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Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar os riscos de degradação dos recursos hídricos 

através da avaliação da Aptidão Agrícola das Terras e Caracterização do Manejo. Como área de 

estudo, selecionou-se a bacia do Ribeirão Pinhal, situada em Limeira – SP, por ser uma área de 

intensa ocupação agrícola e, especialmente, por tratar-se de um manancial alternativo de 

abastecimento do município. Os resultados mostraram que com relação à Aptidão Agrícola das 

Terras, foi feita uma sobreposição dos planos de informação de Aptidão de Uso com o Uso e 

Ocupação atual gerando o plano de informação de Adequação de Uso, onde 26,1% da área está 

inadequada à utilização. Através da Caraterização do Manejo observou-se que 57,1% da área 

representa risco de degradação. Estas áreas foram caracterizadas como de alto risco. A partir da 

combinação destes dois planos de informações foi possível avaliar as áreas críticas na bacia do 

Ribeirão Pinhal, servindo de base para o estabelecimento de propostas de gerenciamento dos 

Recursos Hídricos no manejo da bacia hidrográfica. 

 

Abstract: The goal of work has to evaluate the risks of the water resources degradation through 

evaluation of the Land Agricultural Suitability  and Characterization of the Management. The study 

area was the watershed of Ribeirão Pinhal, located in Limeira - SP, for being an area of intense 

agricultural occupation and, especially, for being an alternative of the municipal district  

provisioning. The results showed that with respect to the Agricultural Suitability, a overlaying of 

the information plans of Suitability with the land use and current Occupation was made, generating 

the information plan of the Use Adequacy, where 26,1% of the area are not adequate to the use. 

Through the Characterization of the Management, it was observed that 57,1% of the area represent 

degradation risk. These areas were characterized as of high risk. Starting from the combination of 

these two plans of information it was possible to evaluate the critical areas in the watershed of 

Ribeirão Pinhal, becoming a base for the establishment of proposals for administrating the water 

resources in management of the catchment.   
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INTRODUÇÃO 
 

Os estudos envolvendo recursos naturais, especialmente quando existe o interesse em 

aspectos ligados à qualidade e/ou quantidade de água são, preferencialmente, executados na escala 

de bacias hidrográficas (PENTEADO, 1974). 

O estudo em bacias hidrográficas possibilita a integração dos fatores que condicionam a 

qualidade e a quantidade dos recursos hídricos, com os seus reais condicionantes físicos e 

antrópicos. Essa escala também se mostra compatível para as ações políticas relacionadas à 

conservação do solo e à gestão dos recursos hídricos (PROCHNOW, 1985).  

A determinação das disponibilidades dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica 

apresenta uma grande complexidade, em função das interações existentes entre os diferentes fatores 

condicionantes do ciclo hidrológico, notadamente, os fatores físicos. A compreensão dos 

mecanismos hidrológicos envolvidos entre os diferentes fatores pode possibilitar condições 

suficientes para a avaliação da dinâmica desses recursos. Infelizmente, de forma geral a ocupação 

das terras no país se faz de maneira inadequada que conduz invariavelmente a condições de 

instabilidade ambiental, como a erosão acelerada do solo (PINTO, 1991). 

Esse trabalho se propôs a fazer um estudo para avaliar o risco de degradação dos recursos 

hídricos da bacia do Ribeirão Pinhal, uma sub-bacia do Rio Piracicaba. A bacia do Ribeirão Pinhal 

possui área de aproximadamente 302 Km2, situada a 22º33’52” de latitude Sul e 47º24’17” de 

longitude Oeste, representa um manancial alternativo de abastecimento do município de Limeira, 

sendo um dos pontos críticos na bacia do Rio Piracicaba. 

A  combinação de diferentes métodos, como avaliação da aptidão agrícola das terras e a 

avaliação do manejo agrícola,  podem aproximar nosso conhecimento da realidade de uma área  

possibilitando diagnosticar os perigos e riscos de degradação dos recursos hídricos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

 

Aptidão agrícola das terras 
 

A aptidão agrícola das terras do Ribeirão Pinhal foi analisada tendo como base o 

levantamento pedológico semidetalhado do Estado de São Paulo: quadrícula de Araras realizado por 



OLIVEIRA et al (1982) e o método estabelecido por RAMALHO FILHO & BEEK (1995). O 

método proposto por OLIVEIRA & BERG (1985) também serviu de parâmetro para algumas 

análises. 

