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RESUMO 

 

A cerca é a barreira física estabelecida pelo homem para delimitar suas propriedades. Esse limite, porém, 
não é respeitado pelas forças da natureza, em especial pela água da chuva. Daí a importância do estudo 
de microbacias hidrográficas. Apesar da importância do equilíbrio entre seus elementos, as microbacias 
hidrográficas, nas zonas rurais, presenciam seus recursos sendo pouco ou nada respeitados em virtude à 
crescente necessidade de produção de alimentos. As alterações no meio rural em Regente Feijó não 
diferem àquelas ocorridas na maioria dos municípios da região oeste de São Paulo. A microbacia 
hidrográfica do córrego Palmitalzinho, de aproximadamente 750 hectares, apresenta as classes de solo 
latossolo, argissolo, neossolo e gleissolo e é explorada para a produção de café, milho, frutas, cana-de-
açúcar, entre outras. Destaca-se o uso de pastagens nativa e cultivada para pecuária de corte e leite. 
Apresenta os problemas: erosão laminar e em sulcos, solo compactado e com baixa fertilidade, pastagens 
com baixa produção de matéria verde e com presença de plantas daninhas, assoreamento do córrego e de 
suas nascentes, bem como mata ciliar incompleta. Somam-se fossas negras e o plantio convencional. São 
sugeridas a conscientização dessa comunidade quanto a necessidade de conservação dos recursos naturais 
e a realização, em classes de solo e áreas específicas, de análise química do solo, sua correção, adubação 
e descompactação, controle de plantas daninhas, reforma de pastagem e pastejo rotacionado, adubação 
verde, terraceamento, revegetação ciliar, adoção do sistema de plantio direto e construção de fossas 
sépticas. Tais práticas objetivam o melhor manejo e conservação dos recursos solo e água. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Até a década de 1960, o aumento da produção agrícola dava-se principalmente 
através da expansão da fronteira, onde se destacava a mão-de-obra familiar e de 
parceiros. Silva (1996) confirma: no período pós-guerra, ao lado da incorporação de 
novas áreas, iniciou-se a modernização da base técnica da agricultura envolvendo a 
utilização de tratores e insumos industriais, mas de maneira lenta. De acordo com 
Gonçalves Neto (1997), para incentivar a adoção de técnicas e insumos modernos, o 
Estado brasileiro, a partir da década de 1960, estabeleceu um sistema nacional de 
crédito e investiu na criação de institutos de pesquisa e de assistência técnica. 

O novo padrão de produção agrícola, caracterizado pela intensificação das 
relações entre agricultura e indústria e por alterações expressivas nas relações sociais, 
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levou à uma modernização que atingiu apenas parte dos produtores rurais, à diminuição 
da cobertura florestal, à degradação dos recursos solo e água, ao empobrecimento e 
êxodo da população rural e à concentração fundiária. 

O Estado de São Paulo, fortemente envolvido nesse processo de modernização, 
apresenta sérios problemas ambientais e sociais no meio rural, causados em grande parte 
pela mudança na base técnica da agricultura na qual o aumento de produtividade é 
atingido com mecanização e uso de insumos agrícolas, muitas vezes utilizados de 
maneira inadequada. 

Visando diminuir os problemas de exclusão social e êxodo rural, bem como a 
degradação do meio ambiente, o governo do Estado de São Paulo iniciou em 2000 o 
Programa Estadual de Microbacias  Hidrográficas - PEMBH. 

Logo, torna-se interessante entender o PEMBH pois, para que seus objetivos sejam 
atingidos, a participação efetiva de todos os setores da sociedade faz-se necessária para 
levar aos produtores rurais soluções adequadas a seus problemas e, assim, proporcionar 
um maior bem-estar dessas comunidades. 

 

A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

A modernização da agricultura brasileira tomou grande impulso a partir da 
década de 1960, em especial após o golpe militar de 1964, quando o governo 
desenvolveu uma política específica para o setor agrícola. Essa política econômica, 
entretanto, estava diretamente relacionada com os objetivos de desenvolvimento 
econômico brasileiro como um todo, em especial com a viabilização de programas 
governamentais voltados para o desenvolvimento da industrialização e a urbanização do 
país. 

