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Introdução

As bacias hidrográfi cas são unidades espaciais de dimensões varia-
das, onde se organizam os recursos hídricos em função das relações entre 
a estrutura geológico-geomorfológica e as condições climáticas (MAGA-
LHÃES JÚNIOR, 2007). Pires, Santos e Del Prette (2002) e Magalhães 
Júnior (2007) destacam que o conceito de bacia hidrográfi ca tem sido am-
pliado e expandido e passou a ser utilizado na área de planejamento como 
unidade de gestão ambiental.

No processo de planejamento e gestão ambiental de bacias hidrográ-
fi cas, destaca-se o papel fundamental da legislação ambiental correlata. A 
integração da legislação ambiental ao planejamento das bacias pode contri-
buir para um sistema de governança ambiental de ótima qualidade e mais 
efi ciente do que o atual. No Brasil, as leis que permeiam questões ambien-
tais são inúmeras, variando entre os órgãos governamentais, o que difi culta 
a sua aplicação, ou até mesmo o seu conhecimento na íntegra.

No âmbito federal, algumas das leis que se destacam na gestão de 
bacias são: o Código de Águas, a Política Agrícola, o Código Florestal e a 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Já em âmbito estadual, destaca-se 
o Decreto n° 32.955, de 1991, que dispõe sobre a preservação dos depósi-
tos naturais de águas subterrâneas no estado de São Paulo.

Segundo Feitosa et al. (2008), a bacia hidrográfi ca do rio Claro en-
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contra-se localizada na Província Hidrogeológica da Bacia Sedimentar do 
Paraná, reconhecida pelo seu potencial hidrogeológico, incluindo as prin-
cipais unidades aquíferas da bacia sedimentar.

Diante desse contexto, este capítulo tem o propósito de analisar a 
legislação ambiental incidente na bacia do rio Claro, buscando verifi car as 
oportunidades e adversidades na conservação dos recursos hídricos. E, no 
intuito de aprofundar o conhecimento da situação legal da bacia, também 
se apresenta a distribuição espacial das suas áreas protegidas e analisa-se a 
ocupação das mesmas, considerando as restrições legais que incidem sobre 
tais áreas.

Caracterização da bacia do rio Claro

Segundo o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO, 
2011), o território brasileiro foi dividido, num primeiro nível, em Regiões 
Hidrográfi cas estabelecidas pela Resolução n° 32 do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, de 15 de outubro de 2003, que defi niu a divisão hidro-
gráfi ca nacional. Na caracterização em nível federal, a bacia hidrográfi ca do 
rio Mogi Guaçu pertence à Região Hidrográfi ca do Paraná, que é consti-
tuída pela bacia hidrográfi ca do rio Paraná, situada no território nacional.

Num nível macro, a bacia hidrográfi ca do rio Mogi Guaçu, denomi-
nada Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 09 (UGRHI09), 
no estado de São Paulo, está inserida na bacia hidrográfi ca do rio Grande.

No estado de São Paulo, a bacia hidrográfi ca do rio Mogi Guaçu está 
localizada na região nordeste e apresenta limites com as unidades de geren-
ciamento de recursos hídricos: Piracicaba/Capivari/Jundiaí; Tietê/Jacaré; 
Tietê/Batalha; Turvo/Grande; Baixo Pardo/Grande e Pardo.

Em 1995, a bacia do rio Mogi Guaçu foi subdividida em compar-
timentos econômico-ecológicos a partir da elaboração do “Macrozonea-
mento das Bacias dos Rios Mogi Guaçu, Pardo e Médio-Grande” (SÃO 
PAULO. SMA, 1995), sendo que tais compartimentos foram readequados 
em 2008, objetivando facilitar o planejamento de ações ambientais. Assim, 
foram realizados ajustes nos limites do compartimento Alto Mogi para 
que fosse englobado o trecho crítico da bacia, onde é desenvolvido o Pro-
jeto Estiagem, coordenado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB) (Regional Pirassununga). E também foram altera-
dos os limites entre o compartimento Médio Mogi (antigo Médio Mogi 
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Superior) e o Baixo Mogi (Antigo Médio Mogi Inferior) para que o seus 
limites coincidissem com os divisores de água dos principais afl uentes do 
rio Mogi Guaçu.

