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RESUMO --- O Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) atende à Lei Estadual n° 
9866/97, que se refere às diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas 
dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo. Atualmente, a Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê, na qual está inserida a Sub-bacia do Juquery-Cantareira, é uma das mais problemáticas 
do Brasil no que se refere à qualidade de seus recursos hídricos. O presente trabalho objetiva 
apresentar a hierarquização do território a partir de variáveis que indicam a qualidade física e 
socioambiental da área de interesse, a fim de nortear o seu desenvolvimento por meio de 
orientações eficazes para proteger os mananciais existentes. O resultado da hierarquização indica 
pressões sobre os recursos disponíveis e orientam a definição de áreas de proteção, embasadas no 
conceito de áreas de intervenção que fundamenta o PDPA. A avaliação do território por 
compartimentos hidrográficos mostrou-se uma ferramenta adequada para a gestão de recursos 
hídricos aliada ao planejamento metropolitano. Espera-se que cada entidade pública e privada 
assuma a sua parcela de responsabilidade perante o quadro apresentado e que as recomendações 
sejam seguidas e integradas às ações municipais, tornando-se efetivas e concretas no território da 
Sub-bacia do Juquery-Cantareira. 
 

ABSTRACT --- The Environmental Protection and Development Plan according to the 9866 State 
Law, aims establish guidelines to the water source protection area of regional interest of São Paulo 
State. Currently, the Alto Tietê Basin, which is part of the Juquery-Cantareira Sub-basin, is the most 
problematic of Brazil regarding the quality of its water resources. This work aims to achieve the 
ranking of the territory from variables that indicate the physical and social quality of the area of 
interest to guide its development through effective guidelines to water sources protection area. The 
result of the ranking indicates pressures on the available resources and guide the definition of 
protected areas based on the concept of the Environmental Protection and Development Plan. The 
territory evaluation through hydrographic compartments proved to be a great tool for the water 
resources management allied to metropolitan planning. It is expected that public and private entities 
implement the recommendations present in the Environmental Protection and Development Plan. 
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) atende à Lei 

Estadual n° 9866/97, que se refere às diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias 

hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo. O PDPA é o 

instrumento básico de planejamento e gestão das áreas de proteção e recuperação de mananciais – 

APRM – constituídas por uma ou mais Sub-bacias hidrográficas, visando à gestão descentralizada, 

eficiente e adequada dessas unidades. Conforme legislação vigente, em cada APRM devem ser 

definidas Áreas de Intervenção com as respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas 

compatíveis com os objetivos de proteção e recuperação daqueles mananciais. 

O estabelecimento dessa política decorreu da necessidade de revisão de leis anteriores, 

relacionadas aos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, e objetiva proporcionar 

instrumentos de gestão que possam garantir o desenvolvimento sustentável das áreas de mananciais. 

Atualmente, a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos - UGRHI 6), na qual está inserida a Sub-bacia do Juquery-Cantareira, é uma das mais 

problemáticas do Brasil no que se refere à qualidade de seus recursos hídricos. Isso ocorre, 

principalmente, pelo fato de a Região Metropolitana de São Paulo, na qual está contida a maior 

parte dessa Sub-bacia, ser o segundo maior aglomerado populacional do mundo (UN/CSD, 2002) e 

apresentar carência de infra-estrutura de saneamento. 

A Sub-bacia do Juquery-Cantareira (Figura 1) compreende cerca de 867 km2 e está inserida 

na porção norte da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. O rio Juquery nasce na região de Nazaré 

Paulista e é o principal curso d’água dessa Sub-bacia, tendo sentido de seu percurso de leste para 

oeste. 

A área de interesse abrange integralmente os municípios de Caieiras, Francisco Morato e 

Franco da Rocha; parcialmente os municípios de Cajamar, Mairiporã, Nazaré Paulista, Pirapora do 

Bom Jesus e Santana de Parnaíba; além de sete distritos do município de São Paulo.  

Considerando a problemática existente na Sub-bacia do Juquery-Cantareira, o presente 

trabalho objetiva realizar a hierarquização do território a partir de variáveis que indicam a qualidade 

física e socioambiental da área de interesse a fim de nortear o seu desenvolvimento por meio de 

orientações eficazes para direcionar o crescimento da bacia e proteger os mananciais de interesse 

regional. 

