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Prefácio 

 

 

A informação geográfica tem sido um dos diferenciais da nova era em que a humanidade está vivendo, 

sobretudo nas últimas duas décadas. A localização instantânea de coordenadas e os benefícios que ela traz têm 

mudado a forma com que as pessoas se relacionam e vivem. Desde um simples acesso a um aplicativo de 

computador para a análise de rotas que podem ligar dois locais de interesse, passando pelos importantes avanços 

alcançados pela agricultura de precisão, que tem como base a localização espacial, até o acesso a jazidas dos mais 

diversos minérios escondidos nos mais remotos rincões da Terra, a localização precisa de onde o objeto de 

interesse se encontra mudou radicalmente as velocidades e a forma com que o homem acessa e explora a 

natureza, comercializa produtos e estabelece as mais diversas relações entre comunidades.  

 Desde o mapa da localização das bombas de água públicas de Londres que foi cruzado com os casos de 

cólera pelo doutor John Snow em meados do Século XIX para analisar a relação entre a água e a doença, até o 

Google Earth, acessado por qualquer pessoa que se interesse pela temática, a informação geográfica tem oferecido 

solução para problemas sérios e também para questões menos complexas, mas importantes, do dia a dia do 

homem.  

 No início do Século XXI uma das maiores preocupações dos cientistas e da população está relacionada à 

água e à sua quantidade, qualidade e disponibilidade. A água utilizada no Brasil normalmente é extraída de duas 

fontes: ou de um aquífero subterrâneo ou de um rio ou reservatório superficial. Em ambos os casos a água passou 

ou está contida por uma bacia hidrográfica. Essa bacia é uma área da superfície terrestre delimitada pelos divisores 

de água, que podem ser caracterizados como os pontos mais altos da região, onde a água precipitada pelas chuvas 
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que não infiltrar escorrerá para um mesmo córrego ou rio. Na área de uma bacia hidrográfica ocorrem diversas 

relações entre os componentes bióticos, abióticos e antrópico, com impactos muitas vezes severos sobre a água. 

 Assim, para que o patrimônio natural de uma bacia (sobretudo a água) possa ser utilizado como fonte de 

riquezas para o homem, bem como para que possa atender às necessidades dos demais seres vivos e manter a 

capacidade produtiva do sistema, é necessário que haja o planejamento adequado, a gestão integrada e o manejo 

direcionado da mesma. 

 E, para que haja o planejamento, a gestão e o manejo corretos e aplicados a cada área de interesse é 

fundamental que as informações sejam ordenadas adequadamente em bancos de dados compatíveis, contendo 

principalmente sua localização espacial. Para atender a essa necessidade existem os sistemas de informação 

geográfica (SIG), que têm sido utilizados com intensidade cada vez maior, trazendo importantes contribuições 

para a análise de características de bacias hidrográficas. Assim, da integração entre a tecnologia e o especialista em 

análise ambiental e espacial têm surgido dados e informações fundamentais para a preservação dos recursos 

naturais e do patrimônio ambiental.  

 Neste livro são apresentadas diversas experiências de estudos aplicados a bacias que utilizam SIG como 

suporte para as análises efetuadas. Nele são demonstradas as fases para elaboração de modelagem hidrológica 

visando a conservação dos recursos naturais, a caracterização de bacias hidrográficas a partir de seus componentes 

naturais como solo, água, vegetação, hipsometria, clinografia, geologia, geomorfologia, entre outros. O livro 

também contém capítulos apresentando a aplicação das geotecnologias na análise da capacidade de uso das terras, 

no inventário ambiental, no estudo do uso e cobertura da terra e na avaliação de zonas ripárias e qualidade da 

água em bacias hidrográficas.  
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Desta forma, o leitor certamente encontrará neste trabalho informações relacionadas às técnicas e 

métodos, bem como à análise integrada de bacias hidrográficas apoiada em SIG em um material de fácil leitura e 

compreensão, com a profundidade adequada. 

 

Profº Dr. Edson Luís Piroli1 

                                                           
1Engenheiro Florestal, Mestre em Engenharia Agrícola, na Área de Concentração em Sensoriamento Remoto, pela UFSM, Doutor em 
Agronomia na Área de Concentração em Energia na Agricultura, na Linha de Pesquisa Planejamento do Uso do Solo, Estudo do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela UNESP. Livre Docente em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento pela UNESP. 
Professor Adjunto da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no curso de graduação em Geografia, no Campus de 
Ourinhos e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente. 
Publicou vários artigos em periódicos especializados e diversos trabalhos em anais de eventos. Possui diversos itens de produção técnica. 
Participou de dezenas de eventos no Brasil. Orientou mais de cem trabalhos de iniciação científica, de conclusão de curso, de 
especialização e de mestrado nas áreas de geoprocessamento, recursos florestais, turismo e gestão ambiental. Orienta alunos de 
graduação, especialização, mestrado e doutorado. Recebeu 10 prêmios e/ou homenagens. Participou de mais de cem bancas de Trabalho 
de Conclusão de Curso. Tem livros e capítulos de livro publicados. Participou de diversas bancas de comissões julgadoras. Atua 
atualmente na área de planejamento, gestão ambiental e manejo de bacias e microbacias hidrográficas, com ênfase em 
Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto, Aerofotogrametria e áreas de preservação permanente (APPs). Foi coordenador do curso 
de Turismo com Ênfase em Meio Ambiente e Vice-Coordenador Executivo do Campus Experimental da UNESP de Rosana entre julho 
de 2007 e dezembro de 2008. É o Vice-Coordenador Executivo do Campus Experimental da UNESP de Ourinhos com mandato entre 
março de 2013 e março de 2017. No ano de 2015 é o Presidente Associado do Fórum de Vice-Diretores da UNESP. Em suas atividades 
profissionais interagiu com cerca de trezentos colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos e atividades correlatas. Participou de 
um projeto temático e de um projeto de políticas públicas financiados pela FAPESP. Coordenou o Projeto Regular Análise do uso da 
terra nas áreas de preservação permanente do rio Pardo usando geoprocessamento, e avaliação dos impactos desse uso sobre os recursos 
naturais dessas áreas, também financiado pela FAPESP, além de orientar diversos projetos de Iniciação Científica com bolsas concedidas 
pela FAPESP e CNPq. Coordena projeto MES/Cuba financiado pela CAPES que envolve quatro pesquisadores cubanos e brasileiros e 
quatro doutorados sanduíche de alunos dos dois países. Em seu currículo Lattes os termos mais frequentes na contextualização da 
produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: Sistemas de Informações Geográficas, Geoprocessamento, Sensoriamento 
Remoto, uso da terra, Idrisi, Microbacia Hidrográfica, Áreas de Preservação Permanente, Agricultura, Turismo, Áreas Naturais, Gestão 
Ambiental e Conservação da natureza. 
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Apresentação 

 

 

O livro “Uso de Sistemas de Informação Geográfica na Análise Ambiental em Bacias Hidrográficas” demonstra 

como a utilização de técnicas geoespaciais, tais como o Sensoriamento Remoto e o SIG, pode auxiliar no 

planejamento ambiental no âmbito da bacia. 

Os artigos compilados neste livro foram desenvolvidos por alunos ligados a Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu, a exemplo da UNESP, UFMS e Universidade ANHANGUERA UNIDERP, todos 

reconhecidos pela CAPES, e apresenta temas ligados ao planejamento, conservação, uso e ocupação do solo, 

zoneamento da bacia hidrográfica, dentre outros. 

Por isso, espera-se que o conteúdo do livro possa subsidiar outros estudos e pesquisas ambientais em 

bacias, promovendo assim a conservação e preservação dos ecossistemas naturais. 

 

Tupã/SP, 2015. 

 

Sandra 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As técnicas de geoprocessamento estão relacionadas em utilizar-se de técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento de informações geográficas, o que influencia diretamente em diversas áreas 

ligadas à engenharia civil e ambiental, como: cartografia, análise de recursos naturais, agricultura de precisão, 

transportes, comunicação, energia e planejamento urbano (TEODORO, 2012). Desta forma, o uso do Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) está se tornando uma importante ferramenta para modelagem hidrológica devido a 

sua capacidade de armazenar e manipular grandes quantidades de dados geoespaciais.  

A complexidade do gerenciamento de sistemas hídricos cresceu devido à diminuição da disponibilidade 

dos recursos hídricos e deterioração da qualidade das águas. A tendência atual envolve desenvolvimento 

sustentável nas bacias hidrográficas, implicando em um aproveitamento racional dos recursos naturais com o 

mínimo dano ao meio ambiente (TUCCI, 1993).  

