
ANALISE flSIOGRÁflCA E L1MNOLÓGICA DA MICROBAClA H/DROGRÁfICA DO
RIBERÃO CANCIIIM

PRIMAVESI. O .. ROCHA FILHO. J I . LIMA R N2

f II / FN~n. caracterizados os agroecossistemas instalados na área da Microbacia Hidrográfica
(I\-1BH\ do Ribeirão Canchirn, de modo a permitir a identificação das potencialidades fragilidades dos
recursos naturais existentes, com relação a exploração de sistemas de produção animal, visando seu
planejamento e gl'rl'nClal11ffiTO. A area de estudo encontra-se na Fazenda CanchimlEMBRAPA/C'PPSE.
localizada no município de São Cartos/SP .. situada entre as coordenadas 21.~4' Sul. 2150' Norte.
47 48'I~e e 47 ~2"Oestc. A Fazenda possui uma área de 2.651 ha. em cuja MBH principal (de 1465
na) encontram-se diversos tipos de cobertura vegetal e áreas de experimentos sobre sistemas intensivos
de produção de bovinos O clima é Mesotérrnico Brando. estando a região de estudo em domínio
fitogeográfico de Cerrado. A fim de fornecer subsídios aos trabalhos relacionados com o sistema de
produçâo anunal Visando a necessidade de implaruaçâo de novas mstalações. ampliação e manurenção
dos SISTemas de producão animal de forma sustentável. analisou-se dados temàticos sobre Uso do Solo.
Hrdrografia, Alurnetrra e Pedologia, todas na escala I: 10.000. alem de dados rnensais (1496/07) de
qualidade de agua A malha hidrica da microbacia possui 20.350 metros de extensão. dos quais l>oa
parte é prorcg ida por Mata Ciliar. o que pode ler SIdo decisivo na melhona da qualidade da água Os
resultados obtidos permitiram identificar uma área fisrograficarnente bastante diversificada, exrsundo
sinos de maior fragilidade em funçâo da alta declividade do terreno. presença de solo pouco
consolidado, proximidade de cursos d'água, e áreas com protecâo insuficiente. passiveis de degradação
com o manejo atual. bem como áreas mais urbanizadas com elevado potencial de impacto sobre a
qualidade arnbicnta]
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