 



 
Figura 1 – Localização da área de estudo em relação à Bacia do Alto Tietê e na RMSP. 

 

2. MÉTODO DE TRABALHO 

Para identificar as áreas de intervenção prioritárias e os mecanismos de ação necessários para 

a melhoria da qualidade ambiental da área de estudo, foram definidos dezoito compartimentos 

hidrográficos. Os compartimentos hidrográficos, embora pertencentes à mesma Sub-bacia, possuem 

cada um, características e especificidades diferenciadas que necessitam de tratamento e análise 

também distintos. Foram considerados os seguintes critérios físicos: 

a) utilizaram-se as bacias dos afluentes de quarta ordem, ou ordem superior, que deságuam 

diretamente no rio principal, ou seja, no rio Juquery; 

b) afluentes de ordem inferior ao proposto foram agregados às bacias adjacentes de acordo 

com a topografia do local; 

c) estabeleceu-se uma microbacia para as cabeceiras do rio Juquery a fim de restringir o 

uso e a ocupação do solo na área de sua nascente, em razão da importância da sua 

proteção ambiental. 

Para a determinação da hierarquia fluvial utilizou-se a proposta de STRAHLER (1952, apud 

CHRISTOFOLETTI, 1982), segundo a qual, os menores canais, sem tributários, são considerados 

como de primeira ordem, os canais de segunda ordem surgem da confluência de dois canais de 



primeira ordem, os canais de terceira ordem surgem da confluência de dois canais de segunda 

ordem, e assim sucessivamente.   

A hierarquia do afluente tornou-se um critério para delimitação dos compartimentos, após a 

análise da Sub-bacia do Juquery–Cantareira como um todo. Constatou-se que se as unidades de 

análise fossem delimitadas de acordo com as bacias de afluentes de terceira ordem, ou ordem 

inferior, haveria uma enorme quantidade de Sub-bacias de pequena extensão territorial. Portanto, 

afluentes de quarta ordem, ou ordem superior, teriam uma contribuição, tanto hídrica quanto 

territorial, mais expressiva para a Sub-bacia do Juquery–Cantareira, devido à significativa 

ocorrência de afluentes de ordem igual ou superior a essa.  

A denominação dessas unidades foi feita considerando-se os nomes dos cursos d’água de 

maior expressão que a compõem, havendo casos nos quais só existia denominação nas drenagens 

menos expressivas, ou até mesmo casos onde não havia designação em nenhuma drenagem. 

Optou-se, neste estudo, por realizar a avaliação do território por compartimentos hidrográficos 

para obter uma visão regional do quadro identificado. A correspondência territorial entre os 

compartimentos e os municípios da sub-bacia do Juquery-Cantareira está apresentada na Figura 2. 

A ilustração serve para orientar as municipalidades de suas responsabilidades perante o quadro 

identificado.  

A hierarquização do território da Sub-bacia do Juquery-Cantareira foi realizada para obter 

uma avaliação e ordenamento dos seus compartimentos e considerou variáveis que indicam a 

qualidade física e socioambiental da área de interesse. 

As variáveis escolhidas foram agrupadas em três campos, contemplando parâmetros que 

visam mensurar: 

a) a aptidão e capacidade do meio físico em suportar os processos de ocupação; 

b) o uso do solo, mostrando as transformações e alterações do sítio original pela utilização 

econômica e social desse território ao longo do tempo; e 

c) as condições demográficas e de qualidade social resultantes desse processo. 
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Figura 2 – Correspondência Compartimentos X Municípios da Sub-bacia do Juquery-Cantareira. 



A cada um dos indicadores utilizados (classe, categoria, índice, taxa, etc.) associou-se 

determinado peso, segundo a importância qualitativa a ele atribuída na concepção e universo da 

variável adotada. 

O Quadro 1 indica os critérios utilizados para o estabelecimento dos quadros e mapas em 

cada um dos campos das variáveis (meio físico, econômico-territorial ou uso do solo e 

demográfico-social) assim como aqueles da hierarquização final, integrando-as. 

