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Experiência  
 
Avaliação dos Impactos Ambientais sobre o Córrego Água do Curtume. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência apresentada em Encontro Regional do Ciclo 2016 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Avaliar os impactos ambientais macroscópicos existentes no Córrego Água do 
Curtume, incluindo suas causas, e, a partir deste diagnóstico, propor medidas para 
reduzi-los.  
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Meio Ambiente do Município de Avaré.  
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
À vista da importância dos córregos urbanos e das áreas de preservação 
permanente para a conservação e proteção dos recursos hídricos, a Prefeitura 
Municipal de Avaré identificou a necessidade de se fazer um diagnóstico ambiental 
do Córrego Água do Curtume. 
 
A partir deste diagnóstico, foram identificadas as principais causas de degradação 
do Córrego, possibilitando a definição de medidas para reduzi-las. 
 
 
Metodologia  
 
Foram duas as etapas fundamentais do trabalho: planejamento e atividades in loco. 
 



Na primeira fase do trabalho, foram realizadas as seguintes atividades: (i) pesquisa 
bibliográfica; (ii) estudo ambiental do leito principal do Córrego Água do Curtume e 
sua microbacia hidrográfica, incluindo a elaboração de mapa hipsométrico e de 
mapa de uso e ocupação do solo; (iii) determinação do número de pontos a serem 
analisados (um a cada 100 metros, sendo 40 pontos no total); e (iv) divisão da 
microbacia hidrográfica em três setores (Setor 1 – pontos de coleta 1 ao 14; Setor 2 
– pontos de coleta 15 ao 30; e Setor 3 – pontos de coleta 31 ao 40). 
 
Na segunda fase do trabalho foi feito levantamento de informações e características 
do Córrego Água do Curtume em sete Campanhas, realizadas nos dias 06, 08, 20, 
21, 22, 27 e 29 de outubro de 2015.  
 
Em cada uma destas Campanhas, foram coletados os seguintes dados: (i) 
identificação e localização geográfica dos pontos de avaliação; (ii) cor e odor da 
água; (iii) presença de lixo ao redor (e identificação do tipo de lixo); (iv) presença de 
materiais flutuantes, espumas e óleos; (v) presença de esgoto doméstico ou fluxo 
superficial; (vi) tipo de vegetação encontrada; (vii) estado das Áreas de Preservação 
Permanente; (viii) presença de animais; (ix) existência de proteção do local (e de 
acesso); (x) proximidade com residências ou estabelecimentos; (xi) tipo de área de 
inserção (propriedade privada ou parques/áreas protegidas); e (xii) ocorrência de 
assoreamento ou barramento. 
 
Os dados foram quantificados para cálculo de Índice de Impacto Ambiental nos 
pontos analisados, conforme seguinte tabela: 
 

CLASSE GRAU DE PRESERVAÇÃO PONTUAÇÃO FINAL 
A Ótima Entre 47 e 49 pontos 
B Boa  Entre 44 e 46 pontos 
C Razoável Entre 41 e 43 pontos 
D Ruim Entre 38 e 40 pontos 
E Péssimo Abaixo de 38 pontos 

 
A pontuação foi obtida com base na somatória dos pontos de cada parâmetro 
macroscópico analisado (dados acima especificados). Exemplo: cor da água: escura 
(1 ponto); clara (2 pontos); e transparente (3 pontos). 
 
O estudo ainda identificou: (i) a falta de proteção ou cercamento do leito do córrego, 
respeitando-se a faixa de 30 metros de Área de Preservação Permanente - APP; (ii) 
a existência de uma área protegida (Horto Florestal) que envolve apenas três pontos 
do Córrego; (iii) a faixa de APP da margem esquerda superior a 30 metros em 
somente 15% dos pontos; (iv) o uso para atividades humanas em 80% dos pontos 
analisados; (v) a falta de APP na margem direita em 76,5% dos pontos; e (vi) a 
presença de vegetação não nativa nas margens do Córrego. 
 
Da análise realizada foram propostas algumas ações: (i) proteção do leito do 
Córrego, respeitando-se a distância de 30 metros (faixa de APP); (ii) expansão da 
área protegida em direção à cabeceira do Córrego Água do Curtume, e criação de 
novas áreas de proteção ambiental na microbacia hidrográfica; (iii) recomposição 
das faixas de APP das margens esquerda e direita do Córrego; (iv) limitação do uso 
por humanos nas margens do Córrego, incluindo-se as faixas de APP, por meio de 
cercamento, uso de placas informativas, fiscalização das áreas e ações de 
educação ambiental; e (v) manejo de espécies vegetais exóticas invasoras nas 
áreas do entorno do Córrego. 
 
 



Desafio(s)  
 
O principal desafio encontrado foi lidar com a pressão política local, já que a 
demanda surgiu inicialmente em razão de uma denúncia feita por um vereador ao 
Ministério Público. 
 
Em um segundo momento, o desafio foi a falta de equipamentos de trabalho, como 
GPS, máquina fotográfica, roupas e acessórios usados para a proteção individual 
(EPI) em atividades em campo. 
 
Na fase de análise dos dados, a dificuldade consistiu na falta de um 
microcomputador capaz de suportar a operação de softwares de 
geoprocessamento. 
 
Outro desafio foi lidar com a menor importância dada aos trabalhos de prevenção a 
impactos ambientais, se comparada à dos trabalhos de remediação, com danos 
ambientais já verificados. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Descrição detalhada das características macroscópicas de 40 pontos do Córrego 
Água do Curtume, e possibilidade de categorização qualitativa; 
 
- Identificação das principais causas de degradação; 
 
- Definição de ações de mitigação dos impactos ambientais sobre o Córrego, 
elaborando-se mapa do cenário atual e do cenário ideal. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Meio Ambiente do Município de Avaré. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Avaré e região. 
 
 
Fonte(s) 
 
Apresentação feita em Encontro Regional do PMVA, realizado em 31 de março de 
2016 em Avaré. 
 
  
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 



 
                      Atividade in loco – site da Prefeitura Municipal de Avaré 

 

 

  

 

 

 

 

 