A estimativa do escoamento superficial em bacias hidrográficas é necessária para o planejamento e 

execução de projetos em gerenciamento de recursos hídricos (TUCCI, 2001). Neste contexto, a bacia hidrográfica 

do Rio Sucuriú-MS vem sendo incorporada de forma não planejada ao processo de desenvolvimento regional do 

Estado do Mato Grosso do Sul, contemplando grandes projetos estatais e particulares de ocupação territorial, 

programas de desenvolvimento, aberturas de estradas, expansão agrícola e o crescimento urbano, sem, contudo, 

atentar-se ao planejamento do uso e ocupação da terra (AVELINO, 2006). Para nortear esse estudo se apoiou no 

enfoque sistêmico, como referencial para a integração dos componentes geoambientais e socioeconômicos que 

formam o conjunto da bacia hidrográfica do Rio Sucuriú-MS, por meio do método curva-número (CN), 

desenvolvido pelo Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos (SCS, 1972), que utiliza um total de 
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precipitação e um índice de abstrações iniciais para calcular o volume total de água escoado na bacia 

(MANTOVANI, et al., 2013). 

Assim, este estudo teve como objetivo realizar uma simulação computacional do escoamento superficial 

na bacia hidrográfica do Rio Sucuriú (BHRS), a partir de dados de precipitação, topografia, solos e características 

de uso e ocupação, utilizando um Sistema de Informações Geográficas para representação realista dos processos 

espaços-temporais para essa área, por meio do método curva-número (CN), e, dessa forma, criar subsídios para 

avaliar sistematicamente o estado de conservação da bacia, especificamente para o ano de 2010, em razão dos 

dados pré-estabelecidos para simulação. 

 

2. METODOLOGIA  

 

2.1. Área de Estudo 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Sucuriú (Figura 1) está localizada na porção leste do Estado de Mato 

Grosso do Sul entre as coordenadas geográficas 18º 12’36.18’’ a 20º 49’1.6’’ S e 51º 38’2.79’’ a 53º 31’27.96’’ W, 

com uma área de aproximadamente 25.062 km².  Nasce aproximadamente entre 793 e 870 metros de altitude, 

desagua entre 180 e 256 metros no Rio Paraná (leste). 
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Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Sucuriú/MS 
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A BHRS faz parte da Bacia do Rio Paraná, uma das nove macrobacias hidrográficas do Brasil. Nasce 

na Serra dos Caiapós, divisor de águas em cujo platô está localizado o Parque Nacional das Emas, na congruência 

dos Municípios Alto Taquari (MT), Costa Rica (MS) e Santa Rita do Araguaia e Mineiros (GO). A bacia faz parte 

da região hidrográfica do Rio Paraná, sendo afluente da margem esquerda (leste). 

 

2.2. Dados  

 

2.2.1. Dados de Sensoriamento Remoto  

 

Foram utilizados dados de altimetria do Radar Shuttle Radar TopographyMission - SRTM 30m 

(VALERIANO, 2008), extraído do Banco de Dados Geomorfométricos Brasileiro (TOPODATA), disponível 

gratuitamente no sítio do INPE (www.dpi.inpe.br/Topodata). 

Foram utilizadas 04 cenas do sensor TM (Thematic Mapper) a bordo do satélite Landsat-5, das datas: 

14/04/2010 (órbita/ponto: 223/73); 14/04/2010 (órbita/ponto: 223/74); 21/04/2010 (órbita/ponto: 224/73); 

21/04/2010 (órbita/ponto: 224/74).  

 

2.2.2. Dados Pedológicos  

 

 

Os dados pedológicos foram obtidos por meio do mapa pedológico do Estado do Mato Grosso do Sul, 

na escala de 1:1.000.000, da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN/MS. As classes de solo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Serra_dos_Caiap%C3%B3s&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_das_Emas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Taquari
http://pt.wikipedia.org/wiki/MT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/MS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Araguaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/GO
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que compõem a BHRS são: Argissolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Vermelho-Escuro, GleissoloHáplico, 

Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo, PlanossoloHáplico, NeossoloLitólico e NeossoloQuartzarênico. 

 

2.2.3. Dados Pluviométricos 

 

Os dados de precipitação foram obtidos na Agência Nacional das Águas, disponibilizados gratuitamente 

no portal da ANA (http://www.ana.gov.br/). Como não há dados atuais, nesse caso específico para o ano de 

2010, em razão do período das imagens de satélites, foi feito uma análise do mês mais chuvoso (janeiro) e a partir 

desse fator foi extraída a média de 03 estações meteorológicas (Costa Rica, Inocência e Árvore Grande) de uma 

série histórica de 23 anos, sendo utilizado para este trabalho o valor de 310,6 mm mês. 

 

2.3. O método curva-número  

 

Segundo Ruhoff (2007), o método Curve Number é amplamente utilizado para estimar o escoamento 

superficial e consequentemente o fluxo de rios, a recarga de água, o volume de infiltração, a umidade do solo e o 

transporte de sedimentos. Muitos autores apresentam estudos sobre o modelo Curve Number, entre eles Mack 

(1995), Johnson e Miller (1997), Pullar e Springer (2000), Tucci (2000) e Mantovani et al. (2013). 

O escoamento superficial definido pelo modelo Curve Number é dado pela Equação 1.  

 

Q = (P – 0,2S)2 / (P + 0,8S)            (Equação 1)  

 

Na Equação 1, Q corresponde ao escoamento superficial (mm), P corresponde a precipitação (mm,  

mês-¹) e S corresponde ao potencial de infiltração máximo após o início do escoamento superficial. O parâmetro S 
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está relacionado ao tipo de solo e as condições de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica, definido pela 

Equação 2.  

 

S = (25400 / CN) - 254   (Equação 2) 

 

Na Equação 2, o CN corresponde às condições de uso e cobertura do solo e tipos de solos (classificados 

em grupos hidrológicos), variando desde uma cobertura muito impermeável (limite inferior) até uma cobertura 

muito permeável (limite superior). Esse fator é dado pela Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Valores do parâmetro CN para bacias hidrográficas rurais 

Uso do Solo Superfície 
Tipos de Solos 

A B C D 

Terrenos Cultivados Com sulcos retilíneos 77 86 91 94 

Em fileiras retas 70 80 87 90 

Plantações 
Regulares 

Em curvas de nível 67 77 83 87 

Terraceamento em nível 64 76 84 88 

Em fileiras retas 64 76 84 88 

Pastagens Pobres, em curvas de nível 47 67 81 99 

Normais, em curvas de nível 25 59 75 83 

Boas, em curvas de nível 6 35 70 79 

Campos 
Permanentes 

Normais 30 58 71 78 

Esparsas, de baixa transpiração 45 66 77 83 

Normais 36 60 73 79 

Densos, de alta transpiração 25 55 70 77 

Área Urbana Zonas adensadas 61 75 83 87 

Florestas 
 
 
 

Muito esparsas, de baixa transpiração 56 75 86 91 

Esparsas 46 68 78 84 

Densas, de alta transpiração 26 52 62 69 

Normais 36 60 70 76 

Fonte: SCS, 1972, adaptado por TUCCI, 2001. 
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A classificação dos solos em grupos hidrológicos de solos segue essas características: Solo A – solos que 

produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração, solos arenosos profundos e com baixo teor de silte e 

argila; Solo B – solos menos permeáveis que o anterior, solos arenosos menos profundos que o anterior e com 

permeabilidade superior à média; Solo C – solos que geram escoamento superficial acima da média e com 

capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila; Solo D – solos contendo 

argilas expansivas e poucos profundos, com baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de 

escoamento superficial (TUCCI, 2000). 

 

2.4. Sistema de Modelagem Hidrológica 

 

O software utilizado para processamento e análise foi o ArcGIS10®(ESRI, 2012), com as extensões 

SpatialAnalyst, ArcHydro Tools e HEC-GeoHMS 5.0 (GeospatialHydrologicModelingExtension). O HEC-GeoHMS é um 

conjunto de ferramentas do ArcGIS®desenvolvido especialmente para o processamento de dados geoespaciais, 

criando dados de entrada para o Sistema de Modelagem Hidrológica (HEC-HMS) do Centro de Engenharia 

Hidrológica (HEC, 2009).  

 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

A Figura 2 apresenta de forma esquemática e resumida o enfoque metodológico utilizado durante a 

pesquisa. 
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Figura 2: Fluxograma metodológico 

 

Fonte: MANTOVANI et al., 2013. 

