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Resumo - Neste milênio ora inaugurado, o que o mundo mais necessitará é da água. Assim, é de 

fundamental importância desenvolver consciência produtiva baseada nos princípios da 

sustentabilidade dos recursos hídricos. Através da análise da paisagem em bacias hidrográficas, 

características morfométricas dos ambientes são estudadas para que se recomende práticas 

conservacionistas associadas ao manejo e conservação do solo e da água. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar características morfométricas da bacia hidrográfica do Córrego Palmital, município 

de Jaboticabal-SP, em duas épocas, utilizando a Coleção Cartas do Brasil editada pelo IBGE 

referente ao ano 1971 e as fotografias aéreas coloridas referente ao ano 2000. O mapa do 

uso/ocupação do solo compreendida pela faixa de mata ciliar e nascentes dos cursos d'água, foi 

elaborado considerando as formações: mata, capoeira, campo sujo, campo limpo, várzea e culturas. 

No período estudado houve redução na extensão de diversos segmentos dos rios de 1ª ordem (sete) 

e aumento em somente dois, representando redução de 0,6km no comprimento da rede de 

drenagem; foi identificada mata ciliar em apenas duas nascentes e em 11,2% da extensão total da 

rede de drenagem. Recomenda-se urgente implantação das áreas de preservação permanente ao 

longo dos córregos da bacia hidrográfica do Córrego Palmital. 

 

 

Abstract - Nowadays, what the world more will need is drinking water. Thus, it has been necessary 

to develop a productive conscience in the principles of the suitability of the water resources. 

Through the analysis of the landscape in watersheds, quantitative geomorphic characteristics of the 

environment are evaluated for better recommending of tillage systems associated to soil and water 

conservation. This work had as objective to evaluate the quantitative geomorphic characteristics of 

the watersheds of the Palmital Stream, Jaboticabal County, SP, at two periods, using the Brazil 
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Maps edited by the IBGE on 1971 and color aerial photographs took on 2000. The map of the land 

use around the streams of the watershed was elaborated considering the formations: forest; 

capoeira; land covered with shrub, pasture, low land and agricultural land. In the studied period had 

some reduction in the extension of seven streams of 1ª order of the watershed and an increase in two 

of them, representing a reduction of 0,6km in the length of the draining net; it has been identified 

ciliar vegetation around the streams only on two microbasins and on 11,2% of the total extension of 

the draining net. The reforestation of the areas of permanent preservation around the streams of the 

watershed of the Palmital Stream must be done. 

 

 

Palavras-chave - bacia hidrográfica, qualidade da água, mata ciliar. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A dimensão ambiental da sustentabilidade tem como premissa garantir que a utilização dos 

recursos naturais não comprometa a qualidade ambiental futura. A agricultura, apesar do louvável 

compromisso de aumentar sua produtividade em função das características de mercado e do 

aumento da população humana, deve concomitantemente, minimizar os impactos negativos aos 

recursos, principalmente solo e água, para que atenda a demanda por alimentos de nossos 

descendentes. 

Conforme consta da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as 

presentes e futuras gerações”. Assim, é necessário conhecer o meio no qual vivemos, para enfim 

acusar desvios negativos nos sistemas de produção ou na variabilidade ambiental. 

Neste contexto, os recursos hídricos despertam interesse pelo fato da história da civilização 

ter sempre sofrido influência com a associação água e solo, retirando desta combinação seu 

sustento. Através da análise da paisagem em bacias hidrográficas, características morfométricas dos 

diversos ambientes são estudadas para que se possa recomendar práticas conservacionistas 

associadas ao manejo e conservação do solo e da água. 

Estudando bacias hidrográficas, pode-se avaliar as áreas drenadas pelas bacias e as respectivas 

redes de drenagem. A partir da avaliação quantitativa das características geomórficas do 

desenvolvimento dos rios e das bacias hidrográficas, também chamada de análise morfométrica, 

pode-se estabelecer critérios ligados ao desenvolvimento do sistema de drenagem, gerando o 

conhecimento da geomorfologia e dinâmica fluvial (HORTON, 1945). A análise morfométrica 
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detalhada demonstra, segundo PISSARRA (2002), pequenas diferenças na topografia do terreno e 

permite um planejamento do controle de erosão de solo. 

