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RESUMO
Em 1999, o Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de Ribeirão Preto recebeu
denúncia de assoreamento do Ribeirão Caçador. Por meio de uma inspeção no local,
verificou-se que o solo do Sítio dos Bebês estava degradado e em processo de
desertificação. Atendendo à Lei Estadual do Uso, Conservação e Preservação do Solo
Agrícola, o proprietário foi autuado e, por não apresentar projeto técnico, foi multado;
posteriormente, vendeu a propriedade. Os novos proprietários apresentaram e implantaram
um projeto técnico para a recuperação dos danos, transformando as voçorocas e
substituindo a pastagem degradada pela cultura de citros. Após a aplicação da legislação
pertinente, a propriedade outrora degradada e improdutiva, transformou-se em empresa
agrícola.
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ABSTRACT: TRANSFORMATION OF ERODED AND DESERT AREA AND IN A
PRODUCTIVE AGRICULTURAL PROPERTY, THROUGH THE APPLICATION
OF THE LEGISLATION OF THE USE AND CONSERVATION OF THE GROUND
In 1999, the Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) of Ribeirão Preto received
denunciation from sedimentation of the Ribeirão Caçador. By means of an inspection in the
place, it was verified that the soil of the Sítio dos Bebes was degraded and in a transforming
into desert process. Taking care of to the State Law of the Use, Conservation and
Preservation of the Agricultural Soil, the proprietor was litigated, by not presenting project
technician, was fined; later, the property was sold. The new proprietors had presented and
implanted a project technician for the recovery of the damages, transforming the great
erosion ridges and substituting the pasture degraded for the culture of citrus. After the
application of the pertinent legislation, the property long ago degraded and unproductive,
was changedded into agricultural company.
Keyword: recovery of great erosion ridge; control of great erosion ridge; soil conservation.
INTRODUÇÃO
O EDA de Ribeirão Preto, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA)
recebeu denúncia, em julho de 1999, de assoreamento do Ribeirão Caçador, por partículas
de solo carreadas do Sítio dos Bebês, propriedade localizada no município de Santa Rosa
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de Viterbo. Após inspeção “in loco”, verificou-se que o solo da propriedade estava
degradado e em processo de desertificação.
O proprietário foi autuado de acordo com a Lei Estadual do Uso, Conservação e
Preservação do Solo Agrícola, mas, por não ter apresentado projeto técnico para
equacionar o problema, conforme lhe faculta a lei, foi multado e, em 2002, vendeu a
propriedade. Os novos proprietários apresentaram projeto técnico e implantaram técnicas
que recuperaram as voçorocas existentes e substituíram a pastagem degradada pela cultura
de citros. A propriedade, outrora degradada e improdutiva, após a aplicação da legislação
conservacionista, transformou-se em uma empresa agrícola, cumprindo sua função social.
A aplicação da lei estadual n. 6.171/88, que dispõe sobre o uso, conservação e
preservação do solo agrícola (São Paulo, 1988), é de competência exclusiva da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento (SAA), por intermédio da CDA.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no município de Santa Rosa de Viterbo, SP, pelos técnicos
do EDA de Ribeirão Preto, que fiscalizaram o Sitio dos Bebês. A propriedade foi
georrefenciada com receptor GPS, tipo Garmin 12, utilizando-se: graus minutos e
segundos, com “datum” SAD 69. As erosões encontradas também foram georreferenciadas,
dimensionadas, classificadas conforme portaria CATI n. 6/97 (São Paulo, 1997) e
fotografadas. O tipo de solo foi classificado como Neossolo Quartzarênico.
Além de erosão laminar, que ocorria em quase toda a propriedade, foram observadas
duas erosões em sulco muito profundo (voçoroca), indicadas em um croqui anexado ao
Termo de Inspeção [voçoroca A, nas coordenadas S 21o 30’ 52,1” e W 47o 24’ 32,6”, e
voçoroca B, S 21o 30’ 19,6” – W 47o 24’ 38,1”], e de sulcos superficiais freqüentes,
demarcados como C, S 21o 30’ 32,2” – W 47o 24’ 37,0”.