Para Gonçalves Neto (1997), a agricultura tinha um papel vital para o 
desenvolvimento urbano-industrial: as divisas das exportações agrícolas financiariam a 
industrialização substituidora de importações, a mão-de-obra do setor industrial seria 
fornecida pelo setor agrícola, o salário dos trabalhadores do setor urbano dependeria da 
oferta dos produtos da cesta básica, os índices de lucratividade dos setores urbano e 
industrial também teriam relação com a disponibilidade de produtos agrícolas, a 
exportação de matérias-primas agrícolas seria essencial para o pagamento da dívida 
externa e o setor agrícola permitiria o surgimento do complexo agroindustrial. 

Assim, o Estado trabalhou no setor de forma indicativa, ou seja, mobilizando a 
cooperação dos produtores rurais com os seus objetivos. Para isso, a política agrícola 
estatal procurou intervir em todas as etapas da modernização da agricultura: garantiu 
preços mínimos a certos produtos, criou institutos de pesquisa e assistência técnica 
visando fornecer e auxiliar a adoção de tecnologias modernas, incentivou a utilização de 
insumos modernos integrando a agricultura ao circuito industrial, além de disponibilizar 
recursos para investimento, custeio e comercialização de produtos agrícolas através do 
Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR. 



  -3- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Tal investimento do Estado levou a modernização desigual da agricultura já que 
apenas uma parcela dos produtores rurais teve acesso à transformação da base técnica 
que o governo almejava e apoiava. Essa modernização levou ao desmatamento, à 
degradação dos recursos naturais, além de agravar o empobrecimento e o êxodo da 
população rural e favorecer a concentração fundiária. 

A agricultura paulista, inserida no cenário nacional, sofreu intenso processo de 
modernização. Para São Paulo (1997), as atividades agrícolas foram fortemente 
influenciadas pelo intenso processo de urbanização, implantação de complexo 
agroindustrial e de indústrias de máquinas e equipamentos agrícolas. 

Mas, a modernização da agricultura pouco se preocupou com o equilíbrio dos 
ecossistemas levando a problemas hoje tão comuns: erosões, áreas desmatadas, 
nascentes com vazão diminuída e cursos d’água assoreados. 

O uso em desacordo com a aptidão agrícola do solo, essa variando em função de 
declividade, fertilidade, presença de água, suscetibilidade a erosão e possibilidade de 
mecanização agrícola, faz com que a erosão passe da forma laminar para a condição de 
sulcos rasos, de ravinas e até de voçorocas em muitas áreas. A erosão também é 
favorecida pela utilização excessiva de aração e gradagem, pois essas operações 
desestruturam as partículas do solo e o compactam logo abaixo da camada arável. Deve-
se lembra ainda que a cobertura vegetal insuficiente à diminuição do impacto da água 
da chuva sobre o solo contribui para o processo erosivo.  

A fertilidade do valioso recurso solo vem diminuindo assustadoramente em áreas 
de monocultura e onde há pouco ou nenhum investimento na conservação desse bem, 
tornando iminente o risco de extrair tanto do solo a ponto de tornar inviável 
economicamente a recuperação de sua fertilidade. 

As florestas, que desde o início do povoamento do Estado são consideradas 
entraves por ocuparem áreas que poderiam ser utilizadas para a expansão da fronteira 
agrícola, construção de rodovias e urbanização, foram reduzidas a pequenas áreas. 
Contudo, revelam a cada dia a falta que fazem em muitas áreas de aptidão exclusiva à 
vida silvestre e às margens dos cursos d’água. De acordo com São Paulo (1999), o 
Estado de São Paulo possuía originalmente 81,8% de sua área coberta por florestas e em 
1995 restava apenas 7,64%.  

Em áreas desprovidas de vegetação uma única chuva pode remover milhares de 
toneladas de solo, valor variando em função da declividade e de características desse 
recurso. A vegetação, quando existe, desempenha ação moderadora sobre o impacto da 
água com o solo, diminuindo sua velocidade e facilitando sua infiltração com o aumento 
de porosidade favorecida pelas suas folhas decompostas (BRANCO, 1995), além de as 
plantas protegerem o solo dos impactos dos raios solares que o ressecam.  

Assim, a presença da vegetação leva ao maior abastecimento do lençol freático, o 
que permite aos corpos d’água fornecerem mais água e de maneira uniforme durante o 
ano todo. Como nos lembra Branco (1995), não é possível manter os ciclos naturais da 
água de maneira a garantir a estabilidade do clima, a constância e a distribuição normal 
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das chuvas e a amenidade da temperatura sem a participação dos sistemas vegetais de 
uma região. 

