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RESUMO
Trata o presente estudo da avaliação dos efeitos do uso e ocupação do solo da Bacia do Córrego Machadinho, na
porção sul da área urbana do município de Araçatuba (SP), realizada no ano 2004 e revista nos últimos anos.
Verificou-se que com o passar dos anos a ocupação da área foi intensifica e o processo de degradação
socioambiental foi potencializado, pois nenhuma intervenção significativa de caráter protetivo foi implantada na
área. Neste contexto, as análises apresentadas tiveram por objetivo a avaliação das condições ambientais da área
de estudo de pesquisa, visando caracterizar suas potencialidades e limitações quanto à intensificação da ocupação
urbana, e propor possíveis alternativas de manejo da região. Como conclusão foram refeitas as recomendações de
como a urbanização deverá ser direcionada com a finalidade de proteger e recuperar a referida área da bacia em
situação de vulnerabilidade ambiental, por meio de ações permanentes e integradas que propiciariam o uso
sustentável dos recursos naturais e a melhoria das condições socioambientais da região.
PALAVRAS-CHAVE: Uso e Ocupação do Solo-Bacia Hidrográfica- Impactos sócio-ambientais-Zoneamento urbanoAmbiental- Recuperação Ambiental
SUMARY
It this study evaluating the effects of land use and land occupation of Machadinho’s Stream Basin, in the southern
part of the urban area of the municipality of Araçatuba (SP), held in 2004 and revised in recent years. It was found
that over the years the occupation of the area was intensified and the environmental degradation process was
enhanced because no significant intervention protective character was deployed in the area. In this context, the
analyzes presented were aimed at assessing the environmental conditions of the research area of study, to
characterize their potential and limitations as to the intensification of urban occupation, and propose possible
alternative management of the region. In conclusion it was repeated recommendations of how urbanization should
be directed in order to protect and recover the said area of the basin environmental vulnerability, through
permanent and integrated actions that would provide sustainable use of natural resources and the improvement of
environmental conditions of the region.
KEYWORDS: Use and Land Use-Basin Hidrografic - Impacts socio-environmental-urban-zoning environmentally
Environmental Recovery
RESUMEN
Es este estudio para evaluar los efectos del uso y ocupación del suelo tierra de Machadinho Cuenca del Arroyo, en la
parte sur del área urbana del municipio de Araçatuba (SP) llevó a cabo en 2004 y revisado en los últimos años. Se
encontró que durante los años de la ocupación de la zona y se intensificó el proceso de degradación del medio
ambiente se ha mejorado porque ningún carácter protector significativo de la intervención fue desplegado en la
zona. En este contexto, los análisis presentados objetivo era evaluar las condiciones ambientales del área de
investigación de estudio, para caracterizar sus potencialidades y limitaciones en cuanto a la intensificación de la
ocupación urbana, y proponer posibles medidas de manejo alternativo de la región. En conclusión, se repitió
recomendaciones de cómo la urbanización debe ser dirigido con el fin de proteger y recuperar dicha área de la
cuenca de la vulnerabilidad ambiental, a través de acciones permanentes e integradas que proporcionaría el uso
sostenible de los recursos naturales y la mejora de condiciones ambientales de la región.
PALABRAS CLAVE: Uso y Uso de la Tierra-Cuenca Hidrográfica- Impactos socio-ambiental-urbano-zonificación de
recuperación del medio ambiente Ambiental
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INTRODUÇÃO:
O uso e ocupação dos solos brasileiros aconteceram de forma desordenada, ligado à
urbanização acelerada que ocorreu nas grandes e médias cidades e aos baixos níveis de
condições sociais a que a maioria da população está inserida.
A falta de oportunidade de casa própria de infraestrutura básica abre caminhos às más
condições das moradias e assentamentos nos sítios urbanos existentes no entorno da cidade,
tais sítios que a priori marginalizavam a cidade, hoje fazem parte da mesma.
Além dos problemas sociais e de infraestrutura, considera-se também a especulação
imobiliária que busca por áreas com custos baixos para obterem lucros mais altos, com isso, as
margens de rios e córregos as quais “não eram de ninguém” foram ocupadas de maneira
exacerba destruindo matas ciliares e poluindo os mesmos, fadando os afluentes ao total
descaso e abandono.
No documentário Entre Rios -A Urbanização de São Paulo- dirigido por Caio Silva Ferraz, no
mesmo, pode verificar a reflexão da geógrafa Odete que diz “A urbanização de São Paulo foi
uma coisa tão violenta que ocupou o lugar do rio. Então enchente é coisa que nós inventamos,
é produto da urbanização”. Este modelo de ocupação toma proporções maiores e se finda
sobre o interior do estado. Cidades pequenas e médias, que não precisavam urbanizar e
ocupar margens de rios começam a fazê-lo a fim de “urbaniza-la”.
O município de Araçatuba, apesar de possuir grande área territorial de 1.167,129 km²
(IBGE,2015), ocupou os vales dos principais cursos d’água que cortam a área urbana em sua
urbanização. No vale do córrego Machadinho essa ocupação ocorreu com a construção de
residências de classe média e media alta, que para se instalar canalizou e retificou o córrego,
prejudicando o seu leito, além de poluir as suas águas. Como consequência, além dos
processos erosivos e de assoreamento ocorrem atualmente grandes enchentes em épocas de
chuvas intensas .
Nos últimos cinco anos, com o desenvolvimento acelerado da região, o impacto sócio
ambiental da urbanização e edificação, sem a adoção dos instrumentos de controle tais como
o controle urbanístico (quanto ao uso e ocupação do solo), drenagem (águas pluviais) e
saneamento (contaminação do solo e águas) contribuíram para a potencialização e
intensificação da degradação ambiental da área.
OBJETIVOS:
As análises apresentadas neste estudo tiveram por objetivo a avaliação das condições
ambientais da área ao longo dos anos, visando caracterizar seus impactos, e limitações quanto
à ocupação urbana e propor possíveis alternativas de manejo da área.
METODOLOGIA:
A metodologia utilizada para a realização desse trabalho foram pesquisas realizadas em
bibliografias existentes através de livros e artigos que permitiram o desenvolvimento da
revisão bibliográfica a fim de comparar e corroborar as pesquisas realizadas em campo.
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Também foram feitas análises in loco, visitas e o acompanhamento nos últimos anos da
situação da área objeto de estudo.
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
A área estudada trata-se das margens do córrego Machadinho o qual corta Araçatuba pelos
seguintes bairros, Brasília, Bandeiras, Saudades, Icaraí, Jd. Baguaçu e Vila Santo Antônio,
localiza-se na porção sul da área urbana de Araçatuba, como de pode observar na Figura 1.
A ocupação desta área de estudo é mista, apresentando ocupações em sua maior parte de uso
residencial e comercial (ao longo das principais ruas e avenidas), e institucional ( escolas ,
igrejas, ) no restante da área. A maior parte desta ocupação é de construções térreas ou de
dois pavimentos, no entanto nos últimos anos, edifícios residenciais foram construídos nos
vazios urbanos que tinham como função a retenção de águas de chuvas das porções mais
elevadas do relevo. As figura 1 e 2 , ilustram a localização e a ocupação área de estudo .
Figura 1 – localização e ocupação da área avaliada em 2002.