Figura 1. Solo degradado, foto de 1999; observar dunas de areia.

Figura 2. Solo erodido e degradado, foto de 1999.

Tabela 1. Danos encontrados pela fiscalização em 1999
Situação encontrada
Erosão Laminar
Erosão em sulco muito profundo ocasional - Voçoroca A
Erosão em sulco muito profundo ocasional - Voçoroca B
Erosão em sulcos superficiais freqüentes – C
Total

Área com dano (ha)
140,0
0,5
1,0
1,5
143,0

O proprietário foi autuado em 5 de junho de 1999 por infração ao artigo 16 do
decreto estadual n. 41.719/97 (São Paulo, 1997), e teve seu pedido de defesa contra o auto

de infração indeferido bem como o recurso posteriormente apresentado. Assim, foi aplicada
a multa respectiva de R$ 1.042,88, que foi recolhida pelo interessado.
A propriedade foi vendida aos Srs. Cláudio Antônio Lourençatto e Marcos Antonio
Jacobs, que, após terem sido informados da situação do imóvel quanto à autuação, em
11/12/2002, manifestaram o interesse em recuperar e conservar a área adquirida. O projeto
técnico de conservação do solo apresentado por eles foi aprovado. Em 17/07/2003,
verificou-se que grande parte do cronograma de operação foi vencida. Em vistoria feita em
fevereiro de 2005, constatou-se que todas as etapas propostas no projeto haviam sido
cumpridas a contento. Em março de 2006, após o período das chuvas, em nova inspeção ao
imóvel, comprovou-se a eficiência das obras executadas.
RESULTADOS
Na voçoroca A (figura 3), foram construídas seis lagoas em série (figura 4) ao
longo do leito da erosão e os extravasores (tubos) de cada lagoa encaminham as águas
excedentes para a próxima sem que estas entrem em contato com o solo, evitando-se
erosões. As margens das lagoas foram revegetadas com gramínea e a área de preservação
permanente (APP), reflorestada com espécies nativas. A água das lagoas está, atualmente,
sendo utilizadas para a irrigação dos citros.

Figura 3. Sítio dos Bebês - voçoroca A, na data da fiscalização
em 1999.

Figura 4. Sítio dos Bebês – voçoroca A, após implantação do projeto,
em 2005.

Na voçoroca B (figura 5), o trabalho foi realizado visando à estabilização natural,
com a retirada de águas pluviais contribuintes da cabeceira e laterais da erosão e o plantio
de eucalipto à montante e nas laterais (figura 6). A vegetação interior foi enriquecida com
espécies nativas.

Figura 5. Sítio dos Bebês – voçoroca B, na data da fiscalização
em 1999.

Figura 6. Sítio dos Bebês – voçoroca B, após implantação do projeto,
em 2005.

Nos locais onde havia erosão em sulcos superficiais C (figura 7) e erosão laminar,
o solo foi sistematizado, terraceado e implantada a cultura de citros em nível (figura 8). As
“inter-ruas” foram revegetadas com braquiária, visando a proteção do solo, sendo adotado o
manejo do “mato” com roçadeira, deixando o solo sempre protegido. A cultura de citros
recebe atualmente irrigação por gotejamento.

Figura 7. Sítio dos Bebes – Sulcos de erosão C, na data da
fiscalização em 1999.

Figura 8. Sítio dos Bebes – após implantação do projeto, em 2005.

Também foi realizada a readequação dos caminhos internos da propriedade e da
estrada municipal que a corta.
CONCLUSÕES
•
•
•
•
•

Sem a legislação conservacionista existente, o solo dessa propriedade continuaria
sendo degradado e o ribeirão assoreado;
O projeto técnico foi elaborado e implantado;
O custo total das obras foi de R$ 500.000,00, segundo o proprietário;
O solo degradado deu lugar a uma cultura produtiva de citros;
Com essa iniciativa, ocorreram benefícios diretos aos proprietários, ao córrego, que
ficou livre do assoreamento, e, principalmente, ao meio ambiente.
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