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GESTÃO DAS ÁGUAS (GA)

GA1a  –  Ações  que  demonstram  a  proteção  de  mananciais,
superficiais e/ou subterrâneos:



1  -  DECRETO  MUNICIPAL  nº  6.937/2016,  que  insere  a  Água  da  Pirapitinga  como
manancial de abastecimento público para sua proteção:





2  -  FISCALIZAÇÃO  E  ANÁLISE  DE  CORPO  HÍDRICO  QUE  COMPÕE  O  SISTEMA  DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO:

Indicação  do  ponto  de  coleta  de  material  para  análise  de  qualidade  de  água  do
manancial de abastecimento público, o material foi coletado na Represa da Água da Porca, que
por sua vez alimenta a Represa do Cervo, utilizado para abastecimento público.

A análise a seguir fornece dados para a classificação do corpo hídrico como Classe 4,
segundo a Resolução CONAMA nº 357/2010, o que demostra a necessidade de ações que
visem o aumento da qualidade de água, com alto valor de Oxigênio Dissolvido, Sólidos Totais
Dissolvidos e Demanda Bioquímica de Oxigênio. O ponto de coleta foi a saída da tubulação da
Drenagem de Águas Pluviais,  o que pode levar a análise da presença de material  orgânico
acumulado na rede de coleta de águas pluviais ou a ligação clandestina de esgoto na rede de
Drenagem  Urbana,  será  encaminhado  à  SABESP  local  o  pedido  de  verificação  de  ligações
clandestinas com a finalidade de apurar a possível presença de ligações clandestinas.



Análise laboratorial executada:





3 – Outorga de poços de abastecimento público, sob responsabilidade
da Concessionária Sabesp:





GA1b – Ações voltadas à proteção de corpos d´água superficiais
ou subterrâneos não destinados ao abastecimento público:



1 – Análise da saída do sistema de drenagem urbana que desemboca
no córrego da Água do Óleo, que resultou na classificação de Classe 4 do
corpo hídrico, segundo Resolução CONAMA nº 357/2010:



Localização do Dissipador de Águas Pluviais do Jardim Paraná com a
indicação do Ponto de Coleta:



2 – Análise da saída do sistema de drenagem urbana que desemboca



no córrego da Água da Fortuna, que resultou na classificação de Classe 4 do
corpo hídrico, segundo Resolução CONAMA nº 357/2010:



Indicação do ponto de coleta realizado na saída do Dissipador de Águas Pluviais do
Bairro Santa Clara:

 



3 – Plantio de recuperação de Área de Preservação Permanente da Nascente da Água do Óleo:

Relatório de Plantio de Árvores Nativas

27/09/2016

Assis – SP



1. Introdução

Diante  do  crescente  aumento  populacional  e  da  área  urbana,  faz-se
cada vez mais necessário a preservação do meio ambiente presente tanto nas
áreas  urbanas  como  rurais.  Os  benefícios  de  uma  cidade  com  elevada
arborização são comprovados perante vários estudos, como a diminuição de
“ilhas de calor”, aumento de área sombreada e uma maior absorção do gás
carbônico, o qual é um intensificador do efeito estufa.

Além das  vantagens  relacionadas  a  qualidade  do  ar,  o  processo  de
revegetação é extremamente importante para a manutenção da qualidade de
corpos hídricos. Uma área de preservação permanente (APP) bem estruturada
impede que processos degradantes ocorram tanto em nascentes, quanto em
rios, riachos e lagos/lagoas. O assoreamento, processo no qual uma grande
quantidade de sólidos naturais, como a areia, são carregados para o leito do
rio,  promovendo não só  diminuição do nível  d’água como a  quantidade de
oxigênio  dissolvido  no  corpo  hídrico  e  assim,  interferindo  no  ciclo  de  vida
natural da fauna aquática.  

Diante disso,  a  Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente da cidade de
Assis - SMMA, fomentou projetos e adquiriu recursos especialmente voltados
para atender essa temática. Por meio do FID – Fundo de Interesse Difuso, a
Prefeitura Municipal de Assis obteve do governo estadual, uma verba destinada
para os projetos aprovados de recuperação de APP´s de córregos e nascentes
urbanas.

Contudo, previamente ao inicio dos plantios com os recursos oriundos
do FID, a SMMA já se mobilizou quanto a essa temática, e promoveu o plantio
em algumas áreas de APP dentro da cidade de Assis, as quais necessitavam
de uma recuperação mais “urgente”. 

Sendo assim,  realizou-se  o  plantio  de  40 mudas de árvores  nativas
(presentes no ecossistema local), ao longo da APP da nascente da Água do
Óleo.  A nascente fica nas imediações do Parque Ecológico em restauração
Angelo Ceola, localizado no Bairro do Jardim Paraná em Assis, SP.



2. Localização

As 40 mudas de árvores nativas foram plantadas ao longo da APP de uma das 
nascentes do Córrego da Água do Óleo, nas extremidades do Parque Angelo Ceola.

Figura 1 - Localização do Parque Ecológico Angelo Ceola.



Figura 2 - Localização da nascente da Água do óleo e a área da APP recuperada.

3. Dados do Plantio

O plantio ao longo da APP indicada na figura 2 foi realizado por funcionários da
Secretaria do Meio Ambiente e utilizou-se mudas produzidas no viveiro municipal. O
distanciamento entre as mudas foram 3 x 4 metros, com o intuito de não provocar
qualquer  tipo  de  “competição”  durante  o  desenvolvimento  das  mesmas.  Todas  as
mudas  plantadas  são  de  espécies  nativas  da  nossa  região  (transição  entre  mata
atlântica e cerrado), como Ipê e Uva-japonesa. As figuras a seguir representam como
foi efetuado o plantio das mesmas.



                    Figura 3 - Início do plantio.



                Figura 4 - Muda sadia localizada na APP da nascente da Água do óleo.



                Figura 5 - Fileira de mudas localizadas na APP do Jardim Paraná.