Os produtos gerados permitem uma avaliação do cenário geral de cada compartimento e 

orientam a criação das Áreas de Proteção e Recuperação Ambiental (APRM) da Sub-bacia. Além 

disso, é possível a proposição de medidas específicas de controle e preservação da APRM e do 

território, contribuindo para um melhor planejamento do desenvolvimento da Sub-bacia por meio 

de orientações eficazes para direcionar o seu crescimento e controlar/minimizar os possíveis 

impactos atrelados. 

2.1 Aptidão do meio físico 

Para a aptidão do meio físico, foram calculadas as áreas relativas às classes de aptidão 

(IPT/EMPLASA, 1985): áreas favoráveis, áreas com restrições localizadas, áreas com sérias 

restrições e áreas impróprias, além das áreas ocupadas por água. Para cada uma das classes foram 

calculados os percentuais presentes em cada um dos compartimentos integrantes da Sub-bacia.  

Com a finalidade de avaliar, para cada compartimento, a capacidade do meio físico em 

suportar os processos de ocupação urbana, foi criado um índice denominado Índice de Aptidão do 

Meio Físico (IAMF). Este índice é obtido multiplicando por dez (10) a soma dos valores 

percentuais das categorias de aptidão áreas favoráveis e áreas com restrições localizadas, ou seja 

as áreas  geotecnicamente consideradas  como as mais adequadas para a ocupação urbana.  



Quadro 1 – Critérios utilizados para a hierarquização. 

Variável Indicadores 
Valor/ 
Peso Campo O que se quer 

avaliar  
Variável 
adotada (índice, taxa, classe, categoria) 

Meio  
Físico 

Aptidão/Capacidade 
do sítio físico para 

suportar processos de 
ocupação urbana 

Classe de 
Aptidão 

Geológica-
Geotécnica 

Áreas Favoráveis Áreas 
adequadas Áreas com Restrições Localizadas 

Áreas Passíveis de ocupação com 
Sérias restrições 

Áreas des- 
favoráveis 

Áreas com Severas restrições 
Áreas Impróprias 

Água 

Econômico 
Territorial 

Situação impactante 
dos usos e funções 

econômicas e sociais 
no território 

Categoria de uso 
e ocupação do 

solo 

Mata  0 
Capoeira 0 
Campo 1 

Vegetação de várzea 0 
Reflorestamento 1 

Hortifrutigranjeiro 2 
Chácara 1 

Área urbanizada 2 

Área urbana em 
consolidação 

Alto padrão 2 
Médio padrão 2 
Baixo padrão 3 

Indústria  3 
Favela 3 

Loteamento desocupado 3 
Movimento de Terra/Solo Exposto 3 

Mineração  3 
Bota-Fora 3 

Aterro sanitário 3 
Equipamento urbano 1 

Espelho d`Água 0 
Rodovia 3 

Outros usos 2 
Agricultura familiar (MST) 2 

Demográfico 
Social 

Dinâmica 
populacional em 

período determinado 

Crescimento 
Geométrico 

Taxa Geométrica de Crescimento 
Anual - TGCA (%) 1 

Intensidade da 
população no 

território 

Densidade 
Demográfica Hab/km2 2 

Carência e fragilidade 
social da população 

residente 

Vulnerabilidade 
Social IPVS % população residente em (5,6) 3 

2.2 Uso e ocupação do solo 

As diferentes categorias de uso do solo identificadas pela EMPLASA (2003), a partir de 

imagens de satélite Ikonos obtidas em 2003, foram complementadas e a atualizadas para o PDPA em 

2006 e 2007. A essas categorias atribuíram-se diferentes pesos, de acordo com o nível de alteração 

ou impacto produzido ou gerado pelas diversas atividades econômicas e sociais e também segundo a 

remanescência dos elementos do ecossistema original. Essa ponderação procura qualificar a 

alteração produzida ao longo do processo histórico de ocupação da Sub-bacia. 



Foram calculados, para cada compartimento, as áreas e os respectivos percentuais de cada 

uma das categorias de uso e ocupação do solo levantadas para fins de cálculo do Índice de Uso do 

Solo (IUS). O IUS corresponde à média ponderada das porcentagens das áreas de cada categoria de 

uso com os respectivos pesos.  

