buritis, especialmente na 
zona são-franciscana. Na Resolução nº. 04, de 18.09.85, do CONAMA, que regulamenta a criação de Reservas 
Ecológicas, define-se vereda como "nome dado no Brasil Central para caracterizar todo o espaço compreendido, que 
contém nascentes ou cabeceiras de um curso d'água da rede de drenagem, onde há ocorrência de solos hidromórficos 
com renques de buritis e outras formas de vegetação típica". 

 
11 Campos úmidos designação dada aos campos limpos graminosos que sofrem "encharcamento" por longos períodos 

durante a estação chuvosa, podendo continuar saturados por longo período durante todas as estações secas, 
apresentando-se ressecados apenas no final do período de estiagem (Eiten, 1984). 

 
12 Os brejos permanentes ocorrem freqüentemente nos fundos planos dos vales, nos lados externos das florestas de 

galeria (Eiten, 1984). 
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5. ANÁLISE DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO MANANCIAL DO RIO SANTO ANASTÁCIO. 

No interior da bacia hidrográfica do manancial do alto curso do Rio Santo Anastácio, os 

corpos d’água apresentam indícios de áreas brejosas (nascentes) ao longo de seus canais, impondo 

áreas de preservação permanente mínima de 50 metros de largura, após as áreas úmidas. Nos 

afluentes diretos do Rio Santo Anastácio, no Município de Presidente Prudente, a Lei municipal 

determina uma largura de 60 metros e assim, se considerou a APP. Para a represa de abastecimento 

público foi imposto um trecho de área de preservação permanente de 100 metros de largura. Nas 

áreas de planícies de inundação com larguras entre 50 e 200 metros, a área de preservação 

permanente aplicada foi de 100 metros e para os trechos de planície com largura de 200 metros, 

aplicou-se uma APP de 200 metros de largura (Figura 3). 

 
Figura 3 – Espacialização das áreas de preservação permanente da bacia hidrográfica do manancial 

do alto curso do Rio Santo Anastácio/SP. 

 

De acordo com as análises efetuadas, foi elaborada uma tabela com as principais informações; 

sobre as áreas de preservação permanente, na bacia hidrográfica em questão (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Quantificação das áreas de manancial e das áreas especialmente 
protegidas (áreas de preservação permanente), seguindo as sub-bacias. 
Nome das Sub-Bacias 
Hidrográficas 
(Mananciais) 

Área Total  
(ha) 

Área úmida 
(ha) 

 
APP´S (ha) 

CEDRO 3.141,00 244,87 402,58 
CEDRINHO 775,00 66,45 102,24 
OLGA 732,00 52,35 131,85 
EMBIRI 1.888,00 334,55 354,96 
N. STO.ANASTÁCIO 2.515,00 326,64 414,34 
NOITE NEGRA 3.150,00 509,47 547,50 
PINDAÍBA 770,00 85,50 92,25 
ARACÍ 1.752,00 239,25 291,27 
LAJEADINHO 2.610,00 377,46 442,64 
S. SEBASTIÃO 469,00 59,76 72,54 
Manancial I 495,00 54,82 75,48 
Manancial II 481,00 38,25 95,61 
Manancial III 73,00 4,95 25,09 
Manancial IV 259,00 19,23 37,20 
Manancial V 186,00 20,17 25,62 
Manancial VI 389,00 60,39 41,77 
Manancial VII 21,00 3,17 7,33 
Manancial VIII 120,00 13,79 30,20 
TOTAL DA BACIA 19.830,00 2.511,12 3.190,51 

 

As vegetações que ocorre sobre as APP’s, são: vegetação nativa, eventual plantio de cana-de-

açúcar, outras culturas e predominantemente pastagem. Na imagem de satélite é possível observar 

que a maioria das áreas de preservação permanente está em uso e degradada. Apenas aquelas áreas 

onde as APP’s estão contíguas ou no interior de remanescentes florestais há a conservação das 

mesmas. No interior das áreas úmidas, especialmente nas cabeceiras de drenagem ocorrem campos 

úmidos.  

A partir das imagens de satélite Landsat e as fotografias aéreas da Bacia em estudo, 

especialmente de parte do município de Presidente Prudente, estima-se que cerca de 50% das áreas 

de preservação permanente estão cobertas com alguma vegetação natural ou que sua proximidade 

com remanescentes possibilitaria a regeneração natural das APP’s. Assim, considera-se que a área a 

ser recuperada será reduzida considerando este percentual de 50%.  