Em função das conseqüências danosas do uso inadequado dos recursos naturais, 
o governo de São Paulo iniciou o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas - 
PEMBH. O programa é apoiado pelo Banco Mundial e executado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, através da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – 
CATI.  

 

O PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS 

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas visa contribuir para a 
conscientização dos agricultores e de suas famílias sobre a necessidade da conservação e 
manejo correto dos recursos naturais nas microbacias hidrográficas, introduzir alternativas 
tecnológicas adequadas aos locais, incentivar o fortalecimento da organização dos 
produtores e possibilitar a capacitação para gestão adequada das propriedades, 
possibilitando maior produtividade e produtos de melhor qualidade. Isso aliado à 
recuperação de áreas degradadas e reflorestamento de áreas de preservação 
permanente. Assim, pode-se dizer que o PEMBH objetiva viabilizar o desenvolvimento 
sustentável das microbacias hidrográficas trabalhadas. 

Deve-se ressaltar que o PEMBH atende prioritariamente a regiões onde o meio 
ambiente encontra-se degradado e suas comunidades enfrentam problemas sócio-
econômicos, o que prejudica a qualidade de vida dessas populações. Para identificar 
essas áreas, o PEMBH sobrepôs os mapas de índices de erosão do solo e de índices de 
indigência do Estado.  

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (1986 apud SÃO PAULO, 
1997), quanto a suscetibilidade do solo, a erosão pode ser dividida em três níveis: 1, 2 e 
3. O solos inseridos no nível 1 possuem índice de suscetibilidade à erosão alta. Dentro 
desse grupo temos solos com horizonte B textural, por apresentarem baixas taxas de 
infiltração e relevos não suaves. Latossolos com textura arenosa também enquadram-se 
no nível 1 por apresentarem tal textura e longos comprimentos de rampa, embora em 
relevos suaves (SÃO PAULO, 1997). Já nos níveis 2 e 3 estão inseridos solos com média 
e baixa suscetibilidade a erosão, respectivamente. Os índices de erosão, por região 
agrícola, encontram-se na Figura 1. 

O fator indigência caracteriza pobreza familiar, relacionando falta de emprego, 
fome e miséria (renda inferior a dois salários mínimos/família/mês). Conforme São Paulo 
(1993 apud SÃO PAULO, 1997), o índice de indigência também possui três níveis. Os  
níveis 1, 2 e 3 representam, respectivamente, mais de 20%, de 10 a 20% e menos de 
10% de famílias indigentes em uma área. Os índices de indigência, por região agrícola, 
são apresentados na Figura 2. 

 



  -5- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Figura 1 - Índices de erosão por região agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, CATI, 1997 (Modificado). 

 

Figura 2 – Índices de indigência por região agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, CATI, 1997 (Modificado). 
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A partir desses índices ficou estabelecido que a área prioritária 1 envolve as 
regiões que possuem índice de erosão 1 associado aos índices de indigência 1 e 2 e 
regiões com índice de erosão 2 unido a índice de indigência 1. À área prioritária 2 
pertencem as regiões cujo nível de erosão é 2 relacionado a valor de indigência 2 e 3, 
enquanto as demais porções do Estado, que possuem nível de erosão 3, com qualquer 
índice de indigência, situam-se na prioridade 3.  As áreas prioritárias do programa são 
visualizadas na Figura 3.  

A divisão do Estado em áreas de prioridade 1, 2 e 3 visa racionalizar a aplicação 
de recursos. O PEMBH destinará às áreas de prioridade 1, 2 e 3 valores correspondentes 
a 70, 27 e 3% dos recursos, respectivamente. Além disso, essa divisão garante a ordem 
de atendimento às áreas conforme a prioridade (SÃO PAULO, 1997).  

 

Figura 3 – Áreas prioritárias do PEMBH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, CATI, 1997. 

 

O PEMBH é composto por seis Componentes e oito Subcomponentes, conforme 
apresentado no diagrama da estrutura do Programa (Figura 4). 
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Figura 4 – Estrutura do PEMBH 

 
Fonte: Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, CATI, 1997. 
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tanto, os técnicos executores do programa estimularão a mobilização e a organização 
das comunidades, identificando as organizações presentes, dividindo responsabilidades e 
treinando seus membros. 