No Brasil, o principal instrumento jurídico que normatiza a proteção dos recursos hídricos é a 

Lei Federal 4.771/65, denominada de Código Florestal (BRASIL, 1965), alterada pelas Leis 

7803/89 e 7875/89, em cujo artigo 4 considera que as áreas ao redor dos cursos d'água devem 

conter florestas protetoras permanentes, visando conservar o regime das águas e evitar a erosão das 

terras pela ação dos agentes naturais. Com a Lei 9.433/97, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), a proteção dessas áreas foi reafirmada na medida em que a 

referida Lei considera que a água, embora seja recurso natural renovável, é um recurso limitado 

dotado de valor econômico e sem domínio público. 

Entretanto, nas últimas décadas, principalmente nas áreas brasileiras mais populosas, a 

drástica redução ou degradação das matas ciliares tem causado aumento significativo do processo 

erosivo dos solos, com prejuízos à hidrologia regional, redução da biodiversidade e degradação de 

imensas áreas. No Estado de São Paulo, se for atender apenas à legislação vigente do Código 

Florestal, estima-se que é necessário implantar pelo menos 600 mil hectares de matas ciliares (SÃO 

PAULO, 2000). 

Merece destaque a presença das matas ciliares ao longo dos córregos e rios, cuja função 

hidrológica está na sua influência sobre diversos fatores importantes para a manutenção da bacia 

hidrográfica. Estudos fitossociológicos identificam a composição dessas matas como sendo espécies 

que formam uma comunidade florestal heterogêna, condição importante para a presença de maior 

biodiversidade (IMAÑA-ENCINAS et al., 1995). 

Solos sem cobertura florestal reduzem drasticamente sua capacidade de retenção de água de 

chuva, diminuindo a água armazenada e dificultando o abastecimento do lençol freático, o que 

reduz as nascentes e os cursos d'água abastecidos por elas (KARMANN, 2001). Enxurradas 

formadas com a água que corre sobre a superfície, desagregam o solo e transportam o material solto 

para uma posição mais baixa na paisagem, sendo verificada a deposição ou assentamento desse 

material quando o agente água perde a sua força ou encontra um obstáculo (GALETI, 1973). 

O sensoriamento remoto é uma poderosa ferramenta para obter informações que subsidiam 

estudos fotointerpretativos para a elaboração de mapas, fornecedores de informações de natureza 

qualitativa e quantitativa, como a morfologia geral do terreno, a rede de drenagem e o uso/ocupação 

atual (CAMPOS, 1997, SIMÕES, 2001 e PISSARRA, 2002). 

POLITANO (1994) considera que o uso de fotografias aéreas apresenta as seguintes 

vantagens: permite uma visão global da área; realça aspectos por meio da estereoscopia; registra 

características não visíveis ao olho humano; possibilita a análise de mudanças no terreno em função 

da época da tomada fotográfica; diminui custos; reduz prazo de execução; permite o uso de 
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fotografias ampliadas e mosaicos como mapa base e; facilita mapeamentos em áreas de difícil 

acesso. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo realizar a análise morfométrica da microbacia 

hidrográfica do Córrego Palmital, Jaboticabal, SP, e identificar as condições dos recursos hídricos e 

das áreas reservadas à vegetação de mata ciliar desta bacia hidrográfica. Com os resultados deste 

trabalho procurou-se subsidiar a aplicação de práticas conservacionistas na recuperação e 

conservação da qualidade hídrica desta bacia hidrográfica, em cuja região ocorre uso intensivo e 

tecnificado do solo, explorado majoritariamente com a cultura de cana-de-açúcar. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do Córrego Palmital, localizada na área rural do 

município de Jaboticabal, na Região Administrativa de Ribeirão Preto, região nordeste do Estado de 