A classificação da aptidão agrícola das terras como tem sido empregada, não é precisamente 

um guia para obtenção do máximo benefício das terras, e sim, uma orientação de como devem ser 

utilizados seus recursos, ao nível de planejamento regional e nacional (GAMEIRO, 1997). 

A disponibilidade de um método semi-automático e não subjetivo para obtenção da aptidão 

agrícola, associado à verificação periódica da existência de conflitos entre o melhor uso possível e o 

uso atual dado às terras agrícolas (adequação de uso), possibilitaria meios às entidades 

conservacionistas governamentais para o monitoramento preventivo dos riscos associados ao 

sobreuso dos solos (FORMAGGIO et al., 1992). 

A bacia apresenta um nível relativamente elevado de manejo, que significa o uso de 

mecanização, uso de fertilizantes, práticas conservacionistas e combate às doenças e pragas, 

portanto optou-se por determinar a aptidão agrícola das terras para o nível de manejo C. 

A imagem com as declividades da área de estudo foi reclassificada de acordo com os 

intervalos de declive utilizados por RAMALHO FILHO & BEEK (1995) (Tabela 1) 

 

Tabela 1 - Classes de declive associadas às classes de relevo. 

Classes de declive Classes de Relevo Atributo de valor (Z) 

0 a 3% 

3 a 8% 

8 a 13% 

13 a 20% 

20 a 45% 

Acima de 45% 

Plano/ praticamente plano 

Suave ondulado 

Moderadamente ondulado 

Ondulado 

Forte ondulado 

Montanhoso/ Escarpado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fonte: RAMALHO FILHO & BEEK (1995) 

 

A imagem reclassificada, de acordo com as classes de declive, foi então cruzada com o mapa 

de solos, obtendo-se uma relação de unidades de solo por classes de declive. A partir desta relação, 

iniciou-se a avaliação da aptidão agrícola das terras através da análise de cada unidade de solo em 

cada tipo de relevo e os graus de limitação. 



Graus de limitação 

 

Nesta etapa foram analisados os graus de limitação por deficiência de fertilidade, deficiência 

de água, excesso de água, suscetibilidade à erosão e impedimentos à mecanização. 

A adoção dos cinco fatores limitantes mencionados tem por finalidade representar as 

condições agrícolas das terras, no que concerne às suas propriedades físicas e químicas, e suas 

relações com o ambiente RAMALHO FILHO & BEEK, 1995). 

 

! Deficiência de fertilidade: 

 

Os graus de limitação por deficiência de fertilidade foram analisados em função da saturação 

de bases (V) e da capacidade de troca de cátions (CTC) extraídos do levantamento pedológico 

(OLIVEIRA et al, 1982) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Deficiência de fertilidade 

     Variação do V%  

CTC 50 – 100 25 – 50 10 – 25 0 – 10 

> 5 

3 – 5 

<3 

Nulo 

Ligeiro 

Moderado 

Ligeiro 

Moderado 

Moderado 

Forte 

Forte 

Muito forte 

Muito forte 

Muito forte 

Muito forte 

Fonte: OLIVEIRA & BERG (1985). 

 

! Deficiência de água: 

 

Os graus de limitação por deficiência de água foram determinados a partir de informações 

sobre as condições climáticas, avaliação da drenagem de cada solo e da vegetação natural da área, 

conforme RAMALHO FILHO & BEEK (1995).  A região apresenta clima do tipo Tropical de 

altitude e pluviosidade média de 1240mm/ ano.  

A drenagem dos solos refere-se à quantidade (volume) e rapidez com que a água adicionada 

ao solo é removida do mesmo, especialmente por infiltração e por escoamento superficial 

(EMBRAPA, 1979).   

Quanto à vegetação primária, esta é utilizada com o objetivo de suprir insuficiência de dados 

referentes às condições térmicas e hídricas do solo. Estas condições, além do significado 

pedogenético, têm grande implicação ecológica, o que permite o estabelecimento de relações entre 



unidades de solos e sua aptidão agrícola, aumentando pois a utilização dos levantamentos de solos 

(EMBRAPA, 1979). 