Já o Subcomponente Mapeamento Agroambiental tem por meta produzir mapas 
que possam ser utilizados em educação ambiental e que sirvam de subsídios para o 
planejamento das microbacias hidrográficas. A partir deles pode-se recomendar práticas 
agrícolas, selecionar áreas a serem recuperadas e definir trechos de estradas que devem 
ser adequados. Os mapas a serem elaborados por esse Subcomponente, por microbacia 
hidrográfica, são: mapa municipal com a localização da microbacia hidrográfica, mapa 
da hidrografia, malha viária e classes de declive, mapa de solos, mapa de uso atual e 
estrutura fundiária e mapa de dinâmica ambiental. 

O segundo Componente, Pesquisa Adaptativa, tem a função de gerar e adaptar 
tecnologias que respondam às demandas dos produtores rurais das microbacias 
hidrográficas amparadas pelo programa, buscando a melhoria das condições ambientais 
e sócio-econômicas de suas comunidades. Segundo São Paulo (1997), as pesquisas têm 
por prioridade decrescente de importância: conservação e manejo de recursos naturais, 
desenvolvimento de sistemas de produção, uso racional de insumos e enfoque sócio-
econômico.  

O Componente Incentivos ao Manejo e Conservação dos Recursos Naturais 
objetiva contribuir para a conscientização quanto à necessidade de conservação dos 
recursos naturais, estimulando a adoção de tecnologias para seu manejo e conservação, 
recuperando áreas degradadas, além de incentivar o reflorestamento de áreas de 
preservação permanente.  

Esse Componente é dividido em cinco Subcomponentes: Educação Ambiental, 
Incentivo ao Manejo e Conservação do Solo e Controle da Poluição, Incentivo a 
Recuperação de Áreas Degradadas, Reflorestamento e Fiscalização da Lei de Uso de Solo 
e Incentivos (SÃO PAULO, 1997).  

O Subcomponente Educação Ambiental visa promover a formação de uma 
consciência ambiental junto aos trabalhadores rurais e suas famílias, estudantes e 
professores, através do debate e difusão dos princípios básicos do desenvolvimento rural 
sustentável. O Projeto Aprendendo com a Natureza, inserido nesse Subcomponente, tem 
grande destaque. Tal projeto tem a finalidade de ampliar as noções de alunos de quarta 
série sobre o meio em que vivem, destacando a interação do ser humano com o meio 
ambiente.  

E mais, uma das estratégias do Subcomponente é a formação de Grupos de 
Educação Ambiental, envolvendo técnicos executores e representantes das comunidades. 
Esses grupos, juntamente com os demais membros das microbacias hidrográficas, 
contribuirão para a solução dos problemas ambientais dos locais em questão. 

O estímulo à adoção de práticas de manejo e conservação do solo e da água é 
objetivo do Subcomponente Incentivo ao Manejo e Conservação do Solo e Controle da 
Poluição. O Subcomponente apoia a adoção da adubação verde, do terraceamento e da 
faixa de retenção, além de financiar parcialmente a aquisição de distribuidores de 
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calcário, roçadeiras e escarificadores, a construção de abastecedouros comunitários e a 
compra de materiais para a construção de cercas de proteção às áreas de preservação 
permanente. O Subcomponente visa a utilização de tecnologias de interesse individual ou 
coletivo, na qual a maioria não traz retorno econômico direto ou a curto prazo, ou seja, 
tecnologias que não trazem ao produtores rurais benefícios imediatos, e portanto, de 
difícil adoção pelos mesmos. 

É interessante ressaltar que os benefícios não são disponibilizados de maneira 
igual para todos os produtores rurais. São Paulo (1997) classifica os produtores rurais em 
pequenos, médios e grandes de acordo com alguns critérios. São considerados pequenos 
produtores rurais aqueles que exploram área total de até 50 hectares, tendo 80% ou mais 
da renda familiar proveniente de atividades agropecuárias, mantendo até dois 
empregados permanentes e residindo nas propriedades ou no município limítrofe. 
Enquadram-se como médios quando exploram área total de 51 a 200 hectares ou área 
total menor que 51 hectares desde que não atendam aos critérios para serem 
enquadrados como pequenos produtores rurais. E grandes quando possuem área total 
explorada maior que 200 hectares.  