Tendo em vista, que as áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica do manancial 

do Rio Santo Anastácio a serem recuperadas, com o plantio de essências nativas, são da ordem de 

1.595,25 hectares e que os outros 50%, estão com alguma vegetação nativa e que em algumas áreas 

as condições ambientais permitem a regeneração natural destas áreas, bastando para tanto que as 

mesmas sejam isoladas, passamos a trabalhar com a hipótese inicial de uma área a ser recuperada de 

50% do total da área de preservação permanente na Bacia.  
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Para estimar o custo dessa recuperação, foram utilizados valores referentes a experiências 

obtidas recentemente no oeste paulista para a recuperação de matas ciliares, inclusive pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no Programa de Matas Ciliares. Estes valores referem-se a 

reflorestamentos em diferentes condições, sendo que os valores apresentados são compostos das 

seguintes etapas: cercamento; implantação; mudas; e manutenção. A tabela abaixo exemplifica 

algumas destas experiências (Tabela 3). 
 

Tabela 3 – Valores de implantação de reflorestamentos de matas ciliares na região oeste Paulista, 
considerando as várias etapas citadas acima.    

MUNICÍPIO PROGRAMA 
VALOR DO REFLORESTAMENTO 

POR HECTARES 
Garça Córrego do Barreiro R$ 13.115,62 
Marília Córrego do Barreiro R$ 11.919,44 
Pacaembu Córrego do Éden R$ 13.808,09 
Catanduva Usina Catanduva R$ 10.000,00 

Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente/SP, 2008. 
 
Considerando que estes valores foram realizados nos últimos três anos e que nos 

últimos meses, com a crise financeira mundial, os insumos tiveram seus preços disparados, o valor 

de referência para o cálculo do reflorestamento deve ser o maior valor praticado pela Secretaria de 

Meio Ambiente na bacia do córrego do Éden, ou seja, o valor de R$13.808,09 por hectares de 

reflorestamento das APP’s. Desta forma, na tabela 4 são apresentados os valores estimados para a 

recuperação das sub-bacias e o valor total de recuperação da bacia do manancial. 
 

Tabela 4 - Valores de implantação de reflorestamentos de matas ciliares nas 
sub-bacias do manancial do alto curso do Rio Santo Anastácio.   

Nome das Sub-Bacias 
Hidrográficas (Mananciais) 

APP’s a serem 
recuperadas (ha) 

Valor da recuperação 
(R$) 

CEDRO 201,29 2.779.430,44 
CEDRINHO 51,12 705.869,56 
OLGA 65,92 910.229,29 
EMBIRI 177,48 2.450.659,81 
N. STO.ANASTÁCIO 207,17 2.860.622,01 
NOITE NEGRA 273,75 3.779.964,64 
PINDAÍBA 46,12 636.829,11 
ARACÍ 145,63 2.010.872,15 
LAJEADINHO 221,32 3.056.006,48 
S. SEBASTIÃO 36,27 500.819,42 
Manancial I 37,74 521.117,32 
Manancial II 47,80 660.026,70 
Manancial III 12,54 173.153,45 
Manancial IV 18,60 256.830,47 
Manancial V 12,81 176.881,63 
Manancial VI 20,88 288.312,92 
Manancial VII 3,66 50.537,61 
Manancial VIII 15,10 208.502,16 
TOTAL DA BACIA (ha) 1.595,25 R$ 22.027.355,57 
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O montante expressivo necessário para a recuperação evidencia o quão necessário são a 

implementação de políticas públicas e a realização de ações que evitem a supressão vegetal nas 

APPs, bem como a inclusão progressiva da recuperação ambiental nas prioridades públicas e 

privadas. Ações estas de recuperação, que estão sendo progressivamente realizadas na bacia do 

manancial do alto curso do Rio Santo Anastácio.  

 

6. PROPOSTAS 

Para melhoria do estado ambiental da bacia hidrográfica do manancial do alto curso do Rio 

Santo Anastácio, com influência direta na recuperação das APPs, foram formuladas propostas que 

se aplicam em todas sub-bacias hidrográficas do manancial. Para fundamentar as propostas foram 

consultados, principalmente, os trabalhos de Mota (1995 e 1999), IPT (1997) e (Dibieso, 2007).   

Propostas Gerais: 

 Deverão ser elaborados estudos visando definir o limite específico de ocupação de cada 

terreno; 

 Garantir a estabilidade e proteção contra a erosão das margens dos cursos d’água; 

 Manter a vegetação natural ou reflorestar com espécies nativas toda a área de preservação e 

proteção ambiental; 

 Prever cuidados específicos nos trechos de declividade acentuada, onde há concentração de 

águas pluviais ou eventualmente constituam também área de preservação permanente; 

 Evitar o escoamento de grandes volumes de águas pluviais no leito das vias, privilegiando 

o seu lançamento na drenagem natural; 

 Evitar movimentação de terra em período chuvoso; 

 Delimitar e coibir usos e ocupações irregulares junto às áreas de preservação e de proteção 

ambiental; 

 Providenciar cobertura vegetal em áreas com solo exposto, para favorecer a infiltração de 

água e retardar o escoamento superficial; 

 Nas áreas de uso rural, obedecer às medidas de conservação (terraços, bacias de contenção, 

etc.); 

 Implantação de projetos de recuperação de erosão; 

 Dotar de infra-estrutura adequada os loteamentos populares periféricos; 

 Definição de usos com baixa taxa de ocupação em áreas de recarga de aqüífero e em 

terrenos com declividade média; 

 



16 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 Monitoramento constante das obras de drenagem, em especial das estruturas de dissipação. 