 

O primeiro passo para delimitação da BHRS (Figura 2-a) foi a obtenção dados de altimetria do SRTM 

30m e geração do mosaico das quadrículas: 18_S5_25_ZN; 18_S5_4_ZN; 19_S5_25_ZN; 19_S5_4_ZN; 

20_S5_25_ZN; 20_S5_4_ZN. Para a realização da delimitação automática utilizou-se o software de 

geoprocessamento ArcGIS10®, com auxílio da extensão ArcHydro Tools. O processamento foi divido em seis 

etapas, sendo: preenchimento dos sumidouros (“fillsinks”), direção de fluxo (“flowdirection”), acumulação de fluxo 

(“flowaccumulation”), definição da rede de drenagem (“streamdefinition”), geração da grade de microbacias 
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(“catchmentpolygonprocessing”) e por fim, delimitação do limite da bacia (“batch watersheddeliniation”). Após estes 

procedimentos foi definido o limite da BHRS, com consistência hidrológica (ADAMI et al. 2011).  

Para gerar o mapa de uso e ocupação do solo na BHRS (Figura 2-b), as imagens do sensor TM-Landsat-

5 foram submetidas à correção geométrica, calibração radiométrica, e correção atmosférica. A correção 

geométrica foi realizada utilizando-se como referência uma cena ortorretificada disponibilizada pelo Earth 

ResourcesObservationand Science Center - EROS. 

A calibração radiométrica foi realizada com a metodologia descrita em Chander e Markham (2003). A 

correção atmosférica foi realizada por meio do modelo 6S (SecondSimulationoftheSatelliteSignal in the Solar Spectrum) 

(VERMOTE et al. 1997), responsável por corrigir as imperfeições que causam a absorção e o espalhamento da 

radiação.  

A classificação supervisionada foi realizada por meio do classificador Bhattacharya, que trabalha com a 

distância denominada distância de “Bhattacharya”, que é utilizada para medir a separabilidade estatística entre um 

par de classes espectrais, ou seja, mede a distância média entre as distribuições de probabilidades dessas classes 

(MATHER, 2004), gerando como resultado o mapa de uso e ocupação do solo (pastagens, plantações regulares 

com terraceamento, florestas, água e área urbana). 

Para obter o mapa de grupos hidrológicos de solos da bacia, os tipos de solos presentes na bacia foram 

reclassificados de acordo com a classificação proposta pelo “Natural ResourcesConservation Service” (NRCS) – antigo 

“SoilConservation Service” (SCS) – do “United StatesDepartmentofAgriculture” (USDA), resultando no mapa de grupos 

hidrológicos de solos. 

O próximo passo foi a realização da fusão entre o mapa de uso e ocupação do solo e o mapa de grupos 

hidrológicos de solos. Esse procedimento foi realizado por meio da extensão HEC-GeoHMS, sendo necessário a 

criação de uma “Look UpTable” com os valores de CN para bacias rurais (Tabela 1), conforme a literatura 
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(TUCCI, 2001; Figura 2-c). Após a geração da grade de CN, o próximo passo foi a estimativa da saturação do 

solo, por meio da Equação 2. Essa grade de saturação, foi utilizada para a estimativa de escoamento superficial na 

BHRS, por meio da Equação 1. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Mapa de uso e ocupação do solo  

 

A BHRS (Figura 3) é essencialmente ocupada por pastagens (14.651,26 km²; 58,4%) e florestas (7.003,6 

km²; 27,91%). A terceira classe em área são as plantações regulares com terraceamento em nível (3.213,06 km²; 

12,8%), seguida pela água (206,55 km²; 0,82%). A área urbana foi a classe com menor expressão na bacia (12,77 

km²; 0,05%). 
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Figura 3 - Mapa de Uso e ocupação do solo para BHRS 
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4.2. Mapa de grupos hidrológicos  

 

No Grupo Hidrológico A, foram associados os NeossolosQuartzarênicos e Latossosos Vermelhos, 

considerados bem drenados; no Grupo Hidrológico B os Argissolos Vermelhos, enquanto que os Argissolos 

Vermelho-Amarelos, considerados mal drenados, foram associados ao Grupo Hidrológico C. Os Planossolos e 

Gleissolos, devido apresentarem características de má drenagem e suscetibilidade a inundações e processos 

erosivos, foram agrupados no Grupo Hidrológico D, assim como os NeossolosLitólicos, devido à característica 

de contato lítico. 

O mapa de GHS (Figura 4) mostra que a maior parte da bacia pertence ao grupo hidrológico A (20762,6 

km²; 82,8%), seguido pelo grupo hidrológico B (1690,57 km²; 6,74%) e C (2004,46 km²; 7,99%). O grupo 

hidrológico D apresentou menor área na bacia (616,08 km²; 2,45%). 
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Figura 4 – Mapa de Grupos Hidrológicos de Solos 
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4.3. Mapa de escoamento superficial  

 

O mapa de escoamento superficial (Figura 5) mostra que a área situada a nordeste da bacia apresenta os 

valores mais elevados de escoamento, acima dos 238,37 mm/ mês-¹. A razão dessa área apresentar valores mais 

elevados, reflete o tipo de uso e ocupação no local, composta majoritariamente por pastagens (baixa capacidade 

de retenção de água), mas sobretudo devido ao tipo de solo presente, com característica de exercer uma má 

drenagem (Argissolos Vermelho-Amarelos). No extremo sul da bacia (montante), embora haja a presença de 

florestas, apresentou-se também um elevado valor de escoamento, em razão da presença dos NeossolosLitólicos, 

localizados na área mais elevada da bacia (cotas com até 845 m).  

A maior parte da bacia apresentou valores de escoamento, entre 27 e 167,23 mm/ mês-¹, considerados 

baixos se comparados com os valores mais elevados de precipitação. Como a maior parte da bacia está composta 

por pastagens, o fator determinante que resultou nesse baixo escoamento foi a presença dos 

NeossolosQuartzarênicos, caracterizados por exercerem uma boa drenagem (associados ao grupo hidrológico A).  

Chama atenção o escoamento nas áreas compostas por plantações, entre 167 e 238 mm/ mês-¹, tendo 

que haver um maior cuidado para não haver perdas econômicas e também ambientais, como perda de solos e 

assoreamento da rede de drenagem. 

Ao longo da rede de drenagem o comportamento do escoamento superficial mostrou-se controlado, 

refletindo a boa conservação da vegetação ciliar ao longo da bacia, favorecendo o equilíbrio hidrológico no 

ambiente. 
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Figura 5: Mapa de escoamento superficial médio mensal (janeiro, 2010) na BHRS,  

considerando uma chuva de 310,6 mm mês-¹. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A utilização de um sistema de informação geográfica (SIG) associado a um modelo hidrológico, por 

meio do método Curve Number (CN) para estimar o escoamento superficial da bacia atendeu com eficiência os 

objetivos do trabalho. 

Os resultados mostraram que os locais onde ocorreram valores elevados de escoamento superficial 

estavam diretamente relacionados com a composição pedológica da bacia, e as áreas agrícolas próximas ao 

município de Chapadão do Sul (região leste da BHRS) apresentaram-se com escoamento praticamente em torno 

de 167,24 e 201,68 mm/ mês-¹, influenciado pelo uso e ocupação da terra e pela disposição geomorfológica plana. 

Além disso, percebeu-se que, os Argissolos Vermelho-Amarelos influenciaram no escoamento superficial entre 

238,37 e 271,70 mm/ mês-¹ no cruzamento temático entre uso e ocupação, declividade e dados pluviométricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais as questões ambientais vêm ganhando, cada vez mais, destaque. Com isso ocorre, 

consequentemente, um aumento na necessidade e valorização do planejamento ambiental, desenvolvimento 

chamado sustentável. 

Logo, pode-se dizer que o planejamento ambiental surge da necessidade de organizar o uso da terra 

fundamentando-se na integração dos diversos sistemas naturais com a sociedade (SANTOS, 2004). 

A bacia hidrográfica ganha força no que diz respeito ao planejamento devido ao fato dela ter um caráter 

integrador (natural e social), pois ela é a célula básica para uma análise ambiental, permitindo conhecer os diversos 

componentes, processos e formas de interações nela ocorridos, onde o social e o natural contidos na bacia 

hidrográfica estabelecem uma relação de causa e efeito (PENTEADO, 2011). 

