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No Estado de São Paulo, o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 

implantado pela Secretaria de Agricultura, através da Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (CATI), visa entre outras coisas o desenvolvimento da consciência da necessidade 

de recuperação e preservação dos recursos naturais existentes nas 22 Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (Ugrhis) do Estado, por meio de ações conjuntas, com 

a participação dos produtores rurais, Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, 

Casas da Agricultura, CATI, Universidades Públicas, Institutos de Pesquisa e Prefeituras 

Municipais. 

O desenvolvimento Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas está sendo 

implantado em momento extremamente oportuno, pois o Relatório de Qualidade das Águas 

Interiores do Estado, divulgado em meados de 2003 pela CETESB (Companhia de 

Tecnologia e Saneamento Ambiental do governo paulista), mostra que a qualidade da água 

destinada ao abastecimento público é imprópria em 27% dos rios e reservatórios existentes 

no Estado de São Paulo. O índice corresponde aos mananciais classificados como ruins ou 

péssimos. 

O referido estudo mostra também se levarmos em consideração os índices de 

qualidade da água para abastecimento e para preservação da vida aquática, 46% dos 

mananciais paulistas poderão ser classificados como ruins. 

O problema da má qualidade da água de inúmeros mananciais paulistas destinada 

tanto para o abastecimento humano quanto para o meio aquático, é recorrente do 

lançamento de esgoto (doméstico e industriais) e de resíduos de defensivos agrícolas nos 

rios e seus afluentes. Conforme pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), 60% dos cinco milhões de toneladas diárias de esgoto coletados 

em todo o Estado de São Paulo são despejados nos rios sem tratamento. Somados a isso 
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estão o mau uso da água e a ocupação desordenada do solo. O estudo mostra que quanto 

menor for o volume de água nos rios, também são menores as chances de dispersão da 

carga poluidora e maiores as possibilidades de desenvolvimento de algas e bactérias em 

seus leitos. 

O resultado do estudo apresentado pela CETESB foi obtido por meio de amostras 

colhidas durante o ano de 2002, em 150 pontos de rede de monitoramento, distribuídos nas 

22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Ugrhis) do Estado de São Paulo e 

em um ponto no Estado de Minas Gerais. Outros 83 pontos, monitorados pelas regionais da 

CETESB no Estado, também foram considerados, totalizando 234 locais. Em todo o Estado, 

só as Ugrhis do Pontal do Paranapanema e Baixo Tietê apresentaram qualidade entre boa e 

ótima. Tal situação está forçando o Governo do Estado de São Paulo a implantar o 

Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. 

No município de Cabrália Paulista (Região Administrativa de Bauru), o Programa 

Estadual de Microbacias Hidrográficas está sendo implantado na Microbacia do Córrego do 

São José do Corrente, tributário da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, este 

afluente do rio Paraná, principal complexo de drenagem de água da Bacia Platina, 

objetivando promover a recuperação e preservação dos recursos naturais existentes por 

meio de ações conjuntas, com a participação dos produtores e trabalhadores rurais, 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Órgãos Governamentais, Faculdade de 

Ciências da UNESP/Bauru, Escola Técnica Estadual “Astor de Mattos Carvalho”, unidade 

escolar do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” (CEETEPS/UNESP) e 

Instituições Públicas de apoio e pesquisa e Prefeitura Municipal. 

O Projeto de recuperação da Microbacia Hidrográfica do Córrego do São José do 

Corrente, visa estabelecer um conjunto de ações participativas baseadas em diagnóstico 

prévio sobre o qual se possa promover a conservação e recuperação dos recursos hídricos, 

áreas de proteção permanente (APP), dos solos de pastagens prejudicados pela erosão e 

manejo inadequado, de forma a desenvolver e manter um sistema integrado e sustentável 

de produção agropecuária, proporcionando condições concretas para promover a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade cabraliense no presente e principalmente no futuro. 