Arrendatários e parceiros também podem ser beneficiados, desde que o prazo 
mínimo de arrendamento ou parceria seja igual ou superior a três anos a partir da data 
em que receberem recursos dos incentivos. Eles também são classificados em pequenos, 
médios ou grandes produtores rurais. 

Com poucas exceções, o apoio, em especial a subvenção econômica, nas práticas 
recomendadas pelo PEMBH é maior para os produtores rurais considerados pequenos 
quando comparado ao apoio recebido pelos médios. Os grandes recebem benefícios 
apenas na adoção da prática de adubação verde, na obtenção de mudas de espécies 
florestais nativas para o reflorestamento, na compra de materiais para a construção de 
cerca para proteção de áreas de preservação permanente e quando envolvidos em 
práticas coletivas com pequenos e médios produtores. 

O Subcomponente Incentivo a Recuperação de Áreas Degradadas estimula a 
adoção de práticas e sistemas de manejo de uso dos solos que auxiliam a recuperação 
de áreas degradadas. Como incentivo individual tem-se o controle de voçorocas e como 
incentivo coletivo, a cessão de uso de semeadora de plantio direto pelo PEMBH através 
de celebração de convênio entre associações de produtores rurais presentes nas 
microbacias hidrográficas trabalhadas e Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 

O quarto Subcomponente, Reflorestamento, como o nome diz, tem a finalidade de 
incentivar o reflorestamento em áreas de preservação permanente, através da doação de 
mudas de espécies nativas aos proprietários rurais e de repasse de tecnologia de 
formação e manutenção de florestas nativas. Dessa forma, suas atividades tendem a 
contribuir para a melhoria da qualidade das águas dos cursos d’água e para a 
manutenção da vazão das nascentes, reduzir a ocorrência de enchentes e evitar o 
assoreamento e auxiliar na preservação da fauna e flora. 

Já o Subcomponente Fiscalização da Lei de Uso do Solo e de Incentivos visa 
difundir a Lei de Uso do Solo e fiscalizar a aplicação dos recursos do programa pelos 
beneficiários. Segundo a Lei de Uso do Solo, Lei Estadual n.º 6.171/88, alterada pela Lei 
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n.º 8.421/93 e regulamentada pelo Decreto n.º 41.719/97, os causadores de danos ao 
solo agrícola, pela ação e também pela omissão, serão responsabilizados e penalizados 
(Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/leis_internet/geral/politica_agr/ 
dec_est4171997.htm>). Logo, o PEMBH acredita que a fiscalização através da Lei de 
Uso do Solo proporcionará uma maior adoção das técnicas recomendadas. 

O Componente Adequação de Estradas Rurais foi criado para adequar estradas 
rurais eliminando os processos erosivos causados pelas mesmas nas áreas agrícolas ao 
seu redor. Trechos selecionados poderão receber obras de drenagem, revestimento 
primário – cascalhamento - e até mesmo ter certos trechos refeitos em áreas próximas. 

O Componente Treinamento e Difusão existe para assegurar a capacitação 
adequada à ação dos extensionistas, difundindo informações precisas a respeito dos 
objetivos e das potencialidades do PEMBH. Também há o treinamento e capacitação de 
lideranças formais e informais para que sejam facilitadores no envolvimento das 
comunidades com o programa.  

Destaca-se também o treinamento dos produtores rurais e de suas famílias através 
de palestras, cursos, excursões, demonstrações de resultados entre outros, para que os 
objetivos estabelecidos sejam atingidos. Essas atividades estão relacionadas a 
administração rural, agregação de valores, atividades produtivas, conservação e manejo 
dos recursos naturais, organização rural e uso correto de agrotóxicos.  

E o último Componente, Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação é 
responsável pelo acompanhamento físico e financeiro do programa, confrontando 
resultados obtidos com as metas programadas, além de realizar o monitoramento sócio-
econômico e ambiental em microbacias hidrográficas piloto e permitir a avaliação global 
do PEMBH. 