 

Cresceu enormemente o valor da bacia hidrográfica como unidade de análise e planejamentos ambientais. 
Nela é possível avaliar de forma integrada as ações humanas sobre o ambiente e seus desdobramentos 
sobre o equilíbrio hidrológico presente no sistema representado pela bacia de drenagem. (BOTELHO; 
SILVA, 2004, p. 15). 
 

Para Rocha et. al. (2000) uma qualidade importante é o fato de a bacia hidrográfica ser uma unidade 

funcional, com processos e interações ecológicas passíveis de serem estruturalmente caracterizados, quantificados 

e matematicamente modelados. 

Para a utilização dos recursos naturais de forma a não exauri-los é necessário compreender e mapear os 

diversos elementos que interagem entre si; podendo-se criar mecanismos para orientar atividades recomendadas 

para cada limitação da bacia hidrográfica, como ressalta Crepani et al (2001, p. 15): 
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O conhecimento dos mecanismos que atuam nas unidades de paisagem natural permite orientar as 
atividades a serem desenvolvidas dentro do polígono de intervenção antrópica, de maneira a evitar 
agressões irreversíveis e obter maior produtividade, além de dirigir ações corretivas dentro daqueles 
polígonos onde o uso inadequado provoca consequências desastrosas. 

 

Desse modo, neste trabalho, a bacia hidrográfica que se pretende abordar como objeto de estudo é a 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Caiuá, que se destaca por um aumento do cultivo de lavouras temporárias ao 

longo dos anos de 1986 a 2014, deixando evidente a importância de um planejamento ambiental ser necessário 

para a gestão do sistema da bacia. 

Na figura 1 pode-se observar a localização e a delimitação da bacia hidrográfica do Ribeirão Caiuá 

(BHRC) que se encontra no Estado de São Paulo, extrapolando limites municipais, cuja dimensão estende-se do 

Município de Presidente Venceslau, para Caiuá, até desaguar no rio Paraná já no município de Presidente 

Epitácio. 
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Figura 1: Carta de localização e articulação da BHRC-SP. 
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2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho visa dar suporte a uma análise integrada na qual se deve 

considerar a dinâmica ambiental e as interações entre os diversos elementos da BHRC, sem desvincular a ação 

antrópica, uma vez que o homem é um dos principais agentes a modificar determinadas paisagens e, cada vez 

mais, o equilíbrio natural. Para que essa análise seja, de fato, integrada faz-se necessário estudar as diversas 

características do local de estudo bem como as relações existentes entre elas. 

As caracterizações geológicas e pedológicas foram feitas com o auxílio do softwareArcGis 10®, por meio 

da extensão do mesmo ArcMap10 utilizando dados, respectivamente, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e 

EMBRAPA. 

A carta de declividade também foi elaborada através da imagem SRTM já mencionada. Após importar a 

imagem SRTM para o ArcGis10®, utilizou-se a ferramenta SpatialAnalyst/ Surface/ Slope sendo, então, possível 

obter as cotas de declividade em percentuais da BHRC. 

Ainda utilizando da imagem SRTM, gerou-se as curvas de nível com equidistância de 20 em 20 metros. 

Posteriormente, por meio da ferramenta Analyst tools/ Tin Management/ CreatTin gerou-se a hipsometria através do 

Modelo Digital de Terreno (MDT). É válido ressaltar que a delimitação da bacia foi feita através das curvas de 

níveis gerada da imagem SRTM já citada. 

Para o estabelecimento da hierarquia fluvial optou-se por seguir a metodologia proposta por Horton 

(apud CHIRSTOFOLLETI, 1980), pois ele foi quem propôs mais precisamente os critérios de ordenação dos 

cursos d’água. 

A carta de uso e ocupação da terra foi feita por meio de interpretação de imagens de satélite LandSat 5 

TM de 15 de julho de 1986 cujo download foi feito no site do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
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Para o ano de 2014 a imagem utilizada foi a do satélite LandSat 8/OLI do dia 24 de março disponível no site da 

USGS – United StateGeologicalSurvey. 

Fez-se necessário dividir as classes do uso e ocupação da terra em: pastagem, lavoura temporária, solo 

exposto, solo úmido, área urbana, água e florestal. A classe pastagem refere-se à presença de gramíneas utilizadas 

ou não para a criação de gado de corte. Lavoura temporária faz referência às áreas de cultivo de mandioca, 

banana, cana-de-açúcar, entre outras culturas temporárias. A classe solo exposto reúne áreas sem cobertura 

vegetal, podendo estar sendo preparada para plantio ou não. Solo úmido representa áreas alagadas e/ou de 

várzeas. Água representa os corpos d’água visíveis, ou seja, que não estão cobertos pela vegetação, e que sejam 

possíveis caracterizar levando em conta a resolução das imagens. Área urbana representa os perímetros urbanos e 

locais antropizados. E, por fim, a classe florestal refere-se às florestas nativas, áreas de preservação permanente, 

entre outros. 

 

3. RESULTADOS 

 

Sabemos que tomar a bacia hidrográfica como unidade de estudo é extremamente pertinente. No caso 

da drenagem fluvial em si, que possui função relevante, possibilita compreender inúmeros processos, uma vez que 

essas drenagens fluviais são muito ativas na esculturação terrestre. Desse modo, as análises tornaram-se mais 

objetivas a partir do ano de 1945, com estudos feitos por Robert E. Horton e posteriormente por Arthur N. 

Strahler em 1952 (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Logo, torna-se pertinente uma análise da bacia hidrográfica Ribeirão Caiuá, para compreender diversos 

processos que nela ocorrem, sobretudo mensurar a evolução do uso e ocupação da terra na mesma, uma vez que 

processos antrópicos interferem demasiadamente no equilíbrio natural dos sistemas hidrogeográficos. 
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Cabe ressaltar que a “drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de escoamento inter-

relacionados que formam a bacia de drenagem, definida como a área drenada por um determinado rio ou por um 

sistema fluvial” (CHRISTOFOLLET, 1980, p. 102). 

 Logo, a bacia de drenagem aqui abordada trata-se da que tem como seu sistema fluvial principal o 

Ribeirão Caiuá, que por sua vez tem sua origem no município de Presidente Venceslau, passando por Caiuá e 

Presidente Epitácio, desaguando no rio Paraná, como pode ser notado na figura 1. 

Padrões de drenagem é um tema muito debatido em geomorfologia, principalmente. Eles 

 

[...] referem-se ao arranjamento espacial dos cursos fluviais, que podem ser influenciados em sua atividade 
morfogenética pela natureza e disposição das camadas rochosas, pela consistência litológica variável, pelas 
diferenças de declividade e pela evolução geomorfológica da região. (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 103). 
 

Podemos perceber que a BHRC tem uma rede de drenagem mais complexa em sua margem esquerda, 

com canais mais longos e expressivos; ao passo que em sua margem direita os cursos d’água são pequenos e 

muitas vezes intermitentes. Observa-se, também, uma proximidade relativa da margem esquerda do Ribeirão 

Caiuá com o respectivo divisor de água, sendo provavelmente o motivo da mencionada diferença de 

complexidade dos cursos d’água mencionados. 

A BHRC tem uma área de 192,87 km², tendo em vista que a área de uma bacia é “toda área drenada pelo 

conjunto do sistema fluvial, projetada em plano horizontal” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 113). 

Para a extração do comprimento da BHRC foi utilizado o critério de medir a “maior distância medida, 

em linha reta, entre a foz e determinado ponto situado ao longo do perímetro” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 

114). Logo, o resultado obtido por meio do software ArcGis10®,  foi 28 km de comprimento. 

A forma da bacia, que é obtida por meio da divisão da área da bacia dividida pelo círculo de perímetro 

igual ao da BHRC, resultou em 0,24, lembrando que o valor máximo obtido é 1,0, e o valor mais próximo desse 
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resultado significa o quão próxima a bacia está da forma circular. Desta forma, foi possível observar que a BHRC 

está longe da forma circular (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A densidade de rios, teve resultado de 0,40 km/km², por meio da divisão do número total de cursos 

d’água pela área da BHRC. “O cálculo da densidade de rios é importante porque representa o comportamento 

hidrográfico de determinada área, em um de seus aspectos fundamentais: a capacidade de gerar novos cursos de 

água” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 115). 

Ao dividir o comprimento total dos canais pela área da BHRC obtém-se a densidade da drenagem da 

mesma, cujo valor é 0,80. “À medida que aumenta o valor numérico da densidade da drenagem há diminuição 

quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de drenagem” (CHRISTOFOLETTI, 1980, 

p. 116). 