 

! Excesso de água: 

 

Os graus de limitação por excesso de água ou deficiência de oxigênio foram obtidos a partir 

da avaliação da drenagem dos solos, conforme RAMALHO FILHO & BEEK (1995). 

 

! Suscetibilidade à erosão: 

 

Os graus de limitação quanto à suscetibilidade à erosão foram determinados a partir das 

classes de declive, conforme RAMALHO FILHO & BEEK (1995) (tabela 1). 

 

! Impedimentos à mecanização: 

 

Para os graus de limitação referente aos impedimentos à mecanização foram utilizadas as 

classes de declive, porém com um agrupamento diferente da suscetibilidade à erosão, conforme 

RAMALHO FILHO & BEEK (1995) (tabela 3). 

 

TABELA 3: Classes de declividade utilizadas na determinação dos graus de  

limitação em relação à erosão e impedimentos à mecanização. 

Nível de declive (%)  

Grau de limitação Suscetibilidade à 

erosão 

Impedimentos à 

mecanização 

( N) Nulo 

(L) Ligeiro 

(M) Moderado 

(F) Forte 

(MF) Muito forte 

(EF) Extremamente forte 

0 – 3 

3 – 8 

8 – 13 

13 – 20 

20 – 45 

> 45 

0 – 3 

3 – 8 

8 – 20 

20 – 45 

> 45 

_______ 

Fonte: RAMALHO FILHO & BEEK (1995). 

 

O PI de aptidão agrícola das terras resultou do cruzamento dos planos de informação do solo, 

clima e topografia, já devidamente interpretados. Em seguida, foi gerado o PI de adequação de uso 

das terras, obtido a partir da combinação do PI de uso e ocupação do solo com o PI de aptidão 



agrícola, visando obter a relação de uso, ou seja, uso atual x oferta ambiental dos diferentes 

agroecossistemas da bacia. As categorias da legenda constaram de: 

! Classe com uso adequado- equilíbrio entre o uso atual e o potencial natural das terras; 

! Classe com subutilização- terras com o uso atual aquém da oferta ambiental; 

! Classe com sobreutilização- terras com o uso atual acima da oferta ambiental. 

Deste modo, enfatiza-se que, em geral, não seria socialmente conveniente que, por exemplo,  

terras da classe 1 ou 2,  indicadas para lavoura de ciclo curto, venham a ser utilizadas com pecuária. 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável, como, por exemplo, promover o uso 

intensivo em áreas apropriadas para silvicultura, pois acarretará graves problemas de desequilíbrio 

ecológico (Strauss apud PEREIRA, 1994). 

A partir da adequação de Uso das Terras as áreas caracterizadas como subutilizadas e com uso 

adequado representam áreas de baixo risco de degradação, em contrapartida as áreas sobreutilizadas 

representam áreas de alto risco. 

 

Plano de informação do manejo agrícola 
 

Nesta etapa do trabalho foi feita uma caracterização da cultura de Citrus e cana-de-açúcar, 

para determinação do plano de informação do manejo agrícola, através de entrevistas elaboradas 

para a população local. 

A entrevista tornou-se, nos últimos anos, um instrumento do qual se servem constantemente 

os pesquisadores em ciências sociais e psicológicas. Recorrem estes à entrevista sempre que têm 

necessidade de obter dados que não podem ser encontrados em registros e fontes documentais e que 

podem ser fornecidos por certas pessoas (CERVO, 1996). 

De acordo com Tull & Hawkins apud SHIDA (2000), o uso de entrevistas pode ser aplicado 

quando os dados obtidos por fontes secundárias, no caso, a literatura, não são suficientes, ou quando 

o tipo de informação que se pretende obter não se encontra disponível. 

O intuito das entrevistas foi realizar um levantamento qualitativo do manejo e procedimentos 

agrícolas adotados pelos agricultores, a fim de avaliar os riscos de degradação dos recursos hídricos 

na bacia. Por esta razão a entrevista foi semi-estruturada propositadamente para atingir esse 

objetivo. 