A Microbacia Hidrográfica do Córrego do São José do Corrente abrange uma área de 

3.300 ha. Estudo realizado pela Casa da Agricultura do Município de Cabrália Paulista sob 

supervisão do Engenheiro Agrônomo Amauri Gomes e do Técnico Agrícola Rubens Cassini, 

mostra que a pecuária extensiva de corte/mista é a principal atividade econômica, ocupando 

uma área de 2034 ha (62% da área total da Microbacia) e é dominada por médios e grandes 

proprietários rurais. 

                                                                                                                                                                                     
E-mail: acavarsan@bol.com.br 

 8402 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O índice de produtividade da maioria das propriedades que praticam a pecuária 

extensiva de corte/mista é baixo (2 cabeças de bovinos por hectare de pasto) e a produção 

é destinada principalmente à venda de animais para cria e recria. Apenas duas das vinte e 

oito propriedades existentes confinam bovinos para engorda e terminação e utilizam das 

técnicas de inseminação artificial e de transferência de embriões para aprimorar a qualidade 

genética e consequentemente elevar o índice de produtividade do rebanho. 

Na maioria dessas propriedades o manejo de pastagens é contínuo com poucas 

divisões de pasto com baixa produção de forragens. O capim predominante é a braquiária 

(de origem africana) e a maioria dos produtores não fazem correção dos solos e adubação 

dos pastos regularmente. Uma porcentagem significativa das propriedades possuem 

pequenas áreas de capineiras (cana-de-açúcar e napier), sendo insuficiente para a 

suplementação do rebanho, principalmente no período de estiagem. 

A conservação do solo é feita tradicionalmente por sistema de curva de nível simples 

que geralmente apresenta ruptura em decorrência dos trilhos feitos pelos animais e 

danificados pelas águas pluviais, provocando erosões do tipo sulcos e voçorocas. Como 

podemos observar, o manejo conservacionista adotado é insuficiente para proteger os solos 

e as pastagens, prejudicando consequentemente a conservação das estradas e dos 

mananciais da Microbacia. 

O público beneficiário da Microbacia Hidrográfica do Córrego do São José do Corrente 

é constituído principalmente por médios produtores rurais que exploram suas propriedades 

de forma empírica ou tradicional (baixo nível de tecnologia para aprimorar a produção) e 

geralmente são resistentes à mudanças. Alguns proprietários arrendam temporariamente as 

suas áreas de pastagens para terceiros e pouco investem no melhoramento das pastagens 

e na conservação do solo. Esses beneficiários não possuem nenhum tipo de organização 

formal ou informal. 

O principal problema que o Projeto de Microbacia está enfrentando na atualidade não 

está relacionado principalmente com a situação de degradação ou de preservação dos 

recursos naturais presentes na Microbacia Hidrográfica do Córrego do São José do 

Corrente, tais como a água e mata ciliar (Área de Preservação Permanente – APP). Embora 

tenha se detectado a ocorrência de assoreamento em alguns trechos do Córrego do São 

José do Corrente em virtude da ausência de mata ciliar em pequenas áreas, o maior 

problema a ser superado é o como convencer os produtores e trabalhadores rurais sobre a 

importância da mudança de concepção de utilização e conservação dos solos que estão no 

entorno da Microbacia e a gestão correta das atividades produtivas para garantir a 

recuperação dos pontos degradados e a preservação dos recursos naturais da Microbacia 

para o futuro. 

 8403



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

É em virtude deste problema que na atualidade o Projeto de Microbacia Hidrográfica 

está priorizando as ações que visam promover a conscientização dos produtores e 

trabalhadores do meio rural sobre a importância da recuperação e preservação das áreas 

localizadas no entorno do Córrego do São José do Corrente, nascente que além fornecer 

água potável para inúmeras propriedades rurais, também abastece a cidade de Cabrália 

Paulista. 