2.3 Demográfico-Social 

Para a análise das condições demográficas e de qualidade social, selecionaram-se as seguintes 

variáveis socioeconômicas com a finalidade de calcular o Índice Demográfico Social (IDS): 

a) densidade demográfica do compartimento: esta variável torna comparáveis as populações 

existentes nos compartimentos, e sua importância refere-se ao conflito de uso dos recursos 

naturais cuja intensidade aumenta com esta variável. 

b) taxa de crescimento geométrico do compartimento: indica a velocidade de ocupação de 

determinada área. Esta variável geralmente é maior quando a base populacional é menor, 

diminuindo à medida que há um aumento da população. Sua importância relaciona-se com a 

sustentabilidade da ocupação do território. Taxas muito altas de crescimento demográfico 

associam-se fortemente com a ocupação desordenada e com a falta de infra-estrutura de 

saneamento ambiental, de transporte, saúde, educação, dentre outras.  

c) Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS): o IPVS baseia-se em uma tipologia 

derivada da combinação entre os indicadores das dimensões demográficas e 

socioeconômicas, sendo dividido em seis grupos segundo o grau de vulnerabilidade social 

da população residente. Foram selecionadas as categorias 5 (vulnerabilidade alta, com 

chefes de domicílio com níveis mais baixos de renda e escolaridade, famílias mais velhas) e 

6 (vulnerabilidade muito alta, com chefes de família jovens e baixos níveis de renda e 

escolaridade) como representativas da parcela da população de risco social. Entende-se que 

é essa a população que necessita de programas sociais visando à melhoria de sua qualidade 

de vida, destacando-se também as ações voltadas à recuperação ambiental das áreas onde 

essa população encontra-se assentada. O número de pessoas nestas duas categorias foi 

tomado porcentualmente para cada um dos compartimentos, e depois linearizado para o 

intervalo de zero a dez. 

Foram atribuídos pesos para as três variáveis que refletem uma composição eqüitativa entre a 

demografia e a variável social. Desta forma atribuiu-se peso 2 para a densidade demográfica, peso 1 

para a taxa de crescimento geométrico e peso 3 para o índice obtido a partir do IPVS. 

Para estabelecimento do Índice Relativo às Variáveis Demográficas e Sociais (IDS) foram 

calculadas as áreas dos compartimentos hidrográficos e os setores censitários pertencentes a estes 

compartimentos, tendo sido avaliados para cada um dos compartimentos a população total em 2000, 



sua Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) no período 1996-2000 e a população incluída 

nas classes 5 e 6 do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A hierarquização final dos compartimentos foi obtida pela ponderação dos índices de aptidão 

do meio físico (Peso 2), com as notas dos índices de uso do solo (Peso 5) e demográfico-social 

(Peso 3). Os pesos adotados para os três indicadores privilegiaram a importância do desdobramento 

dos processos de ocupação do território, onde a adequada utilização do sítio físico tem importante 

papel nas condições socioambientais resultantes. 

As notas foram atribuídas para linearizar os índices obtidos em cada compartimento. Não se 

atribuíram notas apenas para o IAMF, já que a aptidão do meio físico é um valor intrínseco e revela 

a capacidade de suporte do ambiente. A natureza do indicador revela que não é possível, como foi 

para os outros índices, atribuir pesos às categorias de aptidão, já que o resultado final não 

representaria com fidelidade a real aptidão do compartimento. O indicador foi composto pelas áreas 

favoráveis somadas às áreas com restrições localizadas e, com a atribuição das notas, o resultado 

final seria supervalorizado.  

O Quadro 2 apresenta os intervalos qualitativos adotados para cada indicador, representando 

os quatro estágios registrados nos compartimentos da área. 

Quadro 2 – Intervalos qualitativos para os índices utilizados. 

Índice Classificação Intervalo Cor atribuída 

IAMF 

Grau de Aptidão 
Baixo 0,0 – 3,3  

Médio Baixo 3,4 – 5,0  
Médio Alto 5,1 – 6,6  

Alto 6,7- 10,0  

IUS 

Nível de Alteração  
Baixo 0,0 – 3,3  

Médio Baixo 3,4 – 5,0  
Médio Alto 5,1 – 6,6  

Alto 6,7- 10,0  

IDS 

Condição Demográfica e Social  
Satisfatória 0,0 – 3,3  
Aceitável 3,4 – 5,0  
Regular 5,1 – 6,6  

Insatisfatória 6,7- 10,0  

É sobretudo através do exercício institucional do controle das intervenções no território que se 

pode manter, garantir ou incrementar a qualidade socioambiental dos assentamentos humanos. As 

condições demográficas e sociais refletem, por um lado, a qualidade desse processo e por outro 

apontam as áreas demandando ações mais incisivas de resgate social. O Quadro 3 sintetiza os 

dados resultantes das sucessivas análises qualitativas empreendidas. 