1 – Alto curso (Nascenteaté a Rua Tupinambás),
2 – Médio Curso (Av.
Tupinambás até Av.
Brasília),
3 – Baixo Curso (Av.
Brasília até o Rib.
Baguaçu).
FONTE: Google Earth, 2002
Figura 2 –. localização e ocupação da área avaliada em 2016.
1 – Alto curso (Nascenteaté a Rua Tupinambás),
2 – Médio Curso (Av.
Tupinambás até Av.
Brasília),
3 – Baixo Curso (Av.
Brasília até o Rib.
Baguaçu).
FONTE: Google Earth, 2016
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RESULTADOS OBTIDOS
Ocupação da área
Considerando-se que os processos do meio físico identificados na área têm como principal
condicionante de origem humana a ocupação urbana, portanto a densidade de tal ocupação e
a natureza dessa ocupação são informações fundamentais para o entendimento dos processos
presentes na área. A ocupação da área de interesse é mista, apresentando
predominantemente ocupações residenciais e de uso comercial ao longo das maiores avenidas
,poucas indústrias, escolas, igrejas e instituições públicas no restante da área. A maior parte
desta ocupação é de construções térreas ou de dois pavimentos, sendo que nos últimos cinco
anos houve um aumento significativo de edifícios residências na região do entorno do córrego.
Do ponto de vista de sua distribuição espacial, a principal característica dessa ocupação é a
variação de densidade de ocupação em diferentes parcelas da área ( FURTADO, 2001).
Assim, os divisores de água e as porções mais elevadas do vale do Córrego Machadinho
apresentam alta densidade de ocupação, principalmente na porção a norte da área, como se
pode verificar nas Figuras 3 a 6.
Figura 3 – vista aérea da parcela de área urbana (Bairro
Bandeiras) situada a norte da área no alto curso do
Córrego Machadinho.