Como podemos observar na figura 2, a classificação básica dos padrões de drenagem da bacia consiste 

em um padrão de drenagem dendrítica (também conhecida como arborescente). Pois, “os ramos formados pelas 

correntes tributárias distribuem-se em todas as direções sobre a superfície do terreno, e se unem formando 

ângulos agudos de graduação variada” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 103). 

Foi Robert E. Horton que propôs critérios iniciais para a ordenação dos cursos d’água de forma mais 

precisa, em 1945. Mas outros pesquisadores não concordaram totalmente com o sistema de Horton e adotaram o 

sistema proposto por Arthur N. Strahler, em 1952 (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A classificação utilizada neste trabalho será feita de acordo com a proposta de Horton (1945), pois 

possibilita a utilização de resultados para outras análises da BHRC (apud CHRISTOFOLETTI, 1980): 
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Figura 2: Carta da hierarquia fluvial da BHRC-SP 
segundo metodologia proposta por Horton (apud CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

 

 

Pode-se notar que para Horton (1945) que 
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[...] os canais de primeira ordem são aqueles que não possuem tributários; os canais de segunda ordem 
somente recebem tributários de primeira ordem; os de terceira ordem podem receber um ou mais 
tributários de segunda ordem, mas também podem receber afluentes de primeira ordem; os de quarta 
ordem recebem tributários de terceira ordem e, também, os de ordem inferior. E assim sucessivamente. 
(apud CHIRSTOFOLLETI, 1980, 106p.). 

 

Conhecer as características físicas e químicas da geomorfologia e pedologia de um local contribui para que 

se possa atribuir tipos de uso, ocupação e manejo da terra, adequados à região que se pretende utilizar para 

determinados fins. Com isso, considera-se que a BHRC se encontra sob sedimentos argilosos, arenosos e 

cascalhos da era Mesozóica. 

De acordo com a EMBRAPA a BHRC tem presença de Argilossolo Vermelho-Amarelo e Latossolo 

Vermelho, como demonstra a figura 3: 
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Figura 3: Carta Pedológica da BHRC-SP. 
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Tabela 1: Classes de Solos na BHRC. 

Classes 
Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Argilossolo Vermelho-Amarelo 96,36 49,96 

Latossolo Vermelho 96,51 50,03 

TOTAL 192,87 100,00 

Org.: Gomes, W. M. (2014). 

 

Observa-se que a bacia é composta basicamente por dois tipos de solos, sendo eles o Argilossolo 

Vermelho-Amarelo, que apresenta horizontes com acumulação de argila cuja cor decorre devido à presença de 

óxidos de ferro hematita e goethita, caracterizando-se por uma textura média/argilosa e com baixa ou muito baixa 

fertilidade natural, podendo ser facilmente compactado; e Latossolo Vermelho, que apresenta cores acentuadas 

devido à presença de óxido de ferro. Ocorrem predominantemente em relevos planos e suavemente ondulados, 

por isso é bastante utilizado para cultivo de grãos entre outras culturas, facilitando a mecanização agrícola. São 

também profundos e porosos propiciando a formação radicular da vegetação (EMBRAPA, 2006). 

A compreensão do tipo de solo ajuda a estabelecer algumas das limitações e correções necessárias a 

serem feitas em relação ao uso que se pretende desenvolver em determinada região, por exemplo, no que diz 

respeito à adubação, distância de curvas de nível, entre outras formas de manejo da terra. No entanto, dados do 

solo isolados não é o suficiente, uma vez que se deve, também, contribuir com as análises no tocante a minimizar 

os impactos locais, potencializando os aspectos positivos do uso do solo; e para isso outras variáveis devem ser 

consideradas, como, por exemplo, a declividade da bacia. 
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A declividade se torna importante quando o objetivo é uma análise integrada, pois ela exerce influência 

sobre os diversos elementos do ambiente, e juntamente com o tipo de solo pode-se obter a potencialidade à 

erosão, velocidade do escoamento superficial, entre outros. 

Para uma maior compreensão a respeito das características da BHRC aplicou-se a metodologia proposta 

por Lepsch (2002). Dessa forma é possível a análise das indicações de ocupação da terra de acordo com as 

respectivas classes de declividade, como pode ser observado na tabela 2. É válido lembrar que os valores contidos 

na tabela dizem respeito somente à BHRC e não do quadrante observado no mapa como um todo: 

 

Tabela 2: Classes de Declividade e Facilidade na Ocupação Rural na BHRC. 

Classes de 

Declive 
Classificação 

Área 

(km²) 
Área (%) Facilidades na Ocupação Rural 

0,0 a 3,0 Muito Suave 62,81 32,56 Apta a qualquer uso agrícola 

3,1 a 6,0 Suave 101,80 52,78 

Depende da subclasse, pois será preciso ações de 

controle erosivo ou de melhoria na fertilidade do 

solo. 

6,1 a 12,0 Suave Ondulado 27,74 14,38 

Restrita à agricultura, mas apta para agricultura 

moderna desde que use técnicas de manejo e 

conservação do solo. Permite pastoreio, 

reflorestamento e a manutenção da vegetação 

natural. 

12,1 a 20 Ondulado 0,52 0,26 
Não permite uso agrícola, somente manutenção 

da vegetação original. 

   100,00  

Fonte: Adaptada de Lepsch (2002) e Ramalho Filho e Beek (1995). 

Org.: GOMES W. M., (2014). 
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Figura 4: Carta de Declividade da BHRC-SP 
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Constata-se que a maior parte da área da BHRC pode ser utilizada tendo em vista a provável necessidade 

de ações para controlar prováveis erosões bem como de fertilidade do solo, sendo que 52,78% da bacia 

enquadram-se na classe de declividade suave, de 3,1 a 6,0. (LEPSCH et al, 2002). 

Sendo que 32,56% da área da bacia estariam de acordo com a tabela acima, apta a qualquer uso agrícola, 

somando um total de 62,81 km². 

A classe de 6,1 a 12,0 é classificada como suave ondulado e ocupa cerca de 27,74 km² da área da bacia, 

somando portanto 14,38%. Essa área pode ser indicada para cultivar culturas anuais, sendo mais indicada à 

agricultura moderna somada à utilização de técnicas adequadas de manejo da terra. 
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Figura 5: Carta Hipsométrica da BHRC-SP. 
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Para uma análise com mais detalhes do relevo foi elaborada a carta hipsométrica da BHRC, cuja 

equidistância foi de 20 em 20 metros. Com isso gerou-se 10 classes de altitude, lembrando que todo o quadrante 

da bacia está incluído, não somente os limites da delimitação, como podem ser observados na figura 5. 

As figuras 6 e 7 tornam visível a evolução do uso e ocupação da terra possibilitando a comparação entre 

os anos de 1986 e 2014. 

Com a carta de uso e ocupação da terra fica evidente a mudança ocorrida ao longo dos anos na BHRC, 

mensurando a capacidade do homem de ocupar diversos locais; com isso o manejo da terra se torna essencial. 
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Figura 6: Carta de uso e ocupação da terra do ano de 1986 da BHRC-SP 
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Figura 7: Carta de uso e ocupação da terra do ano de 2014 da BHRC-SP 
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Tabela 3: Uso e Ocupação da Terra nos anos de 1986 e 2014. 

Classes de Uso e Ocupação 

da Terra 

1986 2014 

Área (km2) Área (%) Área (km2) Área (%) 

Lavoura Temporária 34,50 17,88 55,43 28,73 

Florestal 14,50 7,51 16,6 8,60 

Pastagem 139,45 72,30 104,67 54,26 

Solo Exposto 1,40 0,72 11,5 5,96 

Solo Úmido - - 0,39 0,20 

Área Urbana 2,85 1,47 4,13 2,14 

Água 0,15 0,07 0,15 0,07 

TOTAL 192,87 100,00 192,87 100,00 

Org.: GOMES W. M., (2014). 

 

Analisando a tabela 3 e comparando-a com as figuras 6 e 7 podemos notar a evolução do uso e ocupação 

da terra na BHRC e as mudanças ocorridas no intervalo de pouco mais de 27 anos. É notável a mudança na 

paisagem da bacia, na qual teve um aumento considerável de lavouras principalmente em seu alto curso. 

A classe florestal teve um pequeno aumento de 1,09% nesse intervalo de tempo, o que já se torna 

preocupante, visto que a classe lavoura teve aumento de 10,85%, ou seja, um aumento de 20,93 km² de área de 

lavoura e apenas 2,1 km² de floresta. 
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A pastagem é predominante tanto no ano de 1986 quanto no ano de 2014, tendo os valores respectivos 

de 139,45 km² e 104,67 km². Nota-se, portanto, que as lavouras evoluíram ocupando locais antes usados como 

pastagem na maioria dos casos. Isso pode ser afirmado devido ao decréscimo de 18,04% da classe de pastagem 

em contrapartida com o aumento da lavoura de 20,93%. 