Uma das sub-bacias do rio Mogi Guaçu é a bacia do rio Claro (Figura 
1), inserida no compartimento Médio Mogi Superior e cujo rio principal 
está classifi cado como um curso d´água classe 2 de acordo com o estabe-
lecido pela Resolução n° 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(BRASIL. CONAMA 357/2005). Com base em cartogramas na escala 1: 
2.500.000 (FEITOSA et al., 2008), a bacia do rio Claro está inserida em 
uma região caracterizada por apresentar valores de capacidade específi ca 
acima de 10 m3/h.m-1.
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Uma análise da distribuição das águas subterrâneas no estado de São 
Paulo, com base em cartogramas na escala 1: 1.000.000, mostra que a bacia 
encontra-se territorialmente envolvida pelos aquíferos Guarani (afl orante) e 
Serra Geral Intrusivas (SÃO PAULO, 2005). Essa bacia abrange uma área de 
251,91 km2 e engloba parte dos municípios de Porto Ferreira, Santa Rita do 
Passa Quatro, Pirassununga, Santa Cruz da Estrela, Tambaú e Descalvado.
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O clima na região estudada é classifi cado, de acordo com o sistema 
de Köppen, como sendo do tipo Cwa, isto é, mesotérmico úmido sub-
tropical de inverno seco, em que a temperatura média do mês mais frio é 
inferior a 18ºC e a do mês mais quente ultrapassa 22ºC. Quanto ao ba-
lanço hídrico, há uma nítida distinção entre a estação chuvosa (outubro a 
abril) e a estação seca (maio a setembro), que apresenta defi ciência hídrica 
(LORANDI et al., 2015).

A cobertura vegetal original da região, pertencente ao subtipo Flo-
resta Latifoliada Tropical, com o decorrer do tempo, foi quase totalmente 
desmatada, restando, atualmente, poucas áreas preservadas (LORANDI et 
al., 2015).

Segundo a divisão geomorfológica do estado de São Paulo (SÃO 
PAULO. FFLCH/USP-IPT-FAPESP, 1997), a bacia está localizada na 
Unidade Morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná, abrangendo 
parte da Unidade Morfoescultural Depressão Periférica Paulista, esculpida 
quase que totalmente nos sedimentos paleo-mesozoicos da bacia. Tal mor-
foescultura é representada na área pela unidade morfológica denominada 
Depressão Mogi Guaçu, que apresenta modelado constituído basicamente 
por colinas de topos tabulares amplos, com vales entalhados até 20 m e di-
mensão interfl uvial entre 1.750 e 3.750 m. As cotas altimétricas predomi-
nantes estão entre 500 e 650 m, e as declividades predominantes situam-se 
entre 5% e 10%.

A bacia possui sete formações geológicas: Formação Corumbataí 
(Permiano), Formação Piramboia (Triássico), Formação Botucatu (Ju-
ra-Cretáceo), Formação Serra Geral e Intrusivas Básicas (Jura-Cretáceo), 
Formação Santa Rita do Passa-Quatro (Terciário), Formação Pirassununga 
(Terciário) e os Depósitos Recentes (Quaternário) (São Paulo-IG, 1981a, 
1981b e 1984).

Métodos e Técnicas de Pesquisa

Inicialmente, foi realizado o levantamento cartográfi co, bibliográfi co 
e legal, considerando os documentos disponíveis inerentes aos municípios 
que pertencem à bacia do rio Claro. Posteriormente, foi feita a leitura e 
interpretação dos documentos jurídicos, utilizando-se o método hipoté-
tico-dedutivo para verifi car a efetividade da legislação ambiental para a 
conservação dos recursos hídricos na área de estudo.
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Para a elaboração da Carta de Legislação Ambiental da Bacia Hi-
drográfi ca do Rio Claro (SP), foram utilizados os mapas de hidrografi a, 
formações geológicas e hipsometria em escala 1: 50.000, elaborados em 
trabalhos anteriores por Lorandi et al. (2015), os quais foram sobrepos-
tos no Sistema de Informação Geográfi ca (SIG) ArcGIS 10, conforme o 
esquema metodológico apresentado na Figura 2. 