Quadro 3 – Índices, notas e ponderação. 

Compartimento 
Aptidão do 
Meio Físico Alteração do Solo Condição Demográfico-Social

IAMF IUS Nota IDS Nota 
Alto Cristais 0,416 1,706 6,32 0,633 0,00 

Baixo Cristais 2,961 2,221 8,23 2,598 3,06 
Cantareira 2,335 0,071 0,26 * * 
Criciuma 5,410 2,679 9,93 4,568 6,13 

Engordador 0,000 0,002 0,00 * * 
Itaim 4,508 1,274 4,72 3,087 3,82 

Jardim Santa Maria 2,308 2,344 8,69 7,05 10,00 
Manguinho 4,039 2,697 10,00 3,406 4,32 

Nascente do Juquery * 0,743 2,75 1,324 1,08 
Paiol Velho 2,185 1,931 7,16 2,321 2,63 

Pinheiros/Tocantins/Guavirutuva 0,713 1,051 3,89 3,684 4,75 
Remédios 0,560 0,758 2,81 5,16 7,05 
Santa Inês 1,302 1,246 4,62 1,028 0,62 

São Pedro/Boa Vista 0,338 1,258 4,66 5,8 8,05 
Tanque Velho/Abreus 2,740 2,453 9,09 1,703 1,67 

Tapera Grande 1,104 2,561 9,49 6,851 9,69 
Vau Novo 3,238 2,027 7,51 5,78 8,02 

Votorantim/João Graciano 0,030 1,329 4,92 1,678 1,63 
Valor Mínimo dos Índices 0,000 Menor 

Aptidão 0,002 0,0 Menor 
Alteração 0,633 0,0 Condição Demográfico-

Social Satisfatória 

Valor Máximo dos Índices 5,410 Maior 
Aptidão 2,697 10,0 Maior 

Alteração 7,05 10,0 Condição Demográfico-
Social Insatisfatória 

Pesos 2  5  3 

* Não computado 



As notas finais assim ponderadas proporcionam uma visão múltipla e integrada da situação 

de cada unidade analisada e foram divididas, como mostra o Quadro 4, em três intervalos 

indicativos da sua condição final. 

Quadro 4 – Intervalos qualitativos para a hierarquização final. 

Condição Final do Compartimento Intervalo Cor atribuída 
Satisfatória 7,6 -10,0  

Regular 5,1 – 7,5  
Insatisfatória 0 – 5,0  

 
 

Desse modo é possível avaliar qualitativa e comparativamente as características intrínsecas de 

cada compartimento, as suas condições sociais e territoriais bem como inferir potencialidades e 

restrições às possibilidades de um desenvolvimento territorial e humano na Sub-bacia do Juquery-

Cantareira com qualidade socioambiental.  

A hierarquização final dos 18 compartimentos da Sub-bacia é apresentada no Quadro 5.  

Quadro 5 – Hierarquização final para os compartimentos da Sub-bacia do Juquery-Cantareira. 

Classificação Compartimento 
Hierarquização Final 

1º Santa Inês  10,00 
2º Votorantim/João Graciano  9,61 
3º Pinheiros/Tocantins/Guavirutuba  8,52 
4º Remédios  8,31 
5º Alto Cristais  8,30 
6º Itaim  6,78 
7º Paiol Velho  6,01 
8º São Pedro/Boa Vista  5,99 
9º Tanque Velho/Abreus  4,46 

10º Baixo Cristais  4,40 
11º Vau Novo  2,10 
12º Manguinho  1,53 
13º Jardim Santa Maria  0,16 
14º Tapera Grande  0,02 
15º Criciúma  0,00 

Não Classificado Nascente do Juquery  * 
Não Classificado Cantareira  * 
Não Classificado Engordador  * 