Esse tipo de entrevista é considerada direta e pessoal. O objetivo do questionário foi 

apresentado a cada entrevistado e as perguntas foram feitas pessoalmente. No questionário 

constavam perguntas objetivas e abertas. As questões abertas estavam sempre relacionadas aos 

recursos hídricos. 



Através da análise do manejo e procedimentos agrícolas pode-se avaliar se existem, 

atualmente, riscos de degradação dos recursos hídricos ou se existe perspectiva futura. 

Os principais pontos analisados pelos questionários foram quanto à assistência técnica, uso do 

solo, qualidade e quantidade dos rios e córregos da região, importância de vegetação nativa, uso de 

agroquímicos, manutenção de equipamentos, irrigação, problemas com enchente e erosão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Avaliação da aptidão agrícola das terras 
 

Depois de analisados os graus de limitação para cada tipo de terra, considerando as condições 

edáficas, de relevo e clima, passou-se ao agrupamento das terras em cada subgrupo de aptidão 

agrícola a fim de compor o PI de aptidão agrícola das terras (figura 1), as informações adicionais 

em relação à legenda encontram-se na tabela 4. Este agrupamento foi feito comparando-se os graus 

de limitação atribuídos às terras e os estipulados nos quadros-guias constantes no método 

preconizado por  RAMALHO FILHO & BEEK (1995). Este método apresenta três tipos de quadro-

guia, para atender às regiões de clima subtropical, tropical-úmido e semi-árido. Neste estudo foi 

considerado o quadro-guia para região de clima tropical-úmido. 

De acordo com RAMALHO FILHO & BEEK (1995), os quadros-guias devem ser utilizados 

para uma orientação geral, em face de a avaliação variar de acordo com peculiaridades locais, 

qualidade e diversidade dos dados, assim como no nível de detalhe do estudo. 



 

Figura 1- Aptidão Agrícola das terras da Bacia do Ribeirão Pinhal. 

 

Tabela 4 – Subgrupos de Aptidão Agrícola das Terras da bacia do Ribeirão Pinhal. 

SUBGRUPO 

DE APTIDÃO 

CARACTERIZAÇÃO ÁREA DA 

BACIA (ha) 

1C Terras com aptidão boa para lavouras de ciclo curto e/ ou 

longo no nível de manejo C. 

10.946,3 

2 c Terras com aptidão regular para lavouras de ciclo curto e/ 

ou longo no nível de manejo C. 

2.673,5 

3 (c) Terras com aptidão restrita para lavouras de ciclo curto e/ 

ou longo no nível de manejo C. 

10.054,4 

4P  Terras com aptidão boa para pastagem plantada. 1.655,3 

4p Terras com aptidão regular para pastagem plantada. 3.386,5 

4 (P) Terras com aptidão restrita para pastagem plantada. 761,9 

5 S Terras com aptidão boa para silvicultura 166,9 

5 s Terras com aptidão regular para silvicultura 507,1 

5 (S) Terras com aptidão restrita para silvicultura 38,9 

5 N Terras com aptidão boa para pastagem natural 3,7 

6 Terras sem aptidão para uso agrícola 9,1 



 

Para obtenção do PI de adequação de uso (figura 3) foi necessário reclassificar o PI de uso e 

ocupação do solo de acordo com as classes de ocupação estabelecidas por RAMALHO FILHO & 

BEEK (1995) (figura 2) e posteriormente, combiná-lo com o PI de aptidão. 

 

Figura 2 – PI de uso e ocupação reclassificado de acordo com RAMALHO & BEEK (1995). 

 

Figura 3 – Adequação de uso das terras da bacia do Ribeirão Pinhal. 



 

Analisando-se o PI de adequação de uso das terras (figura 3) do Ribeirão Pinhal verificou-se 

que 68,8% da área apresentava-se como adequado (equilíbrio entre o uso atual e potencial natural 

das terras), 5,1% mostrou-se subutilizado (uso atual abaixo da oferta ambiental) e 26,1% das áreas 

sobreutilizadas (uso atual acima da oferta ambiental) como mostra a tabela 5. As áreas 

sobreutilizadas estão bastante relacionadas aos tipos de solos e, de forma geral, uma grande parte 

das áreas encontram-se  com cultivo de Citrus. 