Na delimitação das áreas protegidas, foram adotados os critérios mais 
restritivos quanto ao nível de preservação apresentados pela Lei Federal n° 
12.651/2012 e pelo Decreto Estadual n° 32.955/1991, de acordo com o 
exposto no Quadro 1. Os critérios aqui adotados também foram defi nidos 
em função de sua aplicabilidade na bacia do rio Claro.

FIGURA 2 – Fluxograma do método adotado na elaboração da Carta de 
Legislação Ambiental da Bacia Hidrográfi ca do Rio Claro (SP)

Fonte: elaborado pelos autores. 
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QUADRO 1 – Critérios adotados na delimitação das áreas protegidas na Bacia 
Hidrográfi ca do Rio Claro (SP)

Áreas protegidas Critério Referência
áreas marginais aos rios faixa de 30 m Código Florestal
áreas marginais aos lagos faixa de 50 m Código Florestal
áreas marginais às nascentes faixa de 50 m Código Florestal
áreas de topo topo de morros Código Florestal
áreas com potencialidade de recarga de 
aquífero profundo áreas de proteção máxima Decreto Estadual

Fonte: elaborado pelos autores. 

Para a análise da ocupação do solo na bacia do rio Claro, mediante as 
restrições estabelecidas pela legislação ambiental, foram utilizados os mapas 
de formações geológicas, uso e ocupação do solo e de declividades do terre-
no, em escala 1: 50.000 também elaborados anteriormente por Lorandi et 
al. (2015), os quais foram sobrepostos à Carta de Legislação Ambiental por 
meio do SIG ArcGIS 10.

Análise da legislação ambiental correlata

A legislação ambiental nacional trata de alguns pontos essenciais para 
a conservação dos recursos hídricos na área de estudo. No âmbito federal, 
apresentam-se o Código de Águas, a Política Agrícola, o Código Florestal 
e a Política Nacional de Recursos Hídricos.

O Código de Águas (Decreto n° 24.643) (BRASIL. Decreto 
24.643/1934), por ser mais antigo, nada traz sobre a conservação ou ex-
ploração de áreas pertencentes a bacias hidrográfi cas, disciplinando, em 
seus 205 artigos, sobre o que se entende por águas públicas, privadas e 
comuns, além de defi nir as formas de navegação, concessão e seu uso para 
obtenção de energia.

Já a Política Agrícola (Lei n° 8.171) (BRASIL. Lei 8.171/1991) esta-
belece as bacias hidrográfi cas como unidades básicas de planejamento do 
uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais. E destaca que 
a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais deverá ter programas 
plurianuais e planos operativos anuais, elaborados pelos órgãos compe-
tentes, mantidos ou não pelo Poder Público, sob a coordenação da União 
e das Unidades da Federação. 
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O Código Florestal (Lei nº 12.651) (BRASIL. Lei 12.651/2012) dis-
ciplina, dentre outras formas de proteção, as Áreas de Preservação Perma-
nente (APP) que têm a função de preservar locais frágeis, como beiras de 
rios, topos de morros e encostas que não podem ser desmatados para não 
causar erosões e deslizamentos, além de proteger nascentes, fauna, fl ora e 
biodiversidade, entre outros.

O art. 4º do referido Código estabelece como APP, em zonas rurais 
ou urbanas, as faixas marginais dos rios de largura mínima de: 30 m, para 
os cursos d’água de menos de 10 m de largura e 50 m, para os que tenham 
de 10 m a 50 m de largura;  ainda as áreas no entorno dos lagos e lagoas 
naturais, em faixa com largura mínima de 100 m, em zonas rurais, exceto 
para o corpo d’água com até 20 ha de superfície, cuja faixa marginal será 
de 50 m em zonas rurais e de 30 m em zonas urbanas. 

Assim como as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água de-
vem ser preservadas num raio mínimo de 50 m. Também devem ser manti-
das as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na linha de maior declive. 

O mesmo Código ainda institui que, nos imóveis rurais com até 15 
módulos fi scais, admite-se a prática da aquicultura no entorno de lagos e 
margens de rios; desde que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo 
de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantida-
de de acordo com as normas dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 
e que estejam de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de 
gestão de recursos hídricos.