Nota-se, também, que há mais solo sem cobertura vegetal, decorrente do fato de que essas áreas estão 

sendo preparadas para cultivo, logo 0,72% de 1986 e 5,96% em 2014 de uso da terra foi enquadrado na classe 

solo exposto, cujo aumento no intervalo estudado é de 10 km². 

A classe água e solo úmido se tornam de difícil identificação nas imagens de satélites, já que a cobertura 

vegetal, como copa das árvores, pode mascarar os cursos d’água, e em parte, também, devido à resolução das 

imagens. Ciente desse fato, foram atribuídos 0,15% da área total da bacia como sendo da classe água tanto em 

2014 quanto em 1986. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da análise dos elementos da BHRC abordados neste trabalho, percebe-se a importância de se 

conhecer a interação entre todos esses elementos, uma vez que eles se inter-relacionam. 

Os solos da BHRC apresentaram-se em médias praticamente iguais, sendo bastante utilizados para 

cultivos de diferentes lavouras por facilitar a mecanização agrícola juntamente com o fato de a declividade ser 

propícia a isso, tendo em vista que a declividade influencia, e muito, nas feições do relevo, transporte de 

sedimentos, proporcionando possíveis erosões laminares caso o manejo adequado não seja aplicado na área. 

Grande parte da bacia está apta a qualquer uso agrícola, sendo que mais da metade da área necessita de 

controle erosivo e/ou correção e melhoria na fertilidade do solo. 14,38% dessa área são restritas à agricultura 
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convencional, sendo, portanto, apta e recomendada à agricultura moderna. Somente 0,26% da área da BHRC não 

permitem uso agrícola, somente a manutenção da vegetação original (LEPSCH, 2002). 

Ao analisar o uso da terra da BHRC, observa-se o aumento da porção ocupada por lavouras, enquanto a 

porcentagem ocupada por pastagem decresce, deixando praticamente evidente o dado de que as áreas de lavouras 

tendem a aumentar ainda mais com o passar dos anos. Com isso, práticas de controle erosivo ou de melhoria na 

fertilidade do solo far-se-ão necessárias, o que por sua vez implicam na necessidade de conhecimento das 

características hidrogeográficas da BHRC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A população mundial vem sofrendo as consequências das constantes agressões efetuadas pelo homem 

ao ambiente, principalmente quanto à ocupação e uso inadequado das terras, o que ocasiona empobrecimento e 

depauperamento do solo (CAMPOS et al., 2013). Com isso, é necessário o uso de práticas conservacionistas, que 

contemplem o desenvolvimento sustentável de uma região, preserve os recursos naturais para a presente e futuras 

gerações. 

Segundo Soares et al. (2010), Campos et al. (2013) e Silveira et al. (2013) a utilização indiscriminada do 

solo, sem manejo e planejamento adequado do uso da terra, sem levar em conta suas características físico-

químicas e condições de relevo, torna-o improdutivo em curto espaço de tempo, com prejuízos irrecuperáveis e 

sérios danos ao meio-ambiente e às populações regionais que dependem diretamente do cultivo dessas terras. 

A conservação do solo é uma prática que vem sendo adotada ao longo das últimas décadas, de acordo 

com Castro; Campos; Zimback (2010) e Silveira et al. (2013), devido a uma nova forma de agricultura que visa à 

manutenção das boas condições do solo e a adoção de manejos emergenciais ou preventivos abrangendo controle 

de erosão, modernas técnicas de mecanização agrícola, uso correto e adequado dos fertilizantes e corretivos. 

A capacidade de uso visa o aproveitamento do solo com mínimo de perdas, baseando-se nos fatores que 

possam influenciar a estruturação e composição deste, tais como relevo, erosão, solo, clima, entre outros; 

tornando-se mais confiáveis as bases para o planejamento de uso racional (CAMPOS, et al., 2010, CASTRO; 

CAMPOS; ZIMBACK, 2010; CAMPOS, et al., 2013; SILVEIRA, et al., 2013). 

Existem ferramentas e técnicas que auxiliam na gestão do meio físico, como por exemplo, a elaboração 

de mapas temáticos, que contêm informações da área de estudo. Dentre as principais técnicas inclui-se o 



62- Uso de Sistemas de Informação Geográfica na Análise Ambiental em Bacias Hidrográficas 

geoprocessamento,  que tem adquirido cada vez mais espaço como ferramenta de monitoramento ambiental, no 

qual localizam os problemas de forma rápida, acurada e sem custos elevados (PISANI et al., 2013).  

Nesse sentido, o geoprocessamento vem auxiliar de maneira fundamental o planejamento do meio físico 

ao dar subsídios metodológicos importantes na elaboração de mapas temáticos tendo como base o ambiente do 

sistema de informações geográficas - SIG (PISANI et al., 2013). 

Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi a determinação das subclasses de capacidade 

de uso da terra na Microbacia do Córrego do Petiço, Botucatu-SP, visando o planejamento conservacionista, com 

o uso de práticas de conservação do solo na área. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A microbacia do Córrego Petiço (Figura 1) localiza-se no município de Botucatu-SP, possui uma área 

total de 3385,20 ha, com situação definida nas coordenadas geográficas 48° 20' 23'' a 48° 15' 12'' de longitude W 

Gr. e 22° 51' 51'' a 22° 46' 54'' de latitude S. 
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Figura 1: Localização da Microbacia Hidrográfica do Córrego do Petiço. 

 

 

A classificação climática de Köppen, para a área é temperado quente (mesotérmico) úmido, do tipo Cwa, 

com chuvas no verão e seca no inverno, possui precipitação média anual de 1358,6 mm e temperatura média 

anual de 20,7 ºC (CEPAGRI, 2014). 
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Os tipos de solos ocorrentes na área, de acordo com Piroli (2002) foram classificados como: 

NeossoloQuartizarêncicoórtico (RQotípico), GleissoloHáplico Tb distrófico (GXbd), NeossoloLitólicoeutrófico 

(RLe) e Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico abrupto (PVAd2). 

A delimitação do limite da área da microbacia foi realizada por meio da carta planialtimétrica em formato 

digital, confeccionada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (1969) referente à folha de 

Botucatu (SF-22-Z-B-VI-3), na escala 1:50.000 com equidistância entre as curvas de nível de 20 m onde obteve-se 

os pontos de controle (coordenadas) para o georreferenciamento através do módulo Reformat/Resample do 

IDRISI. A digitalização do limite, das curvas de nível e dos limites das unidades de solo da microbacia 

hidrográfica foi realizado empregando-se o software CartaLinx. 

Em sequência foi realizada a interpolação das curvas de nível. Essa interpolação foi efetuada no IDRISI, 

utilizando-se o comando TIN (Triangular Irregular Network). O processo consistiu no uso do arquivo vetorial 

contendo as curvas de nível no módulo TINinterpolation, que efetuou a interpolação. Em seguida, fez-se o cálculo 

de declives no módulo Surface e finalmente usando-se o módulo de reclassificação de valores (Reclass), os valores 

interpolados foram agrupados nos intervalos das classes de declividade de 0 a 3%, 3 a 6%, 6 a 12%, 12 a 20%, 20 

a 40% e maior de 40%, como sugerido por Piroli (2002), assim formando o mapa de declividade da microbacia. 

O mapa de solos da microbacia do Córrego do Petiço foi obtido a partir do mapa de solos do Município 

de Botucatu-SP, conforme Piroli (2002). A partir desse mapa foi feito o escaneamento da área referente à 

microbacia, sendo a informação analógica convertida em digital, posteriormente importada para o IDRISI pelo 

módulo File/Import em um formato passível de entrada e ao final realizando o georreferenciamento do mapa. As 

diferentes classes de solo foram digitalizadas e, posteriormente, foram indicados os nomes de cada área, 

associados aos seus respectivos identificadores. 
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Para a geração do mapa de classes e subclasses da capacidade de uso do solo da área, utilizou-se a álgebra 

de mapas, sendo realizada uma sobreposição (multiplicação) dos mapas de declividade e de solos utilizando-se a 

ferramenta MathematicalOperators/Overlay do menu GIS Analysis. Posteriormente, o mapa obtido desse cruzamento 

foi reclassificado, utilizando-se do comando Database Query/Reclass do menu GIS Analysis agrupando as subclasses 

de mesmo tipo, em função das características físicas e químicas de cada unidade de solo e das limitações de uso, 

para definição das subclasses de capacidade de uso das terras, segundo França (1963), Bellinazi et al. (1983) e 

adaptação efetuada por Zimback& Rodrigues (1993), Piroli (2002), como pode ser visto nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1: Determinação das classes de capacidade de uso, pelo critério de julgamento. 