 

Tabela 5 – Situação das terras da bacia do Ribeirão Pinhal, de acordo com as condições de uso. 

CONDIÇÕES DE USO DA BACIA CATEGORIA DE USO 

Área (ha) Porcentagem em relação à área total  

Subutilizado 1.542,5 5,1 

Adequado 20.734,7 68,8 

Sobreutilizado 7.875,5 26,1 

 

Na avaliação da Adequação de Uso das Terras foi desconsiderada a área urbana da bacia. 

De acordo com o levantamento de CAVALIERI (1998) na quadrícula de Moji Mirim, 

observou-se que, de uma maneira geral, as áreas que apresentam maiores porcentagens de uso 

inadequado são as áreas cujo uso atual é café, seguida das áreas de Citrus e cultura anual. 

 

Avaliação do manejo agrícola 
 

A partir das entrevistas, utilizando-se o questionário, com os produtores rurais da bacia do 

Ribeirão Pinhal foi feita uma caracterização do manejo e procedimento agrícola. Foram 

entrevistados 26 agricultores. A cultura de Citrus foi analisada a partir da entrevista com uma 

amostra de 24 citricultores, os quais representam aproximadamente 53% dos citricultores da bacia. 

A outra vertente é a cultura de cana-de-açúcar, a qual é mantida pelas 2 usinas localizadas na bacia, 

representando, portanto, 100% do manejo da cultura. 

Iniciando-se pela assistência técnica, 25% dos citricultores recebem assistência sistemática, 

46% recebem assistência aleatória e 29% dos citricultores não recebem assistência técnica. Dentre 

as áreas de cana-de-açúcar, as quais pertencem às duas usinas encontradas na bacia 100% possuem 

assistência técnica sistemática. 

Com relação ao uso do solo o ponto importante analisado foi o fato de as áreas possuírem 

mata ciliar e curvas de nível, obtendo-se como resposta dos citricultores que 71% possuíam mata 

ciliar e 29% não, já em relação às curvas de nível 67% possuíam. Nas áreas de cana-de-açúcar  



100%  possuem mata ciliar e 100% possuem curvas de nível e/ ou terraceamento. O consorciamento 

é uma prática muito utilizada entre os citricultores no início do pomar, porém no uso e ocupação do 

solo não foram determinados os estágios da cultura, não podendo-se, portanto, determinar as áreas 

com consórcio; entretanto 50% dos citricultores afirmaram nos questionários que praticam o 

consorciamento e preferencialmente com o milho. 

Ao perguntar aos entrevistados se a qualidade e a quantidade de água dos rios e córregos da 

região manteve-se a mesma ao longo dos anos, entre os citricultores 75% disseram que não quanto 

ao volume, destes 75% de citricultores 33% consideraram também a poluição; 21% disseram que 

manteve-se a mesma qualidade e quantidade e 4% não responderam. Entre as áreas de cana 50% 

afirmaram que não manteve-se a mesma com relação à qualidade, porém manteve-se a mesma 

quantidade e 50% acreditam que manteve-se a mesma qualidade e quantidade. Portanto nota-se que 

a dimensão da quantidade é muito mais perceptível que a qualidade pelos agricultores. 

Perguntou-se aos entrevistados se achavam importante manter áreas com vegetação nativa e o 

por que, 92% dos citricultores disseram que era importante, quase a unanimidade destes consideram 

importante para proteger a água, os outros 8% dos citricultores não consideram importante. Nas 

áreas de cana-de-açúcar 100% acreditam na importância da vegetação nativa. 

Foi analisado o uso de agroquímicos (agrotóxicos) com relação à assistência técnica, para isso 

considerou-se que os agricultores que possuem assistência técnica sistemática utilizam 

adequadamente os agroquímicos, portanto, possuem um baixo risco; assistência técnica aleatória 

possuem um risco intermediário e aqueles que não possuem assistência técnica possuem alto risco. 

Com estes dados pode-se dizer que 25% dos citricultores estão na faixa do baixo risco, 46% risco 

intermediário e 21% alto risco, 8% dos entrevistados afirmaram não utilizar agroquímicos. Com 

relação à cultura de cana-de-açúcar 100% demonstram baixo risco. 