Vale ressaltar que a Lei n° 12.651 estabelece alguns limites, ainda que 
não muito expressivos, para a intervenção ou a supressão de vegetação na-
tiva em APP. Essa somente poderá ocorrer em casos de declarada utilidade 
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Todavia, esta 
regra geral pode ser alterada quando da verifi cação das disposições transi-
tórias no capítulo XIII dessa lei. Apesar de alguns dispositivos necessitarem 
de regulamentação, outros estão positivados, em especial a proteção das 
APP ao longo dos cursos d’água.

A largura das faixas de vegetação ao longo dos rios passou a variar 
com o tamanho da propriedade. A medida da propriedade foi estabelecida 
em módulos fi scais, unidade de medida utilizada pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a fi m de verifi car o grau de 
utilização da propriedade. O tamanho do módulo fi scal varia de município 



273

para município em todos os estados do Brasil, assim difi cultando a mensu-
ração das áreas a serem restauradas. Mas a regra da lei é única: imóveis com 
até um módulo fi scal devem ter 5 m de APP, imóveis com área superior a 
um e até dois módulos fi scais devem possuir 8 m de APP, e os imóveis com 
área maior de dois e menor que 4 ha devem possuir a APP de 15 m (artigo 
61-A).

Em muitos casos, a área de proteção no entorno das nascentes será 
de 15 m (parágrafo 5º. Do artigo 61-A). O entorno das lagoas é o mesmo 
para o entorno dos rios nas propriedades de até quatro módulos fi scais, e 
de 30 m para aqueles com área superior a quatro módulos fi scais.

Outra proteção especial é o entorno de veredas (parágrafo 7º. Do 
artigo 61-A) que estabelece a proteção do entorno das mesmas de até 30 
m para imóveis de até quatro módulos fi scais, e de 50 m para imóveis com 
mais de quatro módulos fi scais.

O artigo 61-B dispõe que as APP de imóveis com até dois módulos 
fi scais, em 22 de julho de 2008, podem ter um total de 10% e de 20% para 
os imóveis com área entre dois e quatro módulos fi scais.

Acredita-se que o estabelecimento do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) – (artigo 29 e seguintes do Código Florestal) – pode tornar-se a 
melhor ferramenta de gestão ambiental do Brasil. Nesse cadastro, devem 
constar os dados da propriedade, como rios, áreas de vegetação, áreas de 
uso econômico, bem como outros atributos da propriedade, como benfei-
torias, terrenos acidentados, servidões, entre outros.

Apesar de não instituído pela Lei n° 12.651, outro dado que deveria 
fazer parte do CAR são as informações relativas à captação de água subter-
rânea, poços artesianos e fossas sanitárias. A inclusão dessas informações 
no CAR só traria vantagens aos proprietários e aos planejadores das políti-
cas públicas, uma vez que, com maiores e melhores informações, poderiam 
fornecer melhores opções para os proprietários.

Defende-se também que o CAR permitirá verifi car o tamanho das 
áreas que deverão ser restauradas, permitindo que projetos de restauração 
fl orestal sejam implantados nas melhores áreas, ou seja, naquelas próximas 
a fragmentos de vegetação, e com técnicas de restauro mais efi cazes. Tam-
bém será possível inserir os projetos de restauração em programas de cap-
tura de gases de efeito estufa, contribuindo para a redução da mudança cli-
mática. Este arcabouço jurídico ambiental, se devidamente aplicado, pode 
contribuir em muito para o planejamento e gestão de bacias hidrográfi cas.
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A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433) (BRASIL. 
Lei 9.433/1997) estabelece o gerenciamento dos recursos hídricos e trata 
da regulamentação das bacias hidrográfi cas nacionais através da criação dos 
Comitês de Bacias Hidrográfi cas. A Resolução n° 5, de 2000 defi niu em 
seu art. 5º que a área de atuação de cada Comitê de Bacia será estabelecida 
no decreto de sua instituição.