Os caminhos naturais das águas superficiais não devem ser alterados; 

 Não devem ser incentivadas as aberturas de ruas em locais onde não se deseja a ocupação 

do solo; 

 Na definição de áreas livres, destinadas a parques ou outros equipamentos de lazer, devem 

ser escolhidos locais onde a proteção das condições naturais é necessária, tais como: faixas 

de isolamento entre usos não compatíveis, terrenos com solos onde construções pesadas 

não são recomendáveis, etc; 

 Retirar das áreas de preservação e proteção ambiental todo resíduo poluente e orientar a 

população a não adentrar nas áreas; 

 Formação de corredores de vegetação nativa nas áreas com restrições legais ao 

parcelamento do solo; 

 Maior fiscalização e controle sobre a perfuração de poços e sobre a utilização da água 

superficial; 

 Eliminação das fossas negras nas propriedades rurais; 

 Maior controle sobre as estações elevatórias de esgoto para evitar vazamentos.  

 Incentivar os projetos de educação ambiental; 

 Promover maior articulação entre as instâncias públicas responsáveis pelo gerenciamento e 

fiscalização ambiental; 

 Controlar o uso de fertilizantes e pesticidas; 

 Debater com a população toda proposta de intervenção ambiental.   

As propostas apresentadas são formas de mitigação dos impactos ambientais, em especial os 

relacionados à erosão. Além disso, há a necessidade de implantação de infra-estrutura em vários 

locais da Bacia; essas ações, além de melhorar o estado ambiental e proteger os recursos hídricos de 

forma quantitativa e qualitativa, têm influência direta na qualidade de vida da população e na 

proteção das APP’s.  

Segundo Mota (1999, p. 282), na definição dos usos e dos parâmetros norteadores da 

ocupação do solo (densidades, taxas de ocupação, taxas de permeabilidade, entre outros), devem ser 

considerados: 

 As compatibilidades dos usos; 

 As características do meio; sua importância do ponto de vista ecológico, paisagístico ou 

histórico-cultural; 

 A topografia do terreno; 

 Áreas a preservar ou de uso restrito; 
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 A qualidade ambiental existente; a capacidade do meio de receber novas cargas poluidoras; 

 Os usos poluidores em relação aos demais usos; 

 A capacidade do meio de dispersar e depurar poluentes; 

 A infra-estrutura sanitária existente ou projetada; 

 As condições do solo para o uso de soluções individuais de saneamento (poços e fossas): 

nível do lençol freático; capacidade de absorção do solo; 

 A qualidade ambiental desejável; padrões de qualidade já definidos ou propostos; 

enquadramento proposto para os recursos hídricos; 

 As relações entre as características ambientais e os aspectos sociais, econômicos, culturais 

e políticos.     

Outra proposta de extrema relevância para a melhoria das condições ambientais da bacia 

hidrográfica do manancial do Rio Santo Anastácio é defini-la como Área de Proteção e 

Recuperação de Mananciais – APRM, baseando-se na Lei Estadual nº. 9.866/97. A referida lei 

estabelece diretriz e normas para a proteção e a recuperação da qualidade ambiental das bacias 

hidrográficas dos mananciais de interesse regional para o abastecimento das populações atuais e 

futuras do Estado de São Paulo, assegurados, desde que compatíveis, os demais usos múltiplos. De 

acordo com a lei, consideram-se mananciais de interesse regional as águas interiores subterrâneas, 

superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o 

abastecimento público. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As parcerias e trabalhos que estão sendo realizados na bacia hidrográfica do manancial do alto 

curso do Rio Santo Anastácio são de fundamental importância para a efetiva participação popular e 

para a melhoria das condições ambientais e sociais da Bacia, seguindo, desta forma, um dos 

fundamentos deste trabalho, que é a socialização da informação e a busca do desenvolvimento 

sustentável.  

As APPs identificadas devem ser alvo de trabalhos e projetos para sua efetiva recuperação, 

com ganhos expressivos para as águas, as quais são imprescindíveis para o abastecimento de 

importante pólo regional, com benefícios para a população prudentina e de ampla área no entorno. 

Para tanto, a educação ambiental e o estabelecimento de parcerias são de fundamental 

importância. Devendo envolver os técnicos, os políticos, a sociedade civil organizada e, 

principalmente, a população local, para que as propostas de preservação, conservação e recuperação 
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ambiental, sejam realmente efetivadas e para que ocorram as mudanças sociais e culturais na bacia 

hidrográfica do manancial do alto curso do Rio Santo Anastácio.    
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