São Paulo, sendo a posição geográfica definida pelas latitudes 21º04’15"S e 21º14’00"S e 

longitudes 48º11’07"WGr. e 48º21’44"WGr. (IBGE, 1971). O Córrego Palmital é afluente do Rio 

Mogi-Guaçu, cuja bacia hidrográfica corresponde à 9ª Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado (Figura 1). 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica Córrego Palmital, município de Jaboticabal,SP. 
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O município de Jaboticabal ocupa uma área de 677km2 e apresenta uma população de 67.129 

habitantes, dos quais 90,3% moram na cidade (IBGE, 2000). O clima da região é "Cwa" definido 

como subtropical mesotérmico, com verão úmido e inverno seco. A formação vegetal primária é do 

tipo Floresta Latifoliada Tropical, formada basicamente por ecossistemas da Floresta Atlântica e 

trechos de cerrado. A vegetação atual predominante é a lavoura de cana-de-açúcar. 

O relevo deste município é colinoso com predomínio de baixas declividades (até 15%), 

amplitude inferior a 100m e interflúvios com área superior a 4km2. As principais unidades de solos 

encontradas nesta região são os Latossolos Vermelhos LV15 (distroférricos, A moderado e 

proeminente, textura argilosa, relevo suave ondulado e plano) e LV45 (distróficos, A moderado, 

textura média, relevo plano e suave ondulado) e os Argissolos Vermelho-Amarelo PVA3 

(eutróficos, A moderado, textura arenosa/média e média, relevo suave ondulado) e PVA4 

(eutróficos, abrúpticos, A moderado, textura arenosa/média, relevo ondulado à forte ondulado) 

(EMBRAPA, 1999). 

As folhas da Coleção Cartas do Brasil (IBGE, 1971) que representam cartas planialtimétricas, 

com escala 1:50.000 e curvas de nível com eqüidistância vertical de 20 metros (SF 22 - X - D - III - 

2 e 3, respectivamente Pitangueiras e Jaboticabal), e as fotografias aéreas da coleção 

aerofotogramétrica vertical, com escala 1:30.000, colorida e interferentes, de vôos realizados no ano 

de 2000 na região de Ribeirão Preto pela BASE - Aerofotogrametria e Projetos S/A, foram 

utilizadas como material básico para a elaboração dos mapas. 

O estereoscópio de espelho marca Zeiss, o planímetro polar marca A. OTT, o curvímetro 

marca Derby e o escalímetro, serviram como principais equipamentos para a elaboração dos mapas, 

identificação das bacias e realização da análise morfométrica. 

Primeiramente, foi elaborado o mapa da rede de drenagem e planialtimetria referente ao ano 

de 1971. Em seguida, utilizando-se técnica de fotointerpretação foi elaborado o mapa da rede de 

drenagem e do uso/ocupação do solo referente ao ano de 2000. 

A bacia hidrográfica foi identificada e delimitada sobre as fotografias aéreas, mediante 

observação estereoscópica de pares de fotografias interferentes, sendo o traçado feito nos templetes. 

Esses traçados foram transferidos para folhas, nas quais foram realizadas as medidas para a 

caracterização morfométrica. 

Técnicas de sensoriamento remoto e análise visual, foram utilizadas para a elaboração do 

mapa de uso/ocupação do solo, considerando-se a forma, tamanho, sombra, tonalidade/cor, padrão, 

textura, localização e relação de aspectos, segundo AMERICAN SOCIETY OF 

PHOTOGRAMMETRY (1960) e AMARAL (1998). Este mapa foi elaborado considerando as 

seguintes formações: mata, capoeira, campo sujo, campo limpo, várzea e culturas, conforme 

GALETI (1973). 
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A análise morfométrica da bacia hidrográfica do Córrego Palmital, foi realizada em função 

das características constantes da Tabela 1. A determinação das características dimensionais da 

bacia hidrográfica corresponderam a Área (A), Perímetro (P), Maior comprimento (C), Maior 

largura (L) e Comprimento da rede (Cr); das características da composição da rede de drenagem 

corresponderam ao Número de segmentos de rios (N), Comprimento total de segmentos de rios e 

Comprimento médio dos segmentos de rios; das características do padrão de drenagem 

corresponderam a Densidade de drenagem (Dd) Freqüência de rios (F) e Razão de textura (T); e das 

características do relevo corresponderam a Amplitude altimétrica (H) e Índice de Rugosidade. 