Instalado em 4 de junho de 1996, o Comitê de Bacia Hidrográfi ca 
do Mogi-Guaçu (CBH-MOGI), Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos nº 09, foi instituído pela Lei n° 7.663 de 1991, segundo a qual 
fi ca defi nida a bacia do rio Claro como uma de suas sub-bacias (SÃO PAU-
LO. Lei 7.663/1991).

No “Plano da Bacia Hidrográfi ca do Rio Mogi Guaçu 2008 – 2011”, 
foram elencadas as Áreas de Proteção Ambiental (APA) existentes na área 
da bacia (FEHIDRO, 2011). O Decreto n° 20.960 de 1983 trata do esta-
belecimento da APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá (SÃO PAULO. De-
creto 20.960/1983), criada com o objetivo de proteger as cuestas basálti-
cas, morros testemunhos das feições geomorfológicas locais, a fauna e fl ora 
local, o patrimônio arqueológico e, principalmente, o Aquífero Guarani. 
Ressalta-se que parte da APA encontra-se na bacia do rio Claro.

Na esfera estadual, ressalta-se a importância do Decreto n° 32.955 
de1991, que estabelece em seu art. 19 que o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) e a Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB), quando se fi zer necessário restringir a captação e o 
uso da água, em casos de interesse da conservação, proteção e manutenção 
do equilíbrio natural das águas subterrâneas, dos serviços de abastecimento 
de água, ou por motivos geotécnicos ou geológicos, proporão ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos a delimitação de áreas destinadas ao seu 
controle. Sendo que, nessas áreas, a extração de águas subterrâneas poderá 
ser condicionada à recarga natural ou artifi cial dos aquíferos (SÃO PAU-
LO. Decreto 32.955/1991).

O referido Decreto ainda defi ne três tipos de áreas de proteção: Área 
de Proteção Máxima; Área de Restrição e Controle; Área de Proteção de 
Poços e Outras Captações.

A Área de Proteção Máxima (APM) é compreendida como zonas de 
recarga de aquíferos altamente vulneráveis à poluição e que se constituam 
em depósitos de águas essenciais para abastecimento público. Vale salientar 
que, nessas áreas, fi ca proibida a implantação de indústrias de alto risco 
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ambiental, polos petroquímicos, carboquímicos e cloroquímicos, usinas 
nucleares e quaisquer outras fontes de grande impacto ambiental, assim 
como de atividades agrícolas que utilizem produtos tóxicos de grande mo-
bilidade que possam colocar em risco as águas subterrâneas, conforme re-
lação divulgada pela CETESB e pela Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento, bem como o parcelamento do solo urbano sem sistema adequado 
de tratamento de efl uente ou de disposição de resíduos sólidos.

O Decreto n° 32.955 ainda estipula que, em caso de escassez de água 
subterrânea ou prejuízo sensível aos aproveitamentos existentes nas APM, 
o DAEE e a CETESB, de acordo com as respectivas atribuições, poderão 
proibir novas captações até que o aquífero se recupere; restringir e regu-
lar a captação de água subterrânea, estabelecendo o volume máximo a ser 
extraído e o regime de operação; controlar as fontes de poluição existen-
tes mediante programa específi co de monitoramento; e restringir novas 
atividades potencialmente poluidoras. Em âmbito municipal, não foram 
encontrados dispositivos diferentes ou mais restritivos que os apresentados 
acima.

Análise da ocupação da bacia do rio Claro face à legislação 
ambiental

A análise da Carta de Legislação Ambiental (Figura 3) mostra que, de 
um total de 25.191 ha, mais de 63% da bacia encontra-se protegida pela 
legislação ambiental, sendo 52,73% Áreas de Proteção Máxima (APM) e 
10,35% Áreas de Preservação Permanente (APP). Dentre as APP, a maior 
parte (8,05%) corresponde a faixas em torno de rios, 0,78% em torno de 
nascentes, 0,33% em torno de lagos e, 1,19% são topos de morro.

