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RESUMO - Apresentam-se os resultados das áreas com risco de degradação dos recursos hídricos 
no Município de Itatiba/SP, localizado 46° 40’ W e 22° 55’ S, com 323km2, 34 km do rio Atibaia, 
população estimada de 71.644 habitantes (89% urbana e 11% rural), obtidas de planos de 
informação: potencial natural de erosão, tipos de solo, uso da terra (1999 e 2004) e aptidão agrícola. 
Os riscos foram classificados em: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto, cujos valores 
encontrados foram, respectivamente, para 1999: 1,5; 27; 41; 28,6 e 1,9%; e para 2004: 1,5; 27; 40; 
29,6 e 1,9%. No risco alto foi incluído as áreas urbanas do Município, devido às mesmas serem 
fontes de grande degradação dos recursos hídricos, pelas cargas difusas e pontuais. Em 1999, as 
áreas urbanas representavam 11,2% e, em 2004, 12,3%; segundo o IBGE, a população de Itatiba/SP 
cresce a uma taxa de 3,6 % ao ano, deste modo, as áreas urbanas estão contribuindo para a 
degradação dos recursos hídricos; por outro lado, as áreas rurais foram reduzidas de 8,2% em 1999 
para 4,9% em 2004. Assim, esforços devem ser feitos por autoridades públicas e população, no 
sentido de minimizar os riscos de degradação, principalmente, o alto que na média está em 29% 
para o período estudado. 
 
 
ABSTRACT - This paper presents the results of the determination of the areas with degradation 
risk of the water resources in County of Itatiba/SP. Itatiba is situated at 46° 40’ W and 22° 55’ S, 
covering an area of 323 Km2, with 34 km of Atibaia river and estimated population 71,644 people 
(89% urban and 11% rural). Based on information planes: natural erosion potential, soil types, land 
use (1999 and 2004), agricultural suitability and production, using a geographic information system 
(GIS), it was possible to diagnose areas with: very lower, lower, moderate, upper and very upper, 
potential degradation risk of water resources. Thus, the risks were found, respectively, in 1999: 1.5, 
27, 41, 28.6 and 1.9%, and in 2004: 1.5, 27, 40, 29.6 and 1.9%. High degradation risk areas 
included urbanized lands, because there are both non-point or diffused and point sources of 
degradation in Itatiba/SP. In 1999, the urban areas represented 11.2% and in 2004, 12.3%; 
according to the IBGE (Statistic and Geography Brazilian Institute) the Itatiba’s population 
increased at the rate of 3.6% per year. Land use policies and regulations should be established and 
implemented to minimize non-point or diffused source pollution controls and public education 
efforts could be undertaken to increase awareness of the general population in the county, because 
the high degradation risk to be 29% on average in this period. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Áreas com risco de degradação, potencial natural de erosão, recursos hídricos. 
 

 
1) Pós-Doutoranda pela FEAGRI/UNICAMP, Campinas/SP. Fone: (0xx19) 38811753, e-mail: rsiviero@hotmail.com  
2) Professor Adjunto, FEAGRI/UNICAMP, Campinas/SP. Fone: (0xx19) 37881025, e-mail: jose@.agr.unicamp.br 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                            2 

1 - INTRODUÇÃO 
 
A água, assim como o ar, é indispensável à vida; dentre os recursos naturais, a água apresenta 

em si características únicas que a tornam insubstituível. De fato, a água é essencial para manutenção 
de qualquer forma de vida e, é imprescindível para as atividades humanas e só, mais recentemente, 
vem sendo tratada como um recurso finito e vulnerável. 

De acordo com a ONU, a partir do ano 2010 faltará água no planeta .... O estudo afirma que a 
disponibilidade de água por pessoa no mundo foi reduzida em 50% nos últimos 40 anos e vai 
reduzir mais 33% em 50 anos (Garcia, 2005). 

De fato, o consumo mundial de água cresceu mais de seis vezes entre 1900 e 1995 – mais que 
o dobro da taxa de crescimento da população, e continua a crescer rapidamente com a elevação de 
consumo dos setores agrícola, industrial e residencial (WMO, apud Freitas,1999). 

Tal situação tem causado sérias limitações para desenvolvimento de várias regiões, 
restringindo o atendimento às necessidades humanas e, por outro lado, degradando os ecossistemas 
aquáticos. 