 

Tabela 1. Características morfométricas analisadas na bacia hidrográfica do Córrego Palmital. 
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICADO REFERÊNCIA 

Área (A) extensão da bacia (km2) HORTON, 1945 
Perímetro (P) linha que delimita a área da bacia (km) SMITH, 1950 
Maior comprimento (C) linha reta que liga a foz ao ponto mais distante no divisor da 

bacia, na direção do vale principal (km) 
SCHUM, 1956 

Maior largura (L) maior dimensão linear que a bacia apresenta num eixo 
transversal ao vale por ela formado (km) 

STRAHLER, 1958

Comprimento da rede (Cr) comprimento de todos os rios que compõem a rede de drenagem 
da bacia (km) 

HORTON, 1945 

Número de segmentos de rios canais de drenagem sem ramificações HORTON, 1945 
Comprimento de segmentos 
de rios 

comprimento de todos os segmentos de rios que compõem a rede 
de drenagem da bacia (km) 

FRANÇA, 1968 

Comprimento médio de 
segmentos de rios 

razão entre comprimento total e número de segmentos de rios 
(km) 

FRANÇA, 1968 

Densidade de drenagem (Dd) razão entre comprimento da rede (Cr) e área da bacia (km/km2) HORTON, 1945 
Freqüência de rios (F) relação entre número de segmentos de rios e área da bacia 

(N/km2) 
HORTON, 1945 

Razão de textura (T) relação entre número de segmentos de rios e perímetro da bacia 
(N/km) 

SMITH, 1950 

Amplitude altimétrica (H) diferença de altitudes entre o ponto mais baixo da bacia (foz) e o 
ponto mais alto (m) 

STRAHLER, 1958

Índice de Rugosidade (HD) relação entre H e Dd, expressa por HD = H x Dd STRAHLER, 1958
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise morfométrica da bacia hidrográfica do Córrego Palmital, forneceu os seguintes 

resultados: 105,50km2 de área da bacia, 50,55km de perímetro, 20,49km de maior comprimento, 

7,56km de maior largura, 59,60km de comprimento de rede e 27 segmentos de rios com 

comprimento médio de 2,20km. 

A rede de drenagem da bacia se estende principalmente sobre rochas efusivas básicas de 

formação Serra Geral (basaltos). Sua configuração está organizada de tal forma que reflete 

variações geológicas e pedológicas, sendo verificado a presença de uma pedreira na porção 

intermediária da bacia. 
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A densidade de drenagem é baixa (0,565 km/km2), refletindo condições do manto superficial 

que está relacionado com a espessura e a presença dos controles estruturais. O modelo de drenagem 

predominante é o subparalelo com baixa freqüência de rios (0,256 N/km2), que é o padrão das 

rochas efusivas básicas. A razão de textura é de 0,534 N/km. 

Observa-se que a evolução do modelado do relevo ocorreu de modo pouco diferenciado, 

estimado pelas condições da drenagem da bacia. O relevo da bacia é colinoso com predomínio de 

baixas declividades, apresentando uma amplitude altimétrica de 190m e um índice de rugosidade de 

0,107. 

As unidades de solos encontradas foram os Latossolos Vermelhos LV15 e LV45. 

Na Tabela 2 estão mensurados os segmentos de rios de 1ª ordem do Córrego Palmital, em 

função das Cartas do Brasil (1971) e das fotografias aéreas (2000). 