Ainda com relação aos agroquímicos, foram levantadas as faixas de toxidez mais utilizadas, 

46% dos citricultores entrevistados disseram que usam a faixa IV (pouco tóxico), 71% faixa III 

(medianamente tóxico), 38% faixa II (altamente tóxico) e 33% faixa I (extremamente tóxico). 

Como pode ser observado  o mais utilizado entre os citricultores é o faixa III (medianamente 

tóxico), porém deve ser analisado com muito cuidado o uso indiscriminado de agroquímicos sem ou 

com pouca orientação técnica. Nas áreas de cana 50% afirmaram utilizar faixa III (medianamente 

tóxico) e a totalidade (100%) utilizam faixa IV (pouco tóxico). 

Outro ponto importante foi quanto ao armazenamento e destino das embalagens, quanto ao 

armazenamento 79% dos citricultores armazenam as embalagens e 13% não, ou seja, compram 

apenas para utilização imediata. Para avaliação do destino das embalagens foi realizada uma 

classificação de acordo com o risco, onde considerou-se que os agricultores que estavam 

armazenando as embalagens para  posterior devolução apresentavam um baixo risco, por outro lado, 



a queima das embalagens, cortar para usar com outros fins, jogar no lixão da prefeitura, enterrar ou 

jogar no solo representam um alto risco. Em 21% dos citricultores o destino das embalagens 

caracteriza-se de baixo risco e 71%  de alto risco. Nas áreas com cana 100% armazenam as 

embalagens e quanto ao destino 50% apresentam-se como baixo risco, os outros 50% não 

responderam. 

Quanto à manutenção dos equipamentos, 4% dos citricultores realiza manutenção em locais 

especializados, 92% manutenção por demanda e 4% não responderam. Para a cultura de cana-de-

açúcar 100% da manutenção é especializada. 

A irrigação no Citrus é feita apenas nas mudas, 46% dos citricultores fazem irrigação e 54% 

não. Na cana 50% realizam irrigação em parte da área e 50% não. 

Dentre os citricultores 62% dos entrevistados afirmaram já ter ocorrido enchente em suas 

propriedades e 38% nunca ter ocorrido, porém esta enchente, felizmente, não causou sérios 

prejuízos. Na cana 100% afirmaram nunca ter ocorrido enchente.  

Com relação à erosão, 17% dos citricultores afirmaram ter problemas de erosão e 83% não 

possuem este tipo de problema. Nas áreas de cana 50% possuem problemas com erosão e 50% não.  

Avaliando as entrevistas  podemos concluir que uma parte significativa dos citricultores não 

possuem assistência técnica, o que compromete a utilização adequada dos insumos agrícolas. Em 

relação aos processos conservacionistas pode-se observar que os produtores apresentam um manejo 

de baixo risco, pois a maioria utiliza pelo menos plantio em curva de nível. Entretanto, verificando 

a utilização de agroquímicos nota-se que uma quantidade significativa de agricultores 

(aproximadamente 30%) utilizam produtos extremamente tóxicos e uma parte também significativa 

(aproximadamente 35%) utilizam produtos altamente tóxicos. Estes produtos utilizados na região 

sem  assistência técnica ou com uma assistência aleatória (totalizando 67%), potencializam o risco 

de contaminação dos recursos hídricos da bacia. Aliado a este fato, nota-se que a manutenção dos 

equipamentos é feita prioritariamente por demanda, negligenciando a manutenção preventiva dos 

equipamentos, tornando este aspecto preocupante com relação ao risco de contaminação dos 

recursos hídricos. Portanto, pode-se concluir pela análise do procedimento de produção de Citrus, 

verificado a partir dos questionários, que apresenta-se como alto risco de contaminação. 

A partir da avaliação das entrevistas com as usinas açucareiras podemos observar que a área 

toda possui assistência técnica sistemática. Com relação às práticas conservacionistas apresentam 

um manejo de baixo risco, ou seja, praticam no mínimo terraceamento e/ ou curvas de nível.  Ao 

avaliar a utilização dos agroquímicos notamos que a unanimidade utiliza produtos pouco tóxicos e 

uma parcela (50%) utiliza produtos medianamente tóxicos. Este fato aliado à assistência técnica 

sistemática, caracteriza-se como uma utilização adequada dos insumos agrícolas e reduz o risco de 

contaminação dos recursos hídricos. Com relação à manutenção dos equipamentos, esta é 



preventiva. Portanto, pode-se concluir pela análise do procedimento de produção da cana-de-açúcar, 

verificado a partir dos questionários, que apresenta-se como baixo risco de contaminação dos 

recursos hídricos. 