As APM, que são aquelas com potencialidade de recarga do Aquífero 
Guarani (Botucatu-Pirambóia), foram delimitadas com base nas informa-
ções do Mapa de Formações Geológicas de Superfície da Bacia do Rio 
Claro (SP) (LORANDI et al. 2015). Tais áreas correspondem a 13.281,05 
ha da bacia.
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Os resultados da sobreposição dos mapas descrita anteriormente re-
velam que aproximadamente 97% da bacia do rio Claro apresentam decli-
vidades pouco acentuadas (0–17º) e menos de 3% apresentam declividades 
superiores a 17º. Esses valores demonstram o elevado grau de homogenei-
dade do relevo da bacia, com exceção das poucas áreas com declives entre 
25° e 45°, localizadas na porção norte da bacia, nas terras pertencentes às 
formações geológicas Serra Geral e Botucatu, essa última considerada APM. 
Os terrenos de mais baixa declividade correspondem às colinas e planícies.
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O Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfi ca do Rio 
Claro (LORANDI et al., 2015) aponta que, das nove classes de uso e ocu-
pação do solo entre áreas naturais e antropizadas, aproximadamente 32% 
da bacia encontra-se ocupada por vegetação nativa, ou seja, mata ciliar ou 
remanescentes da Floresta Latifoliada Tropical. Quanto aos demais usos e 
ocupação do solo, 55% correspondem a atividades antrópicas, tais como a 
área urbana consolidada (5%), os cultivos de café (1%), de cana-de-açúcar 
(34%), de laranja (9%), os refl orestamentos de eucalipto (1%), áreas de solo 
exposto (13%) e ainda áreas de pastagem (4%).

As áreas com declives acima de 17º estão cobertas, principalmente, 
por cultivos de cana-de-açúcar, havendo ainda áreas de solo exposto. Ob-
serva-se o avanço da cana, inclusive nas áreas com declives acima de 25º, 
apesar de a legislação coibir o corte raso nessas áreas. Monteiro (2000) já 
afi rmava que, apesar do Código Florestal de 1965 vetar o controle raso, 
este deixava uma lacuna na proteção dessas áreas ao tolerar a exploração 
racional dos recursos fl orestais, o que pode ter contribuído com o processo 
de desmatamento da vegetação nativa na bacia do rio Claro. Entende-se 
que áreas com declives acima de 25º não deveriam fi car sem cobertura 
vegetal.

Historicamente, a expansão agropecuária no interior do estado de 
São Paulo tem se caracterizado por um modelo predatório que acarreta em 
consequências danosas para a manutenção dos recursos naturais. Um dos 
mais sérios problemas está na compactação e erosão do solo, decorrentes 
das técnicas de manejo empregadas, tais como a mecanização. Assim, sa-
lienta-se que, além de incorporar técnicas mais adequadas de uso e con-
servação do solo, os programas agrícolas devem investir na manutenção de 
remanescentes fl orestais e matas ciliares.

Segundo Oliveira (1995), uma das razões da destruição das matas 
ciliares na região oeste do estado de São Paulo, assim como ocorre em ou-
tras regiões do país, é a sua transformação em áreas de pastagem, já que a 
umidade das várzeas permite melhor desenvolvimento de pastos na estação 
seca. No entanto, um dos fatores que dependem da preservação das matas 
ciliares é a manutenção do equilíbrio ecológico, pois a presença da vegeta-
ção nativa favorece o controle de pragas nas lavouras e criações (MORAES; 
LORANDI, 2004).

A mata ciliar é uma formação vegetal associada aos cursos d’água, 
cuja ocorrência está relacionada com a maior umidade do solo, sendo de 
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fundamental importância para a gestão ambiental de bacias hidrográfi cas, 
pois além de contribuir para a qualidade da água, exerce o papel de corre-
dor ecológico, facilitando o fl uxo genético entre populações, aumentando 
as chances de sobrevivência, a longo prazo, das comunidades e garantindo 
a manutenção dos processos ecológicos e evolutivos (LINDENMAYER; 
NIX, 1993).

Vale salientar que a presença da mata ciliar ainda permite ao proprietário 
diminuir os problemas de erosão do solo, manter o volume da água de rios 
e lagos de sua propriedade, bem como favorecer a sustentação das nascentes 
durante a estação seca. Tendo como pressuposto os princípios do desenvolvi-
mento sustentável, Sparovek e Lepsch (1995) salientam a necessidade de se 
estabelecer projetos de uso do solo que garantam não só a manutenção dos 
ecossistemas, mas também uma produção agrícola sustentável a longo prazo.