Os corpos de água constituem o destino final da maior parte dos resíduos que resultam de toda 
atividade humana localizada nos solos das bacias hidrográficas. Por isso, a preservação da 
qualidade de água de um rio deve ser feita, preventivamente, por meio do disciplinamento e da 
regularização do uso do solo de cada bacia hidrográfica (Branco, 2003). 

O Brasil possui quantidade privilegiada de reservas de água doce, correspondendo à 12% do 
total mundial, porém sofre com a má distribuição. Pois cerca de 89% da potencialidade das águas 
superficiais estão concentradas nas regiões Norte e Centro-Oeste e os 11% restantes concentram-se 
nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, onde estão localizados 85,5% da população e 90,8% da 
demanda de água no país (Christofidis, 1999). 

Diante deste cenário, para preservar e garantir o acesso á suas reservas e corpos hídricos, o 
Brasil precisa promover uma gestão eficiente, que busque o conhecimento das necessidades de seus 
diversos usuários (população, agricultura e indústria), da capacidade real de oferta e da 
renovação/proteção das fontes naturais. 
 A gestão da água não pode estar limitada a um conjunto de processos de decisão casuísticos 
para solução de problemas de falta de água, poluição, degradação, entre outros. Pelo contrário, a 
gestão para ser eficaz, terá que ser baseada em soluções integradas, coerentes e eficazes em face aos 
diferentes objetivos que se pretende atingir (Magalhães, 1999). 
 
 
1.1 - Objetivo 
  

A Sub-Bacia do Atibaia - Bacia do Piracicaba/SP, a exemplo do que ocorre em outras regiões 
do país, devido à ocupação intensa e desordenada, vem sofrendo em seus recursos hídricos perda da 
qualidade (por processos erosivos e fontes poluidoras) e da quantidade (por degradação/destruição 
das áreas de mananciais), sendo que esta mesma bacia faz compartilhamento de água com o Sistema 
Cantareira, que abastece a Grande São Paulo. 

Deste modo, dada a importância do rio Atibaia para a Bacia do Piracicaba/SP, decidiu-se por 
realizar um estudo para determinação das áreas de risco de degradação dos recursos hídricos no 
Município de Itatiba/SP/Brasil, devido ser o rio Atibaia o principal canal natural de drenagem do 
mesmo e o principal receptor de cargas pontuais e difusas da Sub-Bacia do Atibaia – Bacia do 
Piracicaba/SP. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODO 
     
2.1 - Área e localização do Município de Itatiba/SP 

A área do Município é cerca de 323 km2, possui 34,2  km do rio Atibaia, sua população é 
estimada em 71.644 habitantes, sendo que 89% é urbana e 11%, rural; está localizado no meridiano 
46° 40’ W e paralelo 22° 55’ S. A Figura 1 ilustra a localização do Município de Itatiba no Estado 
de São Paulo. 
 

Itatiba

 
            Figura 1 - Mapa do Estado de São Paulo – Localização do Município de Itatiba/SP 

  
2.2 - Obtenção das áreas de risco de degradação dos recursos hídricos 

Foram obtidas, a partir do cruzamento (SIG), de planos de informação: potencial natural de 
erosão, tipos de solo, uso da terra (1999 e 2004) e aptidão agrícola. 
      
2.2.1 - Plano de informação – Potencial natural de erosão 

Foi obtido a partir do cruzamento de três fatores da Equação Universal de Perda de Solo 
(EUPS): Fator Chuva (R) – Com dados de precipitação dos últimos 20 anos, Fator Erodibilidade do 
Solo (K) – Com base na carta de solos do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo, e Fator 
Topográfico (LS) – Obtido do Fator Comprimento da Vertente (L) e de Declive (S), gerado do 
Modelo Numérico do Terreno (MNT). 
 
2.2.2 - Plano de informação – Tipos de solo 

Foi elaborado com base na carta de solos do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo. 
 
2.2.3 - Plano de informação – Uso da terra 

Foi elaborado a partir do processamento digital de imagens satélite LANDSAT 5 de 1999 e 
CBERS 2 de 2004, para obtenção do uso e tipo de cobertura vegetal. 
 
2.2.4 - Plano de informação – Aptidão agrícola 

Foi utilizado um ‘software’ CAPUSO 1.0 (Giboshi, 2005) adaptado de Lepsch (1991), onde a 
partir do cruzamento de classes de declive e tipos de solo, obteve-se as de classes de capacidade de 
uso da terra. 
 
 
3 - RESULTADOS  
 

Os resultados obtidos dos planos de informação, para determinação das áreas com risco em 
potencial de degradação dos recursos hídricos, estão dispostos a seguir. 
 
