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O município de Leme localiza-se, aproximadamente, nas latitudes 22°10’ e 
22°15’, e nas longitudes 47° 15’ e 47° 25’, contando com uma área de 403 
quilômetros quadrados. O principal curos fluvial de Leme é o  rio Mogi- Guacu 
um dos amis importantes do estado de Sao Paulo. O rio Mogi- Guacu faz parte 
do ecossistema Mogi- Pardo-Grande. Ele nasce em território mineiro, no 
município de Bom Reposou-MG, na altitude de 1600 metros. Cerca de 95.5 
quilômetros ao estado de sao Paulo. O total de sua extensão é de 473 
quilometro. A bacia do rio Mogi- Guacu abrange 17, 460 quilômetros 
quadrados, sendo 3 000 quilômetros quadrados em território mineiro e 14 460 
quilômetros quadrados em território paulista. O período de maior vazão do rio 
Mogi- Guacu é aquele compreendido entre os meses de dezembro e marco. A 
média anual de precipitação, na regiao da Cachoeira de Emas, é de 1300 mm, 
a  maior vazão na sua foz atinge quase 1 000m³/s (nas grandes enchentes). 
Estima-se que o rio Mogi- Guacu leve sua formação no período Terciário, há 36 
milhões de anos, conforme estudos especializados. Em toda extensão da 
regiao do ecossistema Mogi - Pardo- Grande, localizam-se importantes lagoas 
marginais, alimentadas pelas águas do río. No município de Leme, a  10 
quilômetros do perímetro urbano, verificou-se a desconfiguracao de uma 
extensa área, na qual lagoas marginais foram drenadas com incentivo do 
programa Pró- Várzeas, do governo federal (para o cultivo de cana-de-açúcar). 
Forma abertos canais de drenagem, ligando-as ao rio Mogi- Guacu. Com isso, 
no período das cheias, as lagoas marginais vem sendo drenadas. Esse projeto 
acarretou problemas ambientais sérios, tais com: 1) Destruição da mata ciliar; 
2) aumento da população das águas do rio; 3) Rebaixamento do nível dos 
lençóis freáticos; 4) Diminuição da ictiofauna local, afetando toda vida fluvial em 
suas margens; 5) Desgaste (erosão) contante dos solos agricultiváveis; 6) Com 
o escoamento concentrado, uma estrada não pavimentada, localidade próxima 
das áreas drenadas, tornou-se um curso de água intermitente. Durante a 
estação das águas, a locomoção das pessoas foi dificultada e a circulação de 
veículos interrompida. O objetivo do presente trabalho é o de avaliar,identificar 
e analisar os impactos ambientais mencionados, tomando como base a 
legislação ambiental e, juntamente com a  comunidade local, elaborar 
propostas e projetos que visem enfatizar e melhorar a sua qualidade de vida. A 
metodologia aplicada na elaboração do trabalho contou côn referencia 
bibliográfico, trabalho de campo, entrevista com a comunidade local, mapas 
geomorfológicas, pedológicos e fotografias. O documento oficial será entregue 
á Curadoria do Meio Ambiente de Leme e aos Ministério Público, para garantir 
aplicação da lei. Com essas medidas a comunidade local poderá estabelecer 
limites na degradação ambiental provocada a exigir a recomposição de pontos 
afetados da planície. 
 
 