Figura 4 – vista aérea da parcela de área urbana (Vila
Sto. Antonio) situada a norte da área no baixo curso.

Figura 5 – vista aérea da parcela de área urbana
(Bairros: Alto Saudade e Jd.Icaraí) situada a sul da área,
no alto curso do Córrego Machadinho.

Figura 6 – vista aérea da parcela de área urbana (Jd.
Baguaçu) situada a sul da área, no baixo curso do
Córrego Machadinho.
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FONTE: Google Earth, 2016

No entanto, parcela das áreas não urbanizadas próximas à nascente do córrego, na porção
mais elevada da área, foram ocupadas com conjuntos de edifícios residenciais ( Minha Casa –
Minha Vida), impermeabilizando grande parte da cabeceira do córrego, como pode se verificar
nas Figuras 7e 8. Tais também poderiam ser transformadas em áreas verdes de uso público e
de proteção ambiental.
Figura 7 – Vista da parcela de não urbanizada próxima à
nascente (alto curso) em 2002.

Figura 8 –. Vista da parcela ocupada próxima à
nascente (alto curso) em 2016

FONTE: Google Earth, 2016

Nas parcelas da área que se situam nas menores cotas da Bacia (terço inferior das encostas e
fundo do vale do Córrego Machadinho) a ocupação é bem menos intensa, como podemos
verificar nas Figuras 9 a 12, no ano de 2002 2 observadas em 2004 no estudos realizado. Essa
área de baixa declividade identificada no baixo curso do Córrego Machadinho, não recebeu
atenção especial visando sua proteção, conforme recomendado nos estudos em 2004 . O local,
teve grande parcela de suas áreas ocupada , não sendo recuperadas e transformadas em
áreas de uso institucional do município( parques públicos de lazer e esportes), ou área de
preservação ambiental.
Figura 9 – vale do Córrego Machadinho – médio
curso (Rua Tupinambás – Avenida Brasília) em 2004 .

Figura 10 – Vale do Córrego Machadinho – baixo curso
(Avenida Brasília Córrego Baguaçu).
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FONTE: Google Earth, 2016
Figura 11 – Vista da área, 2002 vale do Córrego
Machadinho – baixo curso (Avenida Brasília - Córrego
Baguaçu).

Figura 12 – Vista da área, em 20016, vale do Córrego
Machadinho – baixo curso (Avenida Brasília - Córrego
Baguaçu).

