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SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art.1º - O artigo 32 do Projeto de Lei Complementar n.º 11/2022 de autoria do
Executivo Municipal passa a vigorar com = seguinte redação, suprimindo seus incisos e
parágrafos:

Art. 32. 4 aprovação do parcelamento do solo ou de
empreendimentos em glebas nãoparceladas na ZUE considerará « classificação
de recarga conforme disposto no Código Municipal do Meio Ambiente.

Sala das Sessões, 09 de agosto de 2022.

Vice-Presiden
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Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

Considerando que até 2050, a população urbana mundial
praticamente dobrará de tamanho. Ribeirão Preto apresentou em 2018 crescimento
populacional de 1,3%, acima da média do estadoe do país, (IBGE), e mais de 99% de
sua população já residia na zona urbana. Com essa vida urbana tão marcante no
município de Ribeirão Preto e associado ao momento crucial que estamos vivendo
para a humanidade, a emergência climática, conforme relatado pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas.

A comissão entence que a LPUOS deve ser pautadae guiada
pelas questões ambientais do município. Hoje é esperado que as cidades e seus
governantes tenham uma agenda ambiental para investimentos na qualidade do
meio ambiente, tanto o construído quanto o natural.

O Plano Diretor previa que as Leis Complementares seriam
enviadas em 2019, para apreciação desta Casa. Esse prazo findou-se um ano antes
do início da pandemia, que mudouealterou significativamente a vida da sociedade
e, paralelamente, muitos prazos não puderam ser cumpridos.

À essa razão, seria imperioso que as Leis Complementares
que compõem o Plano Diretor tivessemsido, ao menos, encaminhadas juntas,
para que fosse possível analisar as remissões que, neste Projeto de Lei
Complementar, apontam para um Código de Meio Ambiente (30 menções).

Destacamos que a comissão encaminhou via ofício 01/22
para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente algumas colocações referentes a
minuta apresentada do Código do Meio Ambiente, e que estão diretamente ligadas
a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo como, por exemplo,a classificação
dos zonas de recarga do aquífero, bem como a nomeação dos técnicos responsáveis
pelos estudos ambientais e dos mapas quantitativos e qualitativos (Estudos Ambientais
Hidrogeológicos - Zona Leste - Audiência Pública 12/11/2021; Mapa Fragilidade Potencial
(qualitativo) - Audiência Pública 12/11/2021; Mapa Fragilidade Potencial (quantitativo) -

Audiência Pública 12/11/2021). Porém, na resposta ao ofício, não foi especificado o

nome dos técnicos responsáveis pelos estudos ambientais.

A Comissão Permanente do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade
Urbana recebeu, no dia 7 de junho de 2022, um ofício da Associação Paulista de
Geólogos - APG (VIDE ANEXO: Oficio APG SODERMA2Maio2022), o qual nos
trouxe uma grande preocupação referente aos riscos de segurança hídrica face a
necessidade de maior análise e discussão técnica da proposta de alteração da
legislação municipal (PLC 11/2022 - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação doSolo
e da Minuta do Código do Meio Ambiente Audiência Pública 12/11/2021), em
especial nos dispositivos de alteração da ZUE.
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Prezada Sra. Dra. Regina Alves Carneiro,

Presidenta da SODERMA — Sociedade Regional de Defesa do Meio Ambiente

Pelo presente acusamos recebimento de ofício de vossa entidade e em primeiro lugar
parabenizamos aos associados e diretoria da SODERMA pela atuação relevante nas
causas ambientais que envolvem toda a região de Ribeirão Preto e de modo particular
da representatividade frente ao Comitê de Bacias Hidrográficas como ente da sociedade
civil.

Pelo que temos a informar, a APG entidade fundada a cerca de 25 anos na capital
paulista e cuja principal missão é congregare atuar junto aos profissionais de Geologia
em todo o estado de São Paulo também desenvolve suas atividades pautadas no
desenvolvimento sustentável e conservação ambiental nos seus múltiplos aspectos e
interfaces com as Ciências Geológicas.