 

O PEMBH NA REGIÃO AGRÍCOLA DE PRESIDENTE PRUDENTE 

Na região agrícola de Presidente Prudente é o Escritório de Desenvolvimento Rural 
(EDR) de Presidente Prudente que acompanha o PEMBH nos 21 municípios pertencentes a 
essa região. Todos os municípios estão envolvidos com o programa, contudo, seu início 
nas microbacias hidrográficas não se deu de forma simultânea. Os resultados do PEMBH, 
até setembro de 2004, nas microbacias hidrográficas abrangidas encontram-se na 
Tabela 1. 

A partir dos dados da Tabela 1, verifica-se que os proprietários e 
arrendatários/parceiros de 1.623 propriedades, o que corresponde a 62.228 hectares, 
estão inseridos no programa. Todos esses produtores rurais têm acesso a benefícios, uns 
mais e outros menos em função da classificação em pequeno, médio ou grande produtor 
rural, como já citado.  

Percebe-se ainda que a área das microbacias hidrográficas em questão é muito 
variada, de 5.296 hectares no córrego da Arara, em Sandovalina, a 500 hectares no 
córrego Santo Anastácio, em Anhumas, e que a diferença no número de propriedades 
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também é bem ampla, de 18 na microbacia hidrográfica do córrego Santo Anastácio em 
Anhumas, a 189 na microbacia hidrográfica do córrego Guarucaia em Presidente 
Bernardes. Além disso, o interesse diferenciado dos produtores rurais em relação aos 
benefícios é evidente quando se comparam os benefícios adquiridos em cada área. 

 

Tabela 1 – Resultados do PEMBH nos municípios abrangidos pelo EDR Pres. Prudente 

 

Práticas coletivas 

 

Município 

 

Microbacia 

hidrográfica 

 

Área 

(ha) 

 

N.º 

Prop. Equip. 

informática 

Equipamentos 

agrícolas 

 

Práticas individuais e cursos 

Alf. Marcondes Bairro Silveirópolis 2.831 148 1   

Álv. Machado Córrego do Macaco  3.042 165 1 1 dist. de 

calcário 

3 roçadeiras 

1 SPD * 

181,6 ha com 

terraceamento 

5 voçorocas controladas 

4,0 Km de cercas em APP*1 

18000 mudas de esp. 

Nativas 

4 cursos 

Anhumas Cór. Santo Anastácio 500 18    

Caiabú Córrego Santa Tereza 3.800 119 1  2 voçorocas controladas 

40 mudas de esp. nativas 

2 cursos 

Emilianópolis  Córrego do Bonfim 4.061 58    

Estrela do 

Norte 

Córrego Palmital 1.779 65   40 mudas de esp. nativas 

1 curso 

Iepê Cór. Água dos Patos 1.024 43    

Indiana Córrego Santa Maria 2.550 62 1  1000 mudas de esp. 

nativas 

João Ramalho Córrego Santo Inácio 4.000 67    

Martinópolis Córrego do Alegrete 4.200 99 1 1 SPD 5000 mudas de esp. 

Nativas 

2 cursos 

Nantes Córrego Coroados 2.197 36    

Narandiba Ribeirão Laranjeiras 1.700 23 1   

Pirapozinho Ribeirão Laranjeiras 3.785 81 1 1 dist. de 

calcário 

1 roçadeira 

1 SPD 

3 voçorocas controladas 

0,95 Km de cercas em APP 

4750 mudas de esp. 

Nativas 

1 curso 

Pres. Bernardes Córrego Guarucaia 4.270 189    

Pres. Prudente Córrego da Onça II 1.936 79  1 dist. de 1,1 Km de cercas em APP 
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calcário 

1 roçadeira 

5 voçorocas controladas 

10980 mudas de esp. 

Nativas 

2 cursos 

Rancharia Ribeirão Capivari 4.600 63 1 1 SPD 50,9 ha com terraceamento 

1000 mudas de esp. 

nativas 

1 curso 

Regente Feijó Córrego Palmitalzinho 993 24 1 1 dist. de 

calcário 

1 roçadeira 

1 escarificador 

1 SPD 

1 voçoroca controlada 

32 mudas de esp. nativas 

3 cursos 

Sandovalina Córrego da Arara 5.296 28    

Santo Expedito Córrego Timbó 1.310 38 1 1 SPD 541,0 ha com 

terraceamento 

1 voçoroca controlada 

1000 mudas de esp. 

nativas 

Taciba Cór. Água da 

Formiga 

3.837 102    

Tarabai Banderantes-Rebojo 4.517 116  1 dist. de 

calcário 

 

* – Semeadora de plantio direto 
*1 – Área de preservação permanente 
Fonte: Escritório de Desenvolvimento Rural de Presidente Prudente, 2004. 