* Não computado 
 

Salienta-se que os compartimentos Nascentes do Juquery, Cantareira e Engordador não 

figuram na hierarquização da condição final no Quadro 5 por não terem podido apresentar um dos 

três índices utilizados na avaliação final, pois: 

a) o compartimento das Nascentes do Juquery não foi contemplado no mapeamento de aptidão; 

b) o compartimento Engordador apresenta índice nulo (0,00) de aptidão à ocupação, 

justificando sua condição de área protegida e praticamente inalterada (embora registre em 



2000 a presença de 193 pessoas residentes, acarretando no período 1996-2000 uma TGCA 

elevada de 11,35%, porém sem vulnerabilidade social); 

c) o Compartimento Cantareira, outra área legalmente protegida, também registrou no ano de 

2000, 45 pessoas, constatando no período o elevadíssimo TGCA de 45,65%, com altíssima 

vulnerabilidade social. Além disso, em um sítio de baixa aptidão, registra alterações no uso 

do solo devidas a instalação da ETA Guaraú.  

Santa Inês apresentou a melhor condição final dentre os compartimentos considerados (nota 

10,0), devido ao nível médio baixo de alteração do seu sítio físico de baixa aptidão, além de 

contingentes populacionais de condição demográfico-social classificada como satisfatória.  

No outro extremo situam-se Criciúma e Tapera Grande, - os mais baixos índices da condição 

final (nota 0,00 e nota 0,02 respectivamente) – por apresentarem os piores desempenhos nas três 

variáveis utilizadas para a composição da avaliação final. 

Deve-se ressaltar ainda que São Pedro/Boa Vista e Itaim são os únicos dos compartimentos 

entre os que deverão compor uma futura APRM que apresentaram condição final regular. Apesar do 

baixo índice de alteração de um sítio de baixa aptidão, São Pedro/Boa Vista apresentou condição 

demográfico-social avaliada como insatisfatória.  

Alto Cristais é o único dos compartimentos hidrográficos da vertente norte do Rio Juquery 

após o Reservatório Paiva Castro que ainda apresenta satisfatória condição final (em contraste com 

os demais avaliados como regulares e insatisfatórios). Embora seja médio alto o nível de alteração 

de um sítio de baixa aptidão física a sua condição final satisfatória ainda o credencia a constituir 

uma APRM. 

Paiol Velho, por sua vez, apresentou-se como o único compartimento hidrográfico da vertente 

sul do Rio Juquery após o Reservatório Paiva Castro que registram a condição final regular (em 

contraste com Jardim Santa Maria, Manguinho e Criciúma avaliados como insatisfatórios). 

A Figura 3 apresenta o mapa resultante da hierarquização final para os 18 compartimentos da 

Sub-bacia do Juquery-Cantareira. 



 

Figura 3 – Condição Final dos 18 compartimentos da Sub-bacia do Juquery-Cantareira. 

 

O resultado da hierarquização indica pressões sobre os recursos disponíveis e orientam a 

definição de áreas de proteção embasadas no conceito de intervenção que fundamenta os PDPA. A 

avaliação por compartimentos, orientações de uso e ocupação do solo, as características 

socioambientais e peculiares da realidade de cada um e as contribuições do poder público, usuários 

de água e sociedade civil organizada, permitiram identificar as áreas prioritárias a fim de atingir o 

desenvolvimento mais sustentável da bacia. 

Nesse sentido, delimitou-se como APRM o vasto território a montante do Reservatório Paiva 

Castro englobando os compartimentos Remédios e Itaim, contribuintes pela vertente norte e pela 

vertente sul têm-se: Nascentes do Juquery; Pinheiros/Tocantins/Guavirutuba Votorantim/João 

Graciano; Santa Inês e São Pedro/Boa Vista, denominada Área de Proteção e Recuperação de 

Mananciais Alto Juquery – APRM AJ (Figura 4). A localização da APRM na Sub-bacia do 

Juquery-Cantareira está apresentada na Figura 5. 



 
Figura 4 – Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery – APRM-AJ 



 

 
Figura 5 – Localização da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery na Sub-bacia 

do Juquery-Cantareira. 