Entre as ações priorizadas está a consecução e o desenvolvimento de um projeto de 

cunho técnico-científico e didático-pedagógico, articulado por educadores e educandos do 

Ensino Médio e Técnico da Escola Técnica Estadual “Astor de Mattos Carvalho”, unidade 

escolar do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” (CEETEPS/UNESP) 

juntamente com profissionais da Casa da Agricultura e da Defesa Civil de Cabrália Paulista 

– SP, para colaborar com o desenvolvimento do Programa Estadual de Microbacia 

Hidrográfica implantado pelo governo paulista e analisar sua eficácia e eficiência na 

resolução dos problemas levantados, recuperando e desenvolvendo o espaço ambiental 

degradado na área de abrangência geográfica da Microbacia Hidrográfica do Córrego do 

São José do Corrente. 

Como o assunto Microbacia Hidrográfica é complexo, no desenvolvimento dos 

trabalhos e estudos de campo, procuraremos identificar os conhecimentos científicos 

efetivamente aplicados, responsáveis pelo encaminhamento e solução dos problemas 

ambientais, visando o envolvimento do conhecimento de diferentes áreas do saber humano 

como base para a ação eficiente. Sem o conhecimento científico relevante a ação humana 

no sentido de recuperar, desenvolver e sustentar áreas importantes para o benefício das 

populações torna-se um empreendimento sujeito ao fracasso por falta de sustentabilidade 

científica. 

O Projeto de Microbacia Hidrográfica do Córrego do São José do Corrente, numa 

primeira etapa já realizou um conjunto de ações participativas baseadas em diagnóstico 

prévio sobre o qual se possa promover a conservação e recuperação dos recursos hídricos 

atualmente valorizados em decorrência da importância estratégica da água potável para o 

ser humano neste adentrar de novo século e milênio. 

Considerações finais 

O Desenvolvimento de Projeto técnico-científico e didático-pedagógico para resolução 

de problemas relacionados à Microbacia Hidrográfica do São José do Corrente é essencial 

para que os alunos do Ensino Médio e Técnico da Escola Técnica Estadual “Astor de Mattos 

Carvalho”, unidade escolar do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” 

(CEETEPS/UNESP) entendam a complexidade da questão e a necessidade do 

envolvimento do conhecimento de diferentes áreas do saber humano para a resolução de 
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problemas ambientais e sociais. Assim sendo, no decorrer do desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem tanto o educando do Ensino Médio quanto do Técnico conseguirá 

ampliar a sua visão crítica de mundo e terá condições de lutar pela construção da cidadania 

e de um país justo e soberano. 

Neste sentido, desde a sua implantação, o Projeto de Microbacia Hidrográfica do São 

José do Corrente está mobilizando tanto nos trabalhos teóricos (técnico-científico) quanto 

nos estudos de campo (didático-pedagógico) os conhecimentos científicos de caráter 

geológicos, geográficos, biológicos, físicos, químicos, ambientais, estatísticos, etc. como 

base para a consecução de ação eficiente pois, sem o conhecimento científico relevante a 

ação humana no sentido de recuperar, desenvolver e sustentar áreas importantes para o 

benefício das populações torna-se um empreendimento sujeito ao fracasso por falta de 

sustentabilidade científica. 

O manejo inadequado do solo agricultável, o desmatamento irracional das matas 

ciliares, o preparo inadequado das pastagens favorecendo a erosão e o empobrecimento do 

solo, exigem, atualmente, medidas urgentes no sentido de desenvolver e manter um sistema 

integrado e sustentável de produção agropecuária compatível com a idéia de melhoria da 

qualidade de vida da geração atual e futura. 

Temos plena consciência que o Projeto de Microbacia Hidrográfica do São José do 

Corrente somente atingirá resultados positivos se, além do envolvimento das populações 

rural e urbana e de técnicos, educandos e professores houver também a mobilização de 

conhecimento científico dando sustentabilidade às ações de recuperação e desenvolvimento 

da referida Microbacia que fornece água potável para propriedades rurais e população da 

cidade de Cabrália Paulista – SP. 
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