 

Quanto às práticas individuais adotadas observa-se o terraceamento em 773,5 
hectares, com destaque à microbacia hidrográfica do córrego Timbó em Santo Expedito, 
a prática de controle de voçorocas em 17 áreas que apresentavam-se com o solo 
extremamente danificado, ressaltando-se essa atividade nas microbacias hidrográficas 
dos córregos do Macaco e da Onça II, nos municípios de Álvares Machado e Presidente 
Prudente, respectivamente. A construção de 6,05 quilômetros de cercas para isolamento 
de áreas de preservação permanente (APP) e o plantio de 41.842 mudas de espécies 
nativas doadas pelo programa é um dado importante, também com ênfase às 
microbacias hidrográficas em Álvares Machado e Presidente Prudente. 

Entre as práticas comunitárias destaca-se a aquisição de cinco distribuidores de 
calcário e seis roçadeiras, enquanto apenas um escarificador foi adquirido. Até o período 
abrangido pelos dados da Tabela não haviam sido construídos abastecedouros 
comunitários na região agrícola de Presidente Prudente. 

Merece destaque a cessão de uso de seis semeadoras de plantio direto e de dez 
equipamentos de informática às associações pertencentes às microbacias hidrográficas 



  -13- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

contempladas. Na parte de treinamento e capacitação do público, houve a realização de 
16 cursos, sendo que entre as microbacias hidrográficas a do córrego Palmitalzinho em 
Regente Feijó destaca-se por ser o local de três: derivados de leite, conservação e manejo 
de recursos hídricos e conservação e manejo do solo.  

É interessante informar que os cursos, assim como os seus temas, são solicitados 
pelo público beneficiário, que percebe em quais aspectos é necessário maior 
conhecimento para que contribuam na conservação dos recursos naturais e passem a 
adquirir maior renda, características do desenvolvimento sustentável. 

Ressalta-se a atuação do PEMBH quanto ao Projeto Aprendendo com a Natureza, 
integrante do Componente Incentivos ao Manejo e Conservação dos Recursos Naturais, 
Subcomponente Educação Ambiental.  

O projeto visa envolver alunos de quartas séries de todas regiões do Estado, para 
que possam avaliar o ambiente, o relacionamento do homem com a natureza e também 
a manutenção da saúde humana de maneira crítica e reflexiva. 

Para tanto, foi desenvolvido material didático específico aos temas. Esse material é 
fornecido a todos os alunos da faixa estudantil abrangida das escolas interessadas em 
desenvolver o projeto. 

Tomou-se o cuidado de discutir os tópicos planeta Terra, o ambiente e saúde de 
maneira interdisciplinar e em contextos aplicáveis, para que o aluno aprenda de um jeito 
fácil e completo. 

O Projeto Aprendendo com a Natureza, que objetiva discutir o desenvolvimento 
sustentável, envolve a participação de professores e engenheiros agrônomos ou médicos 
veterinários das Casas da Agricultura do municípios participantes. Todos recebem 
orientações através de cursos para que o material didático e a metodologia aplicada 
permitam o melhor aprendizado possível. Os municípios participantes do projeto estão 
citados na Tabela 2. 

A tarefa dos professores é ensinar o conteúdo do material aos alunos. Os técnicos 
das Casas da Agricultura deverão apoiar os professores quanto a conteúdos específicos e 
questões ambientais do município, além de coordenar atividades extra classe, como 
visitas a propriedades rurais, plantio de mudas de espécies nativas, ida a cursos d’água e 
a áreas degradadas, entre outras atividades. 