Limitação Critérios 
Classes de capacidade de uso 

I II III IV V VI VII VIII 

Fertilidade aparente 

Muito alta 

Alta 

Média 

Baixa 

Muito baixa 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade efetiva 

> 200 cm 

100 – 200 cm 

50 – 100 cm 

25 – 50 cm 

< 50 cm 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permeabilidade e drenagem 

Excessiva 

Boa 

Moderada 

Pobre 

Muito pobre 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Limitação Critérios 
Classes de capacidade de uso 

I II III IV V VI VII VIII 

Deflúvio 

Muito rápido 

Rápido 

Moderado 

Lento 

Muito Lento 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedregosidade 

Sem pedras 

< 1% 

1 – 10% 

10 – 30% 

30 – 50% 

> 50% 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Risco de inundação 

Sem risco 

Ocasional 

Frequente 

Muito frequente 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Declividade 

0 – 3% 

3 – 6% 

6 – 12% 

12 – 20% 

20 – 40% 

> 40% 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Erosão laminar 

Não aparente 

Ligeira 

Moderada 

Severa 

Muito severa 

Extremamente severa 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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Limitação Critérios 
Classes de capacidade de uso 

I II III IV V VI VII VIII 

Erosão em sulcos 

Não aparente 

Ocasionais 

Frequentes 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ZIMBACK; RODRIGUES, 1993. 

 

Tabela 2: Determinação das subclasses de capacidade de uso, pelo critério de julgamento. 

Solo FA PE PeD Df P RI Dec EL ES V Classe Subclasse 

RQotípico III I I I I I I II II I III IIIs 

RQotípico III I I II I I II II II I III IIIs 

RQotípico III I I II I I III II II I III IIIs,e 

RQotípico III I I III I I IV II II I IV IVe 

RQotípico III I I III I I VI II II I VI VIe 

RQotípico III I I IV I I VII II II I VII VIIe 

GXbd III I V II I V I II II I V Va 

GXbd III I V III I V II II II I V Va 

GXbd III I V III I III III II II I V Va 

GXbd III I V IV I III IV II II I V Va 

RLe II II III II IV I I II II I IV IVs 

RLe II II III II IV I II II II I IV IVs 



68- Uso de Sistemas de Informação Geográfica na Análise Ambiental em Bacias Hidrográficas 

Solo FA PE PeD Df P RI Dec EL ES V Classe Subclasse 

RLe II II III III IV I III II II I IV IVs 

RLe II II III III IV I IV II II I IV IVs,e 

RLe II II III IV IV I VI II II I VI VIe 

RLe III II III IV IV I VII II II I VII VIIe 

PVAd2 III I III II I I I II II I III IIIs 

PVAd2 III I III II I I II II II I III IIIs 

PVAd2 III I III III I I III II II I III IIIs,e 

PVAd2 III I III III I I IV II II I IV IVe 

PVAd2 III I III IV I I VI II II I VI VIe 

Obs. 1: FA - Fertilidade aparente; PE - Profundidade efetiva; PE - Permeabilidade e drenagem interna; DF -Deflúvio; P - Pedregosidade; 
RI - Risco de inundação; Dec - Declividade; EL - Erosão laminar; ES - Erosão em Sulcos; V - Voçorocas. 

Obs. 2: Limitações de uso para definição de subclasses de capacidade de uso das terras: a) Erosão (e) - declive acentuado, declive longo, 

mudança textural abrupta, erosão laminar, erosão em sulcos, erosão em voçorocas, erosão eólica, depósitos de erosão, permeabilidade 

baixa e horizonte A arenoso; b) solo (s) - pouca profundidade, textura arenosa em todo perfil, pedregosidade, argilas expansivas, baixa 

saturação por bases, toxicidade de alumínio, baixa capacidade de troca, ácidos sulfatados ou sulfetos, alta saturação com sódio, excesso 

de sais solúveis e excesso de carbonatos; c) Água (a) - lençol freático elevado, risco de inundação, subsidência em solos orgânicos, 

deficiência em solos orgânicos e deficiência de oxigênio no solo; e d) Clima (c) - seca prolongada, geada, ventos frios, granizo e neve. 

Fonte: Adaptado de PIROLI, 2002 e CAMPOS et al., 2013. 

 

As áreas da microbacia, classes de declividade, classes de solo e das subclasses da capacidade de uso 

foram determinadas pelo módulo Database Query/Area pertencente ao menu GIS Analysis do IDRISI. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

As regiões planas (declive de 0 a 3%) e suaves onduladas (declive de 3 a 6%) representam 23,18% 

(784,56 ha) da área total. Nestas classes, onde o trabalho mecanizado usual é de fácil operação, é indicado o uso 

de culturas anuais com práticas simples de conservação do solo, como o plantio em nível que pode controlar o 

processo erosivo do solo. As áreas com relevo ondulado (declive de 6 a 12%) com 45,59% (1543,21 ha), que são 

as mais abundantes na área de estudo, são indicadas para o plantio de culturas anuais com o uso de práticas 

complexas de conservação do solo, de acordo com Lepsch et al. (1991).  

O relevo forte ondulado (declive de 12 a 20%) indicado para a exploração de culturas permanentes, que 

proporcionam proteção ao solo, predomina em 22,83% (772,87 ha) da área da microbacia, enquanto que o relevo 

montanhoso (declive de 20 a 40%), indicado para culturas perenes, podendo ainda ser utilizado para preservação 

ambiental, evitando-se dessa maneira a erosão do solo, predominou em 8,15% (275,75 ha) da área. As áreas com 

declividade maior que 40%, relevo escarpado, representaram somente 0,26% (8,81 ha) da área da microbacia. 

Estas áreas são terras propícias para o cultivo com silvicultura e pastagens, porém com limitações (LEPSCH et al., 

1991). Na Figura 2 e Tabela 3 estão representadas as classes de declividade ocorrentes na microbacia. 
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Figura 2: Mapa de declividade da Microbacia Hidrográfica do Córrego do Petiço. 
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Tabela 3: Classes de declividade e tipo de relevo ocorrentes no Córrego do Petiço. 

Classes de declive (%) Tipo de relevo 

Área correspondente 

(ha) (%) 

0 – 3% Plano 152,87 4,52 

3 – 6% Suave ondulado 631,69 18,66 

6 – 12% Ondulado 1543,21 45,59 

12 – 20% Forte ondulado 772,87 22,83 

20 – 40% Montanhoso 275,75 8,15 

> 40% Escarpado 8,81 0,26 

Total 3385,20 100 

 

Com base nesses resultados, pode-se inferir que as classes de declive de 0 a 12%, classificadas como 

relevo plano a suave ondulado e que segundo Lepsch et al. (1991) são terras propícias para exploração com 

culturas anuais, com uso da mecanização, predominaram em 68,77% (2327,77 ha) da área da microbacia. 

O tipo de solo mais significativo encontrado na microbacia foi o RQotípico, que possui textura arenosa, 

com 84,58% (2863,33 ha) de abrangência. Os solos com baixa fertilidade natural, como o RQotípico e o GXbd, são 

os que predominam na área de estudo, representando 96,12% (3254,08 ha) da microbacia (Figura 3 e Tabela 4). 
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Figura 3: Mapa de solos da microbacia hidrográfica do Córrego do Petiço. 

 

 

 

 

 



 
Sandra Medina Benini (Org.) -  73 

 

Tabela 4: Classes de solos ocorrentes no Córrego do Petiço. 

Classes de solo Área correspondente 

Nomenclatura Sigla (ha) (%) 

NeossoloQuartzarênicoórtico RQotípico 2863,33 84,58 

GleissoloHáplico Tb distrófico GXbd 390,75 11,54 

NeossoloLitólicoeutrófico RLe 2,81 0,08 

Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico abrupto PVAd2 128,31 3,79 

Total 3385,20 100 

 

Os solos de textura arenosa, RQotípico e PVAd2, são predominantes na área com 88,37% (2991,64 ha) de 

abrangência. Estes solos apresentam estruturas frágeis e são susceptíveis a erosão, além de possuírem baixa 

fertilidade natural (CAMPOS et., 2002). Para estes solos a probabilidade de erosão aumenta com a diminuição de 

sua cobertura vegetal, pelas características apresentadas. Os melhores usos visando uma melhor proteção do solo 

seriam manutenção da vegetação nativa, reflorestamento com culturas como eucalipto e pinus, ou pastagens. 