FONTE: Google Earth, 2016

Drenagem natural e urbana
Por se tratar de área que compreende um vale de corpo d’água, os processos naturais de
maior interesse no na área em estudo são aqueles relacionados ao fluxo superficial de água na
bacia (enchente, erosão e assoreamento), razão pela qual a análise dos processos de
drenagem superficial da Bacia se reveste de grande importância.
Por esse motivo, no presente trabalho se optou por considerar os condicionantes naturais e
decorrentes da ação humana no regime de drenagem superficial da área.
Drenagem natural
Nesse caso a análise de baseou na morfologia das encostas presentes na área e na declividade
dos terrenos, considerando seu valor em termos de porcentagem e as pendências principais da
declividade na área.
Os resultados indicam que a forma de encosta predominante na área é a forma convexa, na
qual a inclinação da superfície do terreno apresenta valores crescentes em direção à
drenagem. Ainda com relação à morfologia das encostas verifica-se que na porção sul da área
tais encostas tende a apresentar extensões (distância entre os pontos de maior e menor cota
da encosta) menores como ilustrado no corte 1 da Figura 13, enquanto na porção norte as
encostas tendem a ser mais longas, como o corte denominado número 2 na Figura 10.
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Quanto aos valores de declividades do terreno, verifica-se que na área predominam
inclinações da ordem de 2 e 5%, e que os valores maiores encontrados (10%) encontram-se
restritos a uma parcela da área situada no terço inferior das encostas situadas no baixo curso
do vale do Córrego Machadinho, a leste da Avenida Brasília.
Os valores menores de declividades se situam nas porções mais elevadas da área, no terço
superior das encostas e nas proximidades dos divisores de água locais. A distribuição dos
valores de declividade existentes na área, bem como o sentido de inclinação dos terrenos no
local, são ilustrados com um sistema de setas na Figura 13.
Deve-se ressaltar ainda, (a existência de uma área bastante plana baixa declividade), situada
no baixo curso do vale do Córrego Machadinho, a leste da Avenida Brasília, conforme ilustrado
na Figura 13 (área destacada em cinza e corte 3).
Figura 13 – mapa de declividades da área.

Figura 13a – vista da área, destacando a área de baixa
declividade no Baixo Curso do Machadinho, ainda não
urbanizada.

Fonte: FURTADO et alli, 2014.

O sentido da declividade nas diferentes parcelas da área indica claramente que o fluxo
superficial natural de água tende a se concentrar em direção ao baixo curso do vale do Córrego
Machadinho. A forma convexa das encostas, por seu lado, indica uma tendência de aceleração
de fluxo em direção à base (fundo do vale) já que a declividade tende a aumentar em direção à
base das encostas.
Tal situação intensifica o fluxo de água superficial em direção ao fundo do vale e em direção
ao baixo curso do Córrego Machadinho, podendo acarretar grandes aumentos de vazão e de
velocidade de escoamento no baixo curso da drenagem.
Drenagem urbana
No caso da drenagem urbana, o trabalho contemplou apenas uma análise qualitativa dos
dispositivos de drenagem urbana presentes no curso do Córrego Machadinho e as implicações
de seu desempenho no regime de águas de superfície na área em estudo.
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As principais obras de drenagem urbana que influem no fluxo de água no vale do Córrego
Machadinho são canalizações do próprio Córrego e seus afluentes (como os Córregos Iporã e
Santa Maria) e tubulações da rede de drenagem urbana que descarregam no Córrego
Machadinho.
Canalizações do Córrego Machadinho e Afluentes e Impactos na área
O desenvolvimento urbano na região estudada e de suas vizinhanças fez com que parte do
vale das drenagens locais (principalmente sua planície de inundação) fosse ocupada com obras
comerciais e residenciais.
Como é comum nesses casos, a redução do volume natural do vale foi compensada com obras
de canalização dos cursos d’água, porém as obras existentes no local parecem indicar a
ocorrência de erros construtivos ou de dimensionamento de tais estruturas.
Tentando identificar os possíveis problemas existentes, foi realizada uma visita à área, durante
a qual se procedeu à identificação das principais obras de drenagem urbana presentes no
local. Para facilitar a localização das obras, as mesmas são ilustradas e numeradas na Figura 14.
Figura 14 – pontos de contribuição e canalizações identificadas.

Fonte: FURTADO et alli, 2014.
Figura 15 – Ponto 1 - contribuição do Córrego Iporã.

Figura 16 – Ponto 2 - contribuição do alto curso do
Córrego Machadinho.
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Figura 17– Ponto 3 - canalização no médio curso do
Córrego Machadinho.

Figura 18 – Ponto 4 - contribuição do Córrego Santa
Maria.

Fonte: FURTADO et alli, 2014.
Figura 19– Ponto 5 - galeria no baixo curso do Córrego
Machadinho.

Fonte: FURTADO et alli, 2014.
Figura 20 – Ponto 6 - canalização no baixo curso do
Córrego Machadinho.