 

O Quadro 6 sintetiza os indicadores e dados dos nove futuros compartimentos constituintes 

da APRM indicada. Em resumo, esse território, constituído por sete compartimentos hidrográficos e 

duas unidades de conservação (Cantareira e Engordador), tem área de 409,09 km² e abrigará, em 

2015, cerca de 88.000 pessoas comprometidas, espera-se, com os objetivos de proteção e 

desenvolvimento ambiental. Quanto à população atendida por rede coletora de esgoto, registra o 

preocupante índice geral de 26,02%: Apenas Votorantim/João Graciano possui população atendida 

(63,23 %), os demais, à exceção de Nascentes do Juquery (sem dados), registram índice nulo (0,00 

%). 

 

 

 



    Quadro 6 - Indicadores e dados dos compartimentos constituintes da APRM AJ proposta para a Sub-bacia do Juquery-Cantareira.
        

APRM Compartimento Área 
(km2) 

Popula-
ção 2000 

(hab) 

Popula- 
ção 2015 

(hab) 

Popula-
ção 

atendida 
por rede 

de esgoto 
(%) 

Aptidão do Meio 
Físico 

Alteração do uso do 
solo Demográfico-Social Condição Final Carga 

Total 
(kgDBO/ 

dia) 

Vegetação Natural 
Rema-nescente 

(%) 

IAMF IUS Nota IDS Nota Nota Km2 % 

A
PR

M
 A

lto
 J

uq
ue

ry
 

Itaim 41,46 7.779 3.991 0,00 4,508  1,274 4,72 3,087 3,82 6,78  210 22,58 54,5 

Remédios 80,38 4.722 6.846 0,00 0,560  0,758 2,81 5,160 7,05 8,31  127 55,21 68,8 

Nascentes do 
Juquery 18,49 421 482 nd * * 0,743 2,75 1,324 1,08 * * 11,4 12,70 68,8 

Pin-Toc-Gua 118,52 11.293 17.143 0,00 0,713  1,051 3,89 3,684 4,75 8,52  305 73,86 62,3 

Santa Inês 55,29 6.985 10.720 0,00 1,302  1,246 4,62 1,028 0,62 10,00  189 35,81 64,8 

São Pedro/ 
Boa Vista 31,11 3.210 4.827 0,00 0,338  1,258 4,66 5,800 8,05 5,99  86,7 21,34 68,6 

Votorantim/ 
João Graciano 42,27 24.177 42.965 63,23 0,030  1,329 4,92 1,678 1,63 9,61  1065 23,91 56,6 

Cantareira 12,41 45 82 0,00 2,335  0,071 0,26 * * * * 1,22 12,01 96,7 

Engordador 9,16 103 168 0,00 0,000  0,002 0,00 * * * * 2,78 9,06 99,0 

Total dos 9 
Compartimentos 409,09  58.735  87.224  26,02 -  - - - - - - 1998,1 266,50 65,1 

TO
TA

L 
A

PR
M

 

Total dos 9 
Compartimentos 818,18 117470 174448 89,25 

Baixo  Baixo  Satisfatória   

3996,2 532,98 705,2 
Médio Baixo  Médio baixo  Aceitável  Insatisfatória  
Médio Alto  Médio Alto  Regular  Regular  

Alto  Alto  Insatisfatória  Satisfatória  
nd – cadastro não disponibilizado pela Sabesp 
* Não computado 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O quadro de variáveis e índices elaborados e utilizados no presente estudo aponta para a 

pertinência da instalação de um sistema de acompanhamento com a composição de um banco de 

dados com indicadores atualizáveis sistematicamente. Este aparato possibilitaria acompanhar as 

céleres modificações socioambientais desse território a tempo de produzir ações preventivas e 

programas adequados de desenvolvimento, recuperação ou compensação ambiental imediata. 

A avaliação do território por compartimentos hidrográficos mostrou-se como ótima 

ferramenta para a gestão de recursos hídricos aliada ao planejamento metropolitano. Ressalta-se que 

é fundamental articular as estratégias de uso e ocupação do solo com os poderes públicos 

municipais envolvidos. 

Por fim, espera-se que cada entidade pública e privada assuma a sua parcela de 

responsabilidade perante o quadro apresentado e que as recomendações indicadas sejam seguidas e 

integradas às ações municipais, tornando-se efetivas e concretas no território da Sub-bacia, 

contribuindo à elevação do seu atual estágio de proteção, desenvolvimento e sustentabilidade 

socioambiental. 
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