No uso e ocupação das terras da bacia encontram-se, também, áreas com milho, área urbana, 

mata, pastagem, soja e solo exposto. As áreas com plantio de milho foram caracterizadas como de 

alto risco, pois são áreas onde se cultiva o Citrus. O milho é cultivado em consórcio com o pomar 

novo de Citrus ou quando o pomar está muito velho, os agricultores plantam milho por um tempo. 

A área urbana também foi caracterizada como de alto risco de degradação dos recursos hídricos. 

As áreas de pastagem e mata foram consideradas de baixo risco, por não haver tratos 

culturais, como utilização de insumos, agroquímicos, etc. As áreas com soja foram caracterizadas 

como de baixo risco por localizarem-se em áreas predominantemente com cana-de-açúcar. E 

finalizando, as áreas de solo exposto são áreas de plantio de cana, portanto, apresentam-se como de 

baixo risco de contaminação dos recursos hídricos.  

 

Avaliação das áreas de risco de degradação dos recursos hídricos 
 

As áreas de lavoura representam um alto risco de degradação dos recursos hídricos, porém o 

PI de Aptidão Agrícola das Terras foi retirado da avaliação de risco por estar intrínseco no PI de 

Adequação de Uso das Terras. 

Avaliando-se os riscos de degradação tendo-se como base o PI de Adequação de Uso (figura 

4) pôde-se observar que 73,9% da área possui baixo risco e 26,1% alto risco de degradação. Estas 

áreas de alto risco estão muito relacionadas aos tipos de solos encontrados na bacia e à declividade 

das encostas nas áreas de drenagem. 

O PI de Plano de Manejo Agrícola apresentou 57,1% da área como de baixo risco e 42,9% 

como de alto risco, como pode ser observado na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4- Áreas de risco da Adequação de Uso das Terras. 

 

 

 

Figura 5 – Áreas de risco do Plano de Manejo Agrícola. 

 

 



A partir da análise individual dos planos de informações foi feita uma combinação dos  dois 

para verificar se as áreas de alto risco eram coincidentes ou próximas umas das outras. 

A combinação dos PI’s de risco da Adequação de Uso das Terras com o Plano de Manejo 

(figura 6) gerou 3 classes, as quais, 41,7% representam as áreas de baixo risco; 47,5% são áreas de 

médio risco e 10,8% áreas de alto risco. Estas classes foram determinadas da seguinte forma: as 

áreas de baixo risco representavam áreas onde em ambos os planos ( Adequação de Uso e Plano de 

Manejo) possuíam áreas de baixo risco, médio risco caracterizavam áreas onde em um dos planos 

possuía baixo risco e no outro alto e as áreas de alto risco definiam áreas onde ambos os planos 

possuía alto risco. 

 

 

Figura 6 - Combinação dos PI’s de risco da Adequação de Uso das Terras com Plano de Manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 
 

A combinação dos planos de Adequação de Uso com Plano de Manejo mostra que as áreas de 

alto risco ocupam 10,8% da área da bacia (figura 7), estas áreas estão localizadas preferencialmente 

nos fundos de vales, onde o material carregado se acumula devido às maiores declividades e aos 

tipos de solos mais frágeis (como é o caso dos Podzólicos). 

 

Figura 7- Áreas de alto risco dos planos de Adequação de Uso com Plano de manejo. 

 

A determinação destas áreas críticas é importante para o monitoramento da qualidade de água, 

pois estas superfícies são frágeis em relação aos tipos de solos e relevo, além de contarem com uma 

intensa utilização de insumos agrícolas, sem manutenção preventiva dos equipamentos e sem 

acompanhamento técnico sistemático.  

Estas áreas irão produzir altas taxas de cargas difusas contaminando assim, os recursos 

hídricos superficiais, comprometendo a utilização das águas deste manancial e podendo 

comprometer a saúde pública da população deste município. 
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