No ano de 2021 a entidade teve sua sede transferida para Ribeirão Preto de onde
acreditamos queas atividades fim da APG poderão ser desenvolvidas satisfatoriamente
e sobretudo realizadas por meio de parcerias e colaborações com entidades afins,
dentre elas a SODERMA, cujos propósitos se assemelham em diversos aspectos
temáticos relacionados ao meio ambiente.

Neste sentido, com base na pauta enviada pela SODERMA, qual seja, a preservação e
uso sustentável do Sistema Aquífero Guarani (SAG), verificamos que APG também tem
sua ação focada nesta pauta, uma vez que trata-se do maior sistema manancial de água
no estado de São Paulo e com abrangência e importância social e econômica na região
de Ribeirão Preto, que representa o principal município inserido neste manancial e cujo
fornecimento de água subterrânea abastece as sociedades e atividades produtivas de
cerca de 2 milhões de habitantes da Região Metropolitana.

Foi encaminhada pela SODERMA documentação que contém os termos da proposta de
alteração doscritérios que tratam de subdividir as Zonas de Uso exclusivo (ZUE) a partir
de parâmetros geotécnicos não validados no conhecimento técnico científico
consolidado no meio geológico e que, portanto, devem ser objeto de análise crítica e
acurada do meio geológico, neste caso contando com representação desta APG como
entidade representativa dos profissionais de geologia e hidrogeologia.

Afetos a pauta apresentada, a Diretoria da APG submeteu a documentação enviada e
a proposta demandada para apreciação plenária da Associação sendo manifesto o que
cabe registrar:

- À análise do Parecer Técnico elaborada pelo Geólogo Marcos Massoli esclarece de
maneira direta e objetiva algumas incongruências técnicas, e em especial, relacionadas
a conceitos básicos de hidrogeologia e geotecnia que constam da proposta do PL
analisado;



PARECER TÉCNICO

Em primeiro lugar é necessário definir em mapa a ZUE (Zona de Uso Especial), e isso só pode ser

feito por intermédio de um mapa geológico, já que essa zona é considerada área de recarga do Sistema

Aquífero Guarani (SAG) (área hachurada de figura 1), porque é onde afloram as unidades geológicas que

compõem esse aquífero, no caso as Formações Botucatu (cor roxa) e Pirambóia (cor creme), ou onde

essas formações geológicas estão encobertas por uma camada porosa e permeável, representada aqui por

uma cobertura cenozóica, de cor alaranjeda (figura 1). O restante da área do município de Ribeirão Preto

que aparece no mapa da figurz 1 está representado peios basaltos da Formação Serra Geral (verde claro),

que representam a ZUD (zona ce uso disciplinado), ou por diabásios (verde escuro) também pertencentes
à formação serra geral; a cor amareiz representa os aluviões (várzeas ou planícies de inundação).

O mapa da figura 1 é um mapa geológico, na escala original de 1:50.000, que compreende parte

das folhas topográficas do IBGE,de Ribeirão Preto e Serrana, organizado pelo Prof. Osmar Sinelli em 1973;

esse mapa geológico, ao que se sabe, é o de maior escala disponível que engloba a área urbana de

Ribeirão Preto e sua zona de expansão. Assim, para a determinação mais exata do contato entre a ZUE e a

ZUD será necessária a elaboração de um maps geológico de maior escala que a de 1:50.000.

Folha de Ribeirão Preto Folha de Serrana
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Figura 1 — Mapa geológico das folhas de Ribeirão Preto e Serrana. Adaptado de Sinelli et al. (1973).
Aárea hachurada é a área de recarga do SAG.

Quanto ao artigo 29 cabedizer que existem dois tipos de recarga: a direta e a indireta.
A recarga direta se dá quando a água da chuva infiltra no solo, passa pela zona não saturada e

atinge a zona saturada (nível d'água subterrânea ou nível do lençol freático), independentemente da

profundidade desse nível d'água. A profundidade do nível d'água vai determinar a vulnerabilidade do

aquífero, de maneira que quanto menor for a profundidade do nível do lençol freático maior será o grau
de vulnerabilidade à contaminação do aquífero.