A Tabela 2 revela o envolvimento, em 2004, de 30 escolas municipais em 13 
municípios com o Projeto Aprendendo com a Natureza. A esse número deve ser somado 
17 escolas em cinco municípios no ano de 2005, o que corresponderá a 3.309 crianças 
de quartas séries participando do projeto que tem como um dos objetivos a educação 
ambiental. 
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Tabela 2 – Municípios envolvidos com o Projeto Aprendendo com a Natureza 

Municípios já 

participantes 

em 2004 

Municípios a participar 

a partir de 2005 

N.º Escolas N.º classes N.º 

alunos 

Alfredo Marcondes  1 2 70 

Álvares Machado  4 13 550 

Caiabú  2 3 75 

Emilianópolis  1 2 50 

Estrela do Norte  1 2 65 

 Indiana 2 4 120 

 Martinópolis 7 15 409 

 Nantes 1 2 75 

 Narandiba 2 4 88 

Rancharia  6 15 500 

 Regente Feijó 5 11 304 

Pirapozinho  3 9 288 

Pres. Bernardes  2 2 50 

Pres. Prudente  4 7 175 

Sandovalina  2 4 110 

Santo Expedito  1 2 60 

Taciba  2 7 170 

Tarabai  1 5 150 

Total  47 109 3309 

Fonte: Escritório de Desenvolvimento Rural de Presidente Prudente, 2004. 

 

CONCLUSÕES 

Em função do exposto, pode-se concluir que o apoio financeiro do Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográficas tem permitido a compra de equipamentos 
(distribuidores de calcário, roçadeiras e escarificador) que, bem utilizados, podem 
melhorar características do recurso solo e, de maneira indireta, diminuir o assoreamento 
de corpos d’água, bem como diminuir o uso de herbicidas em áreas de pastagem e 
lavouras perenes, dessa maneira trazendo benefícios à toda a comunidade.  
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A construção de cercas em áreas de preservação permanente e o plantio de 
mudas nessas áreas através do apoio do programa à compra de materiais para as cercas 
e a doação de mudas têm incentivado a proteção das áreas próximas às nascentes e 
cursos d’água, visto que sem o apoio do PEMBH dificilmente haveria tal investimento em 
função do alto custo de implantação.  

O controle de voçorocas em pequenas e médias propriedades necessita de 
amparo do PEMBH, isso porque seu controle geralmente é difícil e de alto custo. O 
controle de 17 voçorocas representa o reaproveitamento de áreas improdutivas e o 
planejamento adequado de uso desse solo.  

O terraceamento, prática extremamente importante em certas condições de solo, 
declividade e atividade agrícola, contribuem para a diminuição da perda de solo e 
assoreamento, além de contribuir para manter a água na própria área. O apoio do 
programa contribuiu para a construção desses terraços em áreas cujos donos não 
possuíam recursos para construí-los e, assim, auxiliou na conservação dos recursos solo e 
água dessas microbacias hidrográficas. 

As associações que receberam as seis semeadoras de plantio direto, com cessão 
de uso pelo programa, possibilitarão a seus associados o acesso ao equipamento que 
muitos não possuem. A mudança no sistema de manejo e uso do solo através da adoção 
do sistema de plantio direto na palha, em algumas áreas, é a melhor forma de reverter o 
processo de degradação, o que torna a cessão de uso do equipamento de plantio direto 
na palha essencial para a conservação dos recursos naturais de certas microbacias 
hidrográficas. Os equipamentos de informática com uso cedido a dez associações 
facilitarão as negociações das mesmas e permitirão aos associados o acesso a 
informações via Internet. 

Os 16 cursos realizados pelo PEMBH visam conscientizar os produtores rurais e 
suas famílias quanto a necessidade de conservação dos recursos naturais e capacitá-los 
para o gerenciamento eficiente do próprio negócio, o que é indispensável para o 
programa atingir seu objetivo. 

Deve-se ressaltar também a relação entre executores do PEMBH e escolas 
municipais através do Projeto Aprendendo com a Natureza. O projeto aproxima 
professores e alunos da realidade encontrada na zona rural e possibilita a eles a 
discussão sobre os problemas encontrados e as formas de resolvê-los. Uma grande 
vantagem a ser observada nesse projeto é a educação infantil quanto ao desenvolvimento 
sustentável. Isso porque, geralmente, a transmissão de conhecimento a crianças produz 
resultados muito mais satisfatórios que a educação de adultos, já que muitos apresentam 
resistência a determinados assuntos. 

Logo, quanto aos aspectos apresentados, o PEMBH tem contribuído para a 
conscientização da necessidade de conservação dos recursos naturais, auxiliado na 
recuperação de solos e áreas degradadas e estimulado proprietários rurais a 
reflorestarem áreas de preservação permanente, além de fortalecer associações.  
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