Fonte: FURTADO et alli, 2014.

Fonte: FURTADO et alli, 2014.

Figura 21 – Ponto 7 - galeria no baixo curso do Córrego
Machadinho.

As ilustrações apresentadas indicam alguns problemas que ocorrem na área: (1) o leito do
Córrego Machadinho tende a ter sua vazão significativamente aumentada por diferentes
contribuições ao longo de seu curso (pontos 1, 2 e 4); (2) as galerias e canalizações ao longo
curso do Córrego Machadinho tendem a estrangular o fluxo de água no leito do córrego
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(observar as dimensões das galerias no curso médio - ponto 3, e as dimensões sensivelmente
menores dos dispositivos existentes nos pontos 5, 6 e 7). As observações apresentadas
indicam a possibilidade de alagamentos a montante do ponto 5 e de desenvolvimento de
processos erosivos a jusante deste ponto e nos pontos 6 e 7. Nestas imagens pode-se
conservar erosão nas margens e assoreamento do corpo d´água.
Descargas no Córrego Machadinho
Outro aspecto que contribui para o aumento de vazão na calha do Córrego Machadinho é a
existência de dispositivos de descarga de drenagem urbana ao longo do leito do córrego. Nas
Figuras 22 a 25 têm-se ilustrações de dispositivos de descarga no leito. As aguas drenagem
também contribuem para o assoreamento quando descarregam solo e lixo no corpod’água,
como ilustrado nas figuras abaixo.
Figura 22 – descarga no curso médio do córrego.

Figura 23 – descarga no curso médio do córrego.

Figura 24 – descargas no baixo curso do córrego.

Figura 25 – descargas no médio curso do córrego.

A existência dessas e de outras descargas tendem a aumentar, ainda mais, o volume de água
circulando no leito do Córrego Machadinho.
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Impactos Presentes na área
Como já citado anteriormente, as condições de fluxo natural e decorrente da ocupação urbana
da área tendem a propiciar o desenvolvimento de alagamentos, processos erosivos e de
assoreamento, além de problemas potenciais de contaminação do corpo d’água analisado.
Como a ocupação da área da bacia do córrego foi intensificada ao longo dos anos, conforme
observado no item 3, principalmente com a impermeabilização do solo nos vazios urbanos
ocupados, tais impactos foram consideravelmente potencializados. As figuras á seguir ilustram
tais impactos.
Alagamentos
Os problemas de alagamentos já existentes foram intensificados com o aumento da ocupação
na parcela urbanizada no médio curso do Córrego Machadinho, uma vez que as galerias sob a
Rua Duque de Caxias e a rotatória da Avenida Brasília parece não serem suficientes para dar
vazão a toda água captada (cujo registro é facilmente encontrado na imprensa local). As fotos
a seguir ilustram os constantes alagamentos que ocorrem na área.
Figura 25 – Rotatória da Avenida Pompeu e Avenida
Baguaçu ( baixo curso)- ano 2015.

Figura 26 –Cruzamento da Av. Pompeu com Rua Duque
de Caxias.

.
Fonte: Jornal Folha da Região, 2015

Fonte:Jornal Folha da Região, 2015

Figura 27–Rotatória da Av. Pompeu e da Rua Duque de
Caxias (médio curso)

Fonte: Jornal Folha da Região, 2014

Figura 28 –Av. Pompeu de Toledo com Rua Celestino
Blaya (alto curso)

Fonte: Jornal Folha da Região, 2015
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Figura 29: da Av. Pompeu entre a Rua Duque de Caxias
e Av. Brasília(médio curso)

Fonte: Jornal Folha da Região, 2015.

Figura 30: da Av. Pompeu entre a Rua Duque de Caxias
e Av. Brasília (médio curso)

Fonte: Jornal Folha da Região, 2015.

Erosão e Assoreamento
Evidências de processos erosivos no vale do Córrego Machadinho podem ser encontradas em
diferentes pontos, tanto provocando solapamento de parte das margens do córrego como
pondo em risco obras efetuadas no vale do mesmo, como se pode verificar nas Figuras 28 a 31.
Figura 31 – erosão no médio curso do Machadinho.