A recarga indireta ocorre quando um aquífero recebe água de outro aquífero adjacente,

sobrejacente ou subjacente. No caso do SAG em Ribeirão Preto ele está sobreposto pelo Sistema Aquífero
Serra Geral (SASG), composto pelos basaltos e poderia receber recarga indireta das águas do SASG através
das fraturas existentes nos basaltos, porém estudos realizados em Ribeirão Preto, nos arredores de
Bonfim Paulista, concluíram que essa recarga indireta não ocorre na área (Amelia Fernandes et al 2008,
Memória do li Congresso Aquífero Guarani, pg 107).

O termo zona de recarga plena foi usado no inciso | como “áreas de nível de água com
profundidade superior a 5 (cinco) metros e substrato rochoso da formação Botucatu e Piramboia”. Porém

se a profundidade for inferior a 5 metros também é área de recarga, então esse termo zona de recarga
plena não se justifica.



OQ termo zona de recarga restrita foi usaco no inciso |! como “áreas com nível de água com
profundidade superior a 5 (cinco) metros e substrato rochosc com intrusivas básicas de qualquer
espessura ou basaltos com espessura inferior a 20 (vinte) metros ......”. No entanto, se o substrato rochoso
é de intrusivas básicas, ainda mais com qualquer espessura, não se trata de área de recarga do SAG e sim
do Sistema Aquífero Serra Geral, represertado pelos diabésios. Por outro lado, os estudos que se têm
indicam que as espessuras dos basaltos são sernpre maiores que 20 metros, 'ogo a recarga seria
tambérn do Sistema Aquífero Serra Geral, através das fraturas dos basaltos. Ainda mais, a área de recarga
não depende da profundidade do nível de água, uma vez que este é mais raso próximo aos vales e mais
profundo nos espigões

O termo zona de aquitardo usado no inciso lil é inadequado uma vez que aquitardo significa
uma formação geológica oredominantementa argilosa que acumula água subterrânea, porém não a
transmite ou a transmite muito lentamente. Assim, aqui em Ribeirão Preto a formação Corumbataí,
subjacente à formação Piramboia, é um aquitardo, que serve de substrato para o SAG, porse tratar de
uma formação geológica de muito baixa permeabilidade.

O termo zona de recarga freática foi utilizado no inciso IV para representar “éreas com o nível de
água inferior a 5 (cinco) metros independentemente do substrato rochoso, onde a recarga do aquífero é
praticamente núla e a infiltração abastece o fluxo superficizl em direção aos córregos e drenagens e
deverão ser ........ ”. O termo freático é utilizado para caracterizar o aquífero cuja água subterrânea esteja
submetida à pressão atmosférica, independeniemente da profundidade do nível de água. Assim, tanto o
Sistema Aquífero Guarani não encoberto pelos basalios, corno o Sistema Aqgúífero Serra Geral,
representado pelos basaltos, se comporiam como freáticos. Cabe ressaltar que independentemente da
profundidade do nível de égua, os aquíferos são os principais alimentadores dos cursos d'água, na forma
de descarga subterrânea, de maneira a garantir a perenicade dos rios. Em se tratando do Sistema
Aquífero Guarani em sua área de afloramento, estima-se que cerca de 20% (Rd) da precipitação
atmosférica (P) que infiltra (!) no solo atingem o aguífero, porém somente em torno de 5% (Rp) dessa
mesma precipitação permanecem no aquífero como recarga profunda, enquanto bos parte do que atingiu
o aquífero sai para os cursos d'água como escoamento básico subterrâneo (Qb), coro mostra a Figura 2.
Parte da precipitação atmosférica que não infiltra ro solo escoa suoerficialmente (Es) e o restante volta
para a atmosfera como evapotranspiração (Ev) (Figura 2). Rd =recarga direta, rp = recarga profunda, Qb =

escoamento básico subterrâneo (descarga — o que vai sara o rio)

P=1400 mm/ano
Ev

Rd= 280 mim/ano
20% P

Figura 2 — Balanço hídrico do SAGna sua área de recarga. Fonte: Memória do!l Congres
Guarani (2008)
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