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RESUMO
Anteriormente à promulgação da lei estadual no 6.171/88, não havia como exigir a
solução dos problemas decorrentes de erosões causados por estradas rurais ou rodovias que
causam erosões ao utilizar áreas agrícolas das propriedades adjacentes para o escoamento
de águas da drenagem superficial dos leitos carroçáveis. Com a lei, foram realizados em
todo o Estado vários trabalhos como este, recuperando estradas e proporcionando aos
usuários melhores condições de transporte e escoamento da produção agropecuária.
Salienta-se que o sucesso dessas operações no Estado se deve à legislação conservacionista
e seus agentes aplicadores.
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ABSTRACT: ADJUST OF AGRICULTURAL ROAD IN BOITUVA, SP, IN
ATTENDANCE TO PLANT PROTECTION FINE
Previously to the promulgation of Sao Paulo State law n° 6.171/88, there was not a
specific rule as to correcting current problems of erosions caused by rural highways or
highways that cause erosions when using agricultural areas, located in adjacent properties
for the water draining of the superficial draining in the tracks. With the application of that
law, several environment protection inspections have been carried throughout the State,
resulting in recovered roads and providing best transport conditions to the farmers.
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INTRODUÇÃO
A produção agropecuária gera anualmente em São Paulo um PIB de R$ 11,2 bilhões
e, considerando-se o agronegócio como um todo, esse valor se eleva para R$ 132,8 bilhões.
Para o transporte dos produtos é utilizada uma malha viária de 220 mil km de estradas
rurais; no entanto, a maioria delas está em péssimo estado de conservação, que prejudica o
trânsito na área rural e o transporte das safras agrícolas (Vischi Filho, et.al., 2003). Nas
fotos 1 e 2 pode-se visualizar trecho de estrada com sérios problemas de erosão e estado
crítico de trafegabilidade e o assoreamento do ribeirão da Água Branca, em Boituva, SP.
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Foto 1 - Vista da pastagem, local onde as águas pluviais oriundas
da estrada

Foto 2 - Assoreamento do Ribeirão da Água Branca,
causado por carreamento de solo proveniente da
Estrada Municipal

Como forma de recuperação de estradas rurais, a aplicação da Lei do Uso, Conservação do
Solo Agrícola (São Paulo, 1988) pela CDA (Coordenadoria de Defesa Agropecuária) vem
obtendo bons resultados: geralmente, as prefeituras autuadas optam por apresentar projeto
técnico de recuperação da estrada.
No caso em pauta, a Prefeitura Municipal de Boituva foi autuada pelo EDA (Escritório de
Defesa Agropecuária) de Sorocaba em 27 de março de 2002 por causar erosões em
propriedades adjacentes à estrada municipal BTV-429 e assoreamento do ribeirão da Água
Branca, e apresentou projeto técnico de recuperação dos danos e readequação da estrada,
em 6 de agosto de 2002. Em inspeção realizada em 4 de maio de 2006, o EDA constatou
que as obras foram adequadamente implantadas – a estrada e o solo foram recuperados -, e
o respectivo processo foi arquivado sem penalidade à Prefeitura.
MATERIAL E MÉTODOS
Esse trabalho foi desenvolvido no município de Boituva, SP, na estrada municipal
para o bairro da Água Branca, BTV-429. Em 27 de março de 2002, a Prefeitura Municipal
foi autuada por Agentes Fiscais do EDA de Sorocaba por ter causado erosão em quatro
propriedades adjacentes à estrada e assoreamento do ribeirão da Água Branca. Os danos
decorreram de águas pluviais da estrada (coordenadas: S 23o 15’37,1” – W 47o 40’46,9”),
que estava sem manutenção necessária. Foi aplicada a lei estadual no. 6.171/88 (São Paulo,
1988) com o objetivo de readequar 1,5 km da estrada, que apresenta declividade de 5% a 10
% e tipo de solo denominado Argissolo Vermelho Amarelo. Para a implantação do projeto
técnico foram realizadas as seguintes obras: a) preparo do leito, com a retirada do horizonte
fértil das margens, encostando-se esse material à margem do local de trabalho para
utilização, após o término dos trabalhos, no acabamento dos taludes e devolução às próprias
margens; após, realizou-se a “quebra” de barrancos das margens, para elevar o nível da
estrada, que se encontrava “encaixada” em determinados pontos. O corte médio de
barrancos foi de 8 a 10 metros de cada lado da estrada e o material extraído foi utilizado
para a confecção do novo leito juntamente com a adição de pedras tipo “rachão” na base; b)
dividiu-se o trecho em oito segmentos, de acordo com a sua declividade média, conforme a
tabela 1; após a construção do leito, construiu-se “camalhões”, que encaminham as águas
pluviais aos terraços de base média, e bacias de contenção; c) após o cumprimento dos itens
“a” e “b”, providenciou-se o “agulhamento” - adição de pedras para compor a camada
superficial da estrada, ou seja, seu acabamento.

Segmento Extensão
(m)
AB
AB - CD
CD - EF
EF – GH
GH – LJ
LJ – LM
LM - NO
NO – P

315
282
245
118
203
121
117
100,5

Largura
média
(m)
5,0
5,5
7,3
7,6
6,5
6,0
5,0
4,8

Declividade
(%)
0a5
0a5
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10

Altura do
Terraços Espaçamento
Barranco
construídos
entre
(m)
terraços (m)
1,5 LE – 1,0 LD
4
84
1,8 LE – 1,1 LD
3
94
2,0 LE – 2,5 LD
3
80
2,5 LE – 1,5 LD
1
95
2,0 LE – 2,0 LD
3
75
2,5 LE – NH
1
75
2,5 LE – NH
2
173
NH
0
0

Tabela 1 (Legenda: LE = Lado Esquerdo; LD = Lado Direito; NH = Não Haverá)
RESULTADOS
Em inspeção de 4 de maio de 2006, o EDA verificou que as obras foram
implantadas e resultaram na recuperação da estrada e do solo. O respectivo processo foi
arquivado, sem penalidade à Prefeitura.

Foto 3 - Bacia de contenção construída na propriedade adjacente à
estrada

Foto 4 - Camalhão construído para encaminhar águas pluviais à
caixa de contenção

Foto 5 - Ramal da estrada.

Foto 6 - Estrada readequada com “agulhamento”
.

Foto 7 - Após o trabalho, estrada readequada e transitável

Foto 8 - Estrada readequada e transitável

CONCLUSÕES
•
•
•

Se não existisse a lei estadual 6.171/88, não haveria condições de autuar a Prefeitura
Municipal, fato que a levou a recuperar a estrada e sanar os danos nas propriedades
prejudicadas;
A estrada foi totalmente readequada, proporcionando boas condições de transporte
nela durante todas as épocas do ano;
Houve uma melhora significativa da qualidade da água do ribeirão da Água Branca,
pois foi reduzido o carreamento de partículas de solo ao seu leito.
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