3.1 - Potencial Natural de Erosão (PNE) 
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3.1.1 - Fator Chuva (R) 

A Tabela 1 contém os postos meteorológicos do DAEE e os valores do Fator Chuva para os 
últimos 20 anos.  
 
                      Tabela 1 – Valores do fator chuva (R) 

Posto Meteorológico Fator Chuva (MJ. mm / ha.h) 
Prefixo Média 20 anos 

D3-046 Morungaba 8152 
D3-63R Bragança Pta. 5982 
D3-069 Bragança Pta. 7486 

E3-002 Valinhos 6883 
E3-053 Jundiaí 6844 
E3-074 Atibaia 6909 
E3-154 Jarinú 6468 

 
 3.1.2 - Fator erodibilidade do solo (K) 

Os tipos de solo, fator erodibilidade (K) e a tolerância à perda de solo para o Município de 
Itatiba/SP, constam da Tabela 2 a seguir. 
 

     Tabela 2 – Tipos de solo, fator K e a tolerância á perda de solo 
 Solo Área (%) Fator K Tolerância (Mg/ha) 

LVA-17 62,5 0,0223 9,8 
PVA-22 13,3 0,0344 6,6 
PVA-44 0,10 0,0344 6,6 
PVA-8 11,8 0,0368 5,7 

 
3.1.3 - Fator topográfico (LS) 

Foi obtido do fator comprimento da vertente (L) e de declive (S), cujos valores encontram-se 
na Tabela 3, assim o fator topográfico (LS), segundo Bertoni & Lombardi Neto (1990), resultou da 
aplicação da equação descrita a seguir: 
 
 LS= 0,00984 . C 0,63 . D 1,18                                                                                                (1) 
em que: 
 C = comprimento de rampa do terreno (m); 
 D = grau de declive do terreno (%). 
 

      Tabela 3 - Classes de declive e comprimentos de rampa   
Classes de Declive (%) Área (%) Compr. de Rampa (m) Área (%) 

0 a 3 2 0 a 5 36 
3 a 6 28 5 a 25 48 
6 a 9 32 25 a 50 11 
9 a 12 14 50 a 100 4,5 

12 a 18 18 > 100 0,5 
18 a 25 4   

> 25 2   
 
 
 
 
 
 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                            5 

3.1.4 - Interação dos Fatores R, K e LS – Potencial Natural de Erosão (PNE) 
A Tabela 4 contém os valores encontrados do PNE, resultantes da interação dos fatores R, K e 

LS da EUPS.  
 

          Tabela 4 – Valores do PNE 
Classes do PNE Área (%)  
0 a 100 – Fraco 49,2 

10 a 500 – Moderado  32 
500 a 1000 – Moderado à Forte 4,8 

> 1000 – Forte  1,7 
 
3.2 - Tipos de Solo 

Os tipos de solo encontrados no Município de Itatiba, bem como suas áreas representativas, 
estão contidos na Tabela 3 acima exposta. 
 
3.3 - Uso da terra – 1999 e 2004  

As classes de uso da terra obtidas do processamento digital das imagens satélite, LANDSAT 5 
(1999) e CBERS 2 (2004), estão contidas no Tabela 5 a seguir. 
          

    Tabela 5 – Classes de Uso da Terra – 1999 e 2004 
Classes de Uso Área (%) 1999 Área (%) 2004 

Pasto  57,1 56,3 
Mata  14 12,5 

Reflorestamento 7,4 11 
Solo exposto/Cultura anual 8,0 4,9 

Cultura Perene 0,2 ----- 
Represa 1,3 1,5 
Estrada 0,8 1,6 

Área Urbana 11,2 12,3 
 
 
3.4 - Aptidão Agrícola 

A Tabela 6 a seguir, contém as classes de capacidade de uso da terra obtidas para o Município 
em estudo. 
     

  Tabela 6 – Classes de capacidade de uso da terra 
Classes de Capacidade Área (%) 

IIsfe 0,2 
IIef 17,9 
IIf 1,3 

IIIsfe 3,5 
IIIef 1,9 
IVsfe 3,3 
IVef 23,9 
VIsfe 1,7 
VIef 11,1 

VIIsfe 3,8 
VIIef 17,2 
VIII 1,9 
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3.5 - Áreas com risco em potencial de degradação dos recursos hídricos 
Uma vez obtidos os planos de informação, por meio de operações de cruzamento e 

reclassificação, determinou-se as áreas com risco em potencial de degradação para 1999 e 2004, 
conforme consta na Tabela 7 e está ilustrado nas Figuras 2 e 3 a seguir. 