 

Tabela 2. Segmentos de rios de 1ª ordem da bacia hidrográfica do Córrego Palmital, identificados 

nas Cartas do Brasil (1971) e nas fotografias aéreas (2000). 

Cartas do Brasil Fotografias aéreas Variação 
1971 (A) 2000 (B) B - A 

Número de rios de 
1ª ordem 

km km km 
1 1,9 1,9 0,0 
2 0,7 0,6 -0,1 
3 4,0 3,7 -0,3 
4 0,7 0,7 0,0 
5 1,2 1,1 -0,1 
6 2,2 1,8 -0,4 
7 2,1 2,0 -0,1 
8 1,4 1,0 -0,4 
9 1,9 1,9 0,0 

10 3,0 3,0 0,0 
11 3,9 3,7 -0,2 
12 0,7 0,9 +0,2 
13 2,4 2,4 0,0 
14 2,9 3,7 +0,8 

Total 29,0 28,4 -0,6 
 

Observa-se que das Cartas do Brasil de 1971 (A) para as fotografias aéreas de 2000 (B), o 

número de segmentos de rios de 1ª ordem se manteve. Entretanto em 50% dos segmentos houve 

alguma redução na sua extensão como pode ser observado nos valores da variação (B-A), enquanto 

que em somente dois segmentos foi observado maior extensão (nos 12 e 14). A variação total da 

extensão dos segmentos (B-A) apresentou valor negativo (-0,6km), demonstrando redução na 

extensão do comprimento total de segmentos de rios da bacia hidrográfica. 

Os resultados da análise do uso/ocupação do solo nas nascentes e margens dos cursos d'água 

da bacia hidrográfica do Córrego Palmital, observada nas fotografias aéreas (2000), constam da 

Tabela 3. 
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Tabela 3. Uso/ocupação do solo nas nascentes e margens dos cursos d'água da bacia hidrográfica 

do Córrego Palmital, observada nas fotografias aéreas (2000). 

Extensão do uso/ocupação do solo ao longo dos segmentos dos rios Uso/ocupação Número de nascentes 
de rios de 1ª ordem km % 

Mata 1 0,7 1,2 
Capoeira 1 6,1 10,0 
Campo sujo 5 23,0 38,0 
Campo limpo 2 11,8 19,4 
Várzea 3 16,9 27,8 
Culturas 2 1,1 3,6 
Total 14 59,6 100,0 

 

A forma de vegetação preconizada como mata ciliar (considera-se, neste trabalho, como 

sendo mata e capoeira, que são respectivamente áreas restritas de floresta e áreas de florestas 

formadas naturalmente após a destruição da floresta primária (GALETI, 1984)) foi identificada em 

apenas duas nascentes e em apenas 11,2% da extensão total dos segmentos dos rios. As restantes 12 

nascentes e 88,8% da extensão total são ocupados por formações de proteção ciliar mais reduzida. 

Observa-se que o campo sujo e a várzea são as formas predominantes em mais de 50% do 

uso/ocupação do solo, seja no número de nascentes ou seja das margens dos segmentos dos rios, o 

que sugere uma forma de abandono das áreas, podendo ser devido a inviabilidade de exploração por 

características naturais do terreno e por imposição do Código Florestal. 

Formas de exploração intensiva, representada pelo campo limpo e culturas, foram 

identificadas em 4 nascentes e em 23% da extensão dos segmentos dos rios, contrariando 

explicitamente as determinações do Código Florestal. A esses 23% podem ser acrescentados 

os27,8% de várzea, pois as margens, além da várzea, também são exploradas por culturas, em vez 

de estarem protegidas por matas. 

Após a derrubada de uma área de mata, o solo fértil permite alta produtividade agrícola. 

Entretanto, após vários anos de cultivo, essas áreas tornam-se pouco produtivas requerendo 

aplicação de insumos agrícolas e manejo intensificado. Este solo depauperado e desgastado por 

processo erosivo, pode contribuir para perdas de produtividades agrícolas e para a poluição e 

assoreamento de cursos d'água. 