Figura 32 – erosão no baixo curso do Machadinho.

Figura 33-erosão no baixo curso comprometendo obras
de drenagem urbana.

Figura 34 – erosão e assoreamento baixo curso do
Machadinho.
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Riscos de Contaminação
Além dos impactos já descritos, a crescente urbanização da área e o fato de que o leito do
córrego é transposto por emissores de esgoto cria condições de risco de contaminação dos
recursos hídricos de superfície e subterrâneos na área.
CONCLUSÃO
Em função da intensificação da ocupação urbana, a área natural de toda a bacia do Córrego do
Machadinho vem sendo trocada pelo asfalto e concreto, acabando por impermeabilizar o solo,
impedindo a absorção natural da água das chuvas.
O incremento das construções ao longo das margens do baixo curso do Córrego Machadinho
acarretou o agravamento da degradação ambiental do local com graves implicações
econômicas à sociedade e à própria construção.
Por ocasião das chuvas, grande parcela da água que poderia ser absorvida pelo solo se dirige
ao fundo do vale do Córrego do Machadinho, o que acarreta, ao longo do tempo, vazões
maiores a serem suportadas pelo mesmo.
De outro lado, tem-se que a ocupação desordenada do médio curso do Córrego do
Machadinho, leva a uma redução do volume natural do vale, que vem sendo em parte
compensada com obras de canalização dos cursos d’água. Porém, as obras existentes no local
parecem indicar a ocorrência de erros construtivos ou de dimensionamento de tais estruturas
de forma a não produzir os efeitos esperados.
Esse modelo de ocupação vem provocando ao longo dos anos impactos ambientais
importantes: alagamentos no médio curso do Córrego (Avenida Pompeu de Toledo entre a
Avenida Saudade , Avenida Brasília e Avenida Baguaçu) e processos erosivos e de
assoreamento no médio e baixo curso do Córrego (conforme demonstram as fotos deste
trabalho), o que têm comprometido a qualidade ambiental da bacia.
O fundo de vale do baixo curso do Córrego Machadinho atua hoje como importante área de
inundação natural, a qual já ocorre em alguns pontos, conforme fotos de número 22 a 24. Isso
representa uma adaptação da natureza ao estado atual, minimizando os impactos ambientais
(alagamentos, erosões e assoreamento) do médio e baixo curso do Córrego Machadinho.
A área de baixa declividade identificada no baixo curso do Córrego Machadinho, identificada
nas figuras 13 e 13a, deve receber atenção especial visando sua proteção. O local, incluindo
todas as áreas não urbanizadas em seu entorno deveria, por exemplo, ser recuperadas e
posteriormente transformadas em áreas de uso institucional do município, ou área de
preservação ambiental. Parques públicos e áreas verdes, se implantados nestas áreas
poderiam ser a solução para a minimização dos impactos existentes.
As condições específicas dessa área indicam que ela, se gerenciada com as intervenções
apropriadas, pode ser de grande utilidade para minimizar os impactos sociais e ambientais
hoje existentes (alagamentos, erosão e assoreamento, riscos à saúde humana, etc..) nas áreas
já urbanizadas.
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A recuperação do córrego Machadinho pode ser conseguida , com limitações, em trechos onde
não há áreas marginais a disposição. No entanto, através de tecnologias ambientais pode-se
melhorar significativamente os processos erosivos , de assoreamento tanto no leito do rio
como na suas margens.
Por outro lado, é necessário que seja (urgentemente) definido o Zoneamento UrbanoAmbiental da região com base em estudos de Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos, para ser
incorporado ao Plano Diretor e/ou outros instrumentos de planejamento e controle de
ocupação, com a participação da sociedade civil, conselhos municipais e do Comitê da Bacia
do Baixo Tietê.
Tal quadro tende a se agravar com o passar do tempo se a ocupação local não se der segundo
rígidos critérios técnicos de conservação (conjunto de medidas e recomendações de ocupação
e soluções de engenharia ambiental apropriadas para as condições locais), de forma a reduzir
os impactos negativos da ocupação urbana e evitar a potencialização dos impactos ambientais.
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