 
         Tabela 7 – Áreas com risco de degradação dos recursos hídricos 

Risco de Degradação Área (%) 1999 Área (%) 2004 
Muito Baixo 1,5 1,5 

Baixo 27 27 
Moderado 41 40 

Alto* 28,6 29,6 
Muito Alto 1,9 1,9 

       *Foi incluído a Área Urbana 

 
 
4 - DISCUSSÃO 
 

O rio Atibaia é o responsável pelo abastecimento de água no Município de Itatiba, além de 
outras comunidades a jusante como Valinhos, Campinas, Sumaré, Americana, entre outras, sendo o 
principal canal natural de drenagem do Município e o grande receptor das cargas difusas e pontuais 
da Sub - Bacia do Atibaia – Bacia do Piracicaba/SP. 

Foram utilizados dados de 20 anos para determinação do fator chuva, devido à ausência de 
dados em alguns postos do DAEE. Assim, pode-se observar na Tabela 1, que o posto D3-046 
Morungaba, apresentou maior erosividade pela chuva, enquanto que o posto D3-63R foi o que 
apresentou a menor. A média dos postos meteorológicos foi de 6960 MJ.mm/ha.h para o período 
analisado. 

Os solos Podzólicos vermelho-amarelo representam cerca de 25% na área e são facilmente 
erodíveis, principalmente, aqueles cuja localização esteja acima de 9% de declividade, pois a 
tolerância à perda de solo de 6,6 Mg/ha é considerada baixa. 

Na Tabela 3, pode-se observar que 62% da área do Município possui declive inferior a 9% e 
38% da área possui declive superior a 9%, requerendo manejo de práticas conservacionistas.  

O potencial natural de erosão resultou em 81% de fraco a moderado e 6,5% de moderado à 
forte, isto se deu devido à interação da erosividade da chuva, tipos de solo e a topografia do 
Município de Itatiba/SP. 

Nas classes de uso da terra, pode-se observar que o solo exposto/cultura anual e cultura 
perene passaram de 8,2%, em 1999, para 4,9% em 2004, diminuindo em 3,3%, em contrapartida a 
área urbana, reflorestamento e as estradas exprimiram significativo aumento neste período. 

Quanto às classes de capacidade de uso da terra, pode-se verificar na Tabela 6, que cerca de 
19% do Município encontra-se na classe II – adequada para culturas anuais, semi-perenes e perenes; 
27% na classe IV – uso restrito para culturas anuais e semi-perenes e 21% na classe VII – classe de 
terra não agricultável. Podendo ser recomendado para as classes IV e VII o estabelecimento de, 
respectivamente, áreas para urbanização e preservação ambiental (APA).   

Conforme a Tabela 7 observa-se que, na média, 69% da área do Município possui riscos de 
degradação dos recursos hídricos de muito baixo a moderado. No risco alto de degradação foi 
incluído as áreas urbanas do Município, dado que as mesmas são grandes fontes de cargas difusas e 
pontuais.  
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Figura 2 – Mapa de risco de degradação dos recursos hídricos - 1999  
 

 
 

Figura 3 – Mapa de risco de degradação dos recursos hídricos - 2004 
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6 - CONCLUSÃO 
 

A área do Município de Itatiba é bastante heterogênea, devido ser um cenário de acelerado 
crescimento econômico, com significativas alterações ambientais. Assim, com aumento de 0,8 % 
das estradas, para o período estudado, reflete o desenvolvimento da urbanização que está ocorrendo 
no mesmo, fato de que as áreas urbanas estão aumentando e, contrapartida, as áreas agrícolas estão 
diminuindo.  

Por outro lado, o Município de Itatiba/SP não possui solo com vocação agrícola em 
quantidade apreciável, e o crescente processo de urbanização leva a população apoderar-se de áreas, 
às quais precisam de vegetação permanente, principalmente aquelas nas encostas dos morros, 
gerando futuramente controvérsias de uso do solo no Município.  

Deste modo, esforços devem ser feitos por autoridades públicas e população, no sentido de 
minimizar o risco alto de degradação dos recursos hídricos no município, que na média está em 
29% para esse segmento do rio Atibaia, visto que isto irá sobrevir em prejuízos para qualidade e 
quantidade de água na Sub-Bacia do Atibaia – Bacia do Piracicaba/SP.  
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