Os dados da distribuição do uso e ocupação do solo em APP demons-
tram que 50,28% das APP (1.312 ha) não apresentam cobertura vegetal, nem 
arbórea, nem arbustiva, ou seja, estão ocupadas por algum tipo de atividade 
antrópica ou por vegetação herbácea (pastagens ou campos naturais). Por ou-
tro lado, 49,72% da vegetação de porte arbóreo e/ou arbustivo foi identifi cada 
como APP preservada, o que perfaz um total de 1.297 ha, ou seja, apenas me-
tade das APP estão sendo preservadas conforme estabelece a legislação. Como 
já foi dito anteriormente, dentre as categorias de APP mapeadas na bacia do rio 
Claro, as mais conservadas ainda são as faixas em torno dos rios.

Deve-se destacar que, dependendo da situação, apenas o cumprimen-
to do Código Florestal não é sufi ciente para a efetiva proteção ambiental, 
visto que, em função das peculiaridades regionais ou locais, nem sempre se 
pode aplicar essa lei como única base legal para a delimitação de APP. Além 
disso, a delimitação de uma metragem específi ca não pode ser entendida 
como um limite além do qual as funções ecológicas deixam de operar ou 
simplesmente deixam de existir.

Os dados da distribuição do uso e ocupação do solo em APM mos-
tram que 4.409,36 ha (em torno de 33%) dessas áreas estão cobertos por 
vegetação nativa. Por outro lado, a maior parte, 8.871,69 ha (quase 67%), 
está ocupada por atividades agropecuárias ou ainda apresentam solo exposto.

É importante ressaltar que as águas subterrâneas reservadas em aquí-
feros são fundamentais para o desenvolvimento humano e que a compo-
sição química dessas águas é infl uenciada tanto pelas rochas e sedimentos 
que conformam os aquíferos como pelas características climáticas ocorren-
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tes nas áreas de recarga. No Brasil, as águas subterrâneas desempenham 
papel estratégico no abastecimento público e privado, suprindo as mais 
variadas necessidades de água em cidades e comunidades, assim como em 
sistemas autônomos residenciais, indústrias, serviços, irrigação de cultivos 
agrícolas e lazer (LORANDI et al., 2015).

De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão 
dos recursos hídricos subterrâneos deve fazer parte dos processos de licen-
ciamento ambiental, outorga, cobrança e execução dos planos de bacias 
hidrográfi cas (BRASIL. Lei 9.433/1997).

A proteção dos recursos hídricos subterrâneos requer uma atenção 
especial devido ao seu papel vital no funcionamento dos ecossistemas e 
para a consolidação do desenvolvimento sustentável (SMITH, 1992), sem 
falar na sobrevivência das futuras gerações; principalmente num momento 
em que a falta de água de boa qualidade para o abastecimento público tem 
se tornado cada vez mais presente.

Comentários Finais

A legislação ambiental incidente sobre a Bacia Hidrográfi ca do Rio 
Claro é vasta, mas nenhuma lei municipal traz dispositivos diferentes do 
Código Florestal, do Código de Águas, da Política Agrícola e da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

Acredita-se que a Carta de Legislação Ambiental aqui elaborada pode ser 
útil para direcionar as atividades antrópicas e assegurar a integridade das áreas 
protegidas pela legislação, especialmente as áreas formadas por vegetação nativa; 
sendo que a representação espacial das áreas protegidas utilizando um Sistema de 
Informação Geográfi ca pode auxiliar no direcionamento dessas atividades.

Em relação às oportunidades, acredita-se que a implantação do CAR 
pode criar um excelente sistema de gestão, permitindo a integração de da-
dos das propriedades em relação às APP e aos outros atributos ambientais, 
que poderiam ser acrescidos de informações para o melhor gerenciamento 
dos recursos hídricos como a outorga pelo uso da água, localização de po-
ços artesianos e de fossas sépticas.

A utilização do CAR poderá gerar melhores projetos de restauração 
ecológica, se aliada a projetos de mitigação da mudança climática e de 
gestão de bacias hidrográfi cas, contribuindo para a aplicação da legislação 
e gestão ambiental.
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