A probabilidade de erosão será maior se o solo estiver descoberto ou não vegetado. Nessas 

condições, o solo é rebaixado e cada vez mais raso. Para GALETI (1973), a proteção oferecida ao 

solo cresce de culturas anuais para mata, sendo que se não houver contribuição de água das áreas 

adjacentes, as perdas de solos em áreas de culturas anuais são estimadas em 26,6ton/ha/ano, de 

culturas perenes em 0,9ton/ha/ano, de pastagem em 0,4ton/ha/ano e de mata em 0,004ton/ha/ano. 

Outro fator a ser considerado é quanto a diversidade de espécies vegetais. Enquanto nas áreas 

com campo limpo ou com culturas, a diversidade é mínima e se restringe a espécie praticamente 
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plantada, nas áreas de mata ciliar a diversidade de espécies é muito maior. Estudos realizados por 

IMAÑA-ENCINAS et al. (1995) identificaram em uma área amostrada de um hectare de cerrado, 

um total de 1.673 indivíduos da sucessão natural de espécimens arbóreos, distribuídos em 70 

espécies e 38 famílias. 

Além da avaliação morfométrica, que indicou a composição e formação da rede de drenagem, 

e da determinação do uso/ocupação do solo ao longo dos córregos e nascentes da bacia hidrográfica 

do Córrego Palmital, o diagnóstico da área para posterior definição das metas para restauração 

vegetal pode ser elaborado. 

Conforme manual elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2000), a implantação de uma mata ciliar inicia-se com o diagnóstico da área, havendo um 

entendimento prévio dos processos e da dinâmica de restauração associado as facilidades práticas 

de implantação e dos compromissos de pessoas e organizações. 

 

Proposta de Ações Mitigadoras 

Para que possamos aplicar a Sustentabilidade Ambiental, precisamos compreender e respeitar 

as dinâmicas do meio ambiente, realizando a ocupação do solo dos municípios, respeitando as leis 

ambientais. As áreas prioritárias para o início do reflorestamento devem ser, geralmente, as beiras 

de nascentes, córregos rios e represas, se justificando pela precariedade em que se encontram as 

reservas hídricas, manutenção da fauna ictiológica, melhoria no aspecto paisagístico e conforto 

ambiental. 

Dentre as práticas propostas, evita-se situações desfavoráveis que levam a má qualidade das 

reservas hídricas como por exemplo a ocupação das margens dos rios, a impermeabilização 

excessiva do solo e o consumo excessivo e desperdício de recursos naturais. As práticas 

recomendadas são as seguintes: 

• Cumprir a legislação referente à proteção de mananciais, reflorestando as nascentes e 

implantando mata ciliares nos córregos; 

• Fomentar práticas que facilitem a infiltração da água no solo reduzindo os efeitos do 

escoamento superficial e permitindo o abastecimento regular dos mananciais e lençol 

freático; 

• Fiscalizar as práticas rurais, recomendando práticas conservacionistas do solo, controle no 

uso de adubação e de defensivos agrícolas e no manejo de criações; 

• Implantar um programa de educação ambiental que resgate o valor histórico dos cursos 

d'água e que desperte na população sua participação como agente responsável pela 

recuperação da qualidade ambiental através da incorporação dos princípios de 

desenvolvimento sustentável. 
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CONCLUSÕES 

A análise dos resultados permite concluir que na bacia hidrográfica do Córrego Palmital, entre 

os anos de 1971 e 2000, houve redução na extensão de diversos (7) segmentos dos rios de 1ª ordem 

e aumento em somente dois, representando uma redução de 0,6km no comprimento da rede de 

drenagem. A forma de vegetação preconizada como mata ciliar (mata e capoeira) foi identificada 

em apenas duas nascentes e em apenas 11,2% da extensão total dos segmentos dos rios. 

Recomenda-se a urgente a implantação das áreas de preservação permanente ao longo dos córregos 

da bacia hidrográfica do Córrego Palmital. 
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