Os solos hidromórficos, representado pelo GXbd, que está presente em 11, 54% (390,75 ha) de área da 

microbacia, é encontrado em baixadas, no entorno de cursos d’água, geralmente em áreas encharcadas e 

alagadiças, apresentando baixa fertilidade natural. Para esse tipo de solo o melhor uso de acordo com suas 

características, visando à conservação do solo, é a manutenção da vegetação ciliar nativa. 

A classificação do solo pelo sistema de subclasses de capacidade de uso fundamenta-se na classificação 

quantitativa das terras, baseado no cruzamento das classes de solo com as de declividade, sendo voltada para suas 



74- Uso de Sistemas de Informação Geográfica na Análise Ambiental em Bacias Hidrográficas 

limitações e utilizações segundo os princípios da conservação de solo (LEPSCH et al., 1991). Na sequência, os 

demais parâmetros foram avaliados por meio da tabela de julgamento até se obter as classes e subclasses de 

capacidade de uso da terra, de acordo com Zimback e Rodrigues (1993). 

A subclasse IIIs com 28,86% (706,25 ha) apresenta limitação por problemas de solo, de acordo com 

Lepsch et al. (1991). São terras com problemas complexos de conservação e/ou de manutenção. Recomendam-se 

práticas de conservação do solo com destaque para as de caráter edáfico, pois o seu maior problema é relativo à 

fertilidade natural do solo, não apresentando maiores restrições quanto à ocupação por culturas agrícolas. 

A subclasse IIIs,e com 41,12% (1391,83 ha) da área da microbacia foi a mais representativa, mostrando 

se tratarem de terras que podem ser utilizadas para fins agrícolas, desde que cultivadas com cuidados especiais, 

como práticas conservacionistas de solo de caráter vegetativo, edáfico e mecânico, pois apresenta limitações por 

problemas de solo (baixa fertilidade natural) e erosões, já que essas terras ficam sujeitas a severos riscos de 

depauperamento, principalmente quando os solos ficam expostos (sem cobertura vegetal), de acordo com Lepsch 

et al. (1991). 

Na subclasse IVs, com 0,08% (2,81 ha) de área (Figura 4 e Tabela 5), estão localizados os solos limitados 

pela profundidade efetiva, rasa e apresentando pedregosidade (LEPSCH et al., 1991). Estas características causam 

problemas à mecanização. Os solos podem apresentar ainda problemas de baixa capacidade de retenção de água e 

problemas de fertilidade, sendo que práticas de caráter vegetativo e edáfico são as mais adequadas para a proteção 

desses solos sob a ótica conservacionista, apesar das dificuldades que eles oferecem ao manejo. 
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Figura 4: Mapa das subclasses de capacidade de uso do solo no Córrego do Petiço. 
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Tabela 4: Subclasses de capacidade de uso dos solos ocorrentes no Córrego do Petiço. 

Subclasses de capacidade de uso do solo 

Área correspondente 

(ha) (%) 

IIIs 706,25 20,86 

IIIs,e 1391,83 41,12 

IVs 2,81 0,08 

IVe 666,19 19,68 

Va 390,75 11,54 

VIe 227,37 6,72 

Total 3385,20 100 

 

Na subclasse IVe com 19,68% (666,19 ha) de abrangência, e segundo Lepsch et al. (1991), estão as terras 

severamente limitadas por grande risco de erosão para cultivos intensivos, geralmente com declividades 

acentuadas, com deflúvio muito rápido, podendo apresentar erosão em sulcos muito frequentes. O ideal é que 

estas terras nunca fiquem desprovidas de cobertura, sendo as práticas de caráter vegetativo as mais adequadas para 

a proteção do solo. 

Na subclasse Va, com 11,54% (390,75 ha) de ocorrência na área, segundo Lepsch et al. (1991), estão as 

terras planas não sujeitas à erosão, com deflúvio praticamente nulo, severamente limitadas por excesso de água, 

sem possibilidade de drenagem artificial e/ou com risco de inundação frequente, mas que podem ser usadas para 

pastoreio, pelo menos em algumas épocas do ano. Portanto, para estas áreas o melhor uso é a manutenção da 

vegetação ciliar nativa, assim evitando a degradação do solo e protegendo os recursos hídricos. 
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Na subclasse VIe com 6,72% (227,37 ha) da área de estudo estão as terras que, de acordo com Lepschet 

al. (1991), são impróprias para a implantação de culturas anuais, pois são medianamente suscetíveis à erosão 

podendo chegar a sulcos profundos e frequentes (voçorocas) e possui dificuldades severas à mecanização por 

condições topográficas, sendo mais apropriadas para pastagens e culturas perenes protetoras como 

reflorestamentos e a vegetação nativa para a proteção do solo e recursos hídricos. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

O uso de geotecnologias como ferramenta metodológica, permitiu concluir que a classe de declive de 6 a 

12% (ondulado), que permite culturas agronômicas em geral, foi a mais predominante na microbacia hidrográfica 

do Córrego do Petiço com 1543,21 ha (45,59%) de abrangência.  

As classes de capacidades de uso III e IV, compostas pelas subclasses IIIs; IIIs,e; IVs; e IVe ocuparam 

81,74% (2767,08 ha) da área, mostrando o grande potencial de uso para culturas anuais, perenes, pastagens e 

reflorestamentos. 

O SIG IDRISI se mostrou uma excelente ferramenta na determinação das subclasses de capacidade de 

uso do solo, sendo substancial para digitalização de dados e geração dos mapas temáticos apresentados, 

demonstrando que a utilização do geoprocessamento facilita a coleta, a manipulação, o cruzamento e as diferentes 

análises de dados geoespaciais.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proteção do meio ambiente tornou-se um dos grandes temas da humanidade nessas últimas décadas. 

Assim, as Unidades de Conservação (UC’s) são importantes para a preservação do meio ambiente por serem 

espaços com características relevantes, tendo como função representar amostras significativas e ecologicamente 
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viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 

preservando o patrimônio biológico existente.  

Dentro do próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituída pelo 

Poder Público Municipal de Campo Grande, por meio do Decreto Nº 8.265, de 27 de julho de 2001, a Área de 

Proteção Ambiental dos Mananciais do Lajeado teve sua criação vinculada à necessidade de recuperação e 

conservação do sistema produtor de água bruta para abastecimento público do Município.  

A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de Unidade de Conservação, que tem por 

objetivo disciplinar o processo de ocupação, proteger a diversidade biológica e assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais (CABRAL E SOUZA, 2005).   

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (Plano de Manejo APA Lajeado 2009), com 

área total de 52,37 km2, o território da APA é caracterizado pela ocupação urbana e rural. Atualmente, mais de 

54% do seu território são ocupados por pastagens artificiais. A progressiva substituição da vegetação natural por 

pastagens cultivadas, associada a determinadas situações em que o manejo do gado e do solo não são compatíveis 

com a capacidade de suporte ambiental local, tem gerado impactos expressivos na bacia, sobretudo no que se 

refere a processos erosivos e ao assoreamento dos corpos d’água naturais e da área de entorno do Reservatório 

Lajeado.  

Nas pesquisas ambientais temos duas ferramentas importantes, as quais podem ser aplicadas em estudos 

voltados à compreensão da APA do Lajeado. Uma é o estudo da bacia hidrográfica, que permite conhecer e 

avaliar seus diversos componentes e os processos e interações que nela ocorrem, e a outra é o uso de 

Geotecnologias ou Geoprocessamento, que permite a atualização a respeito das mudanças ocorridas no meio, 

sejam de caráter natural ou antrópico (MOTA, 1995). 
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De acordo com Politano et al, 1980 (apud CAMPOS et al, 2004) o conhecimento da ocupação do uso do 

solo quanto à sua natureza, localização, forma de ocorrência e mudanças ocorridas em determinados períodos, 

são de grande valia para a programação de atividades visando o desenvolvimento agrícola, econômico e social de 

uma região.  

Realizar o levantamento do uso da terra é um aspecto de interesse, pois é considerada uma etapa 

primordial para qualquer planejamento territorial e gestão de recursos naturais. Segundo Pacheco & Ribas 1998 

(apud Barbosa et al, 2009), a expressão uso da terra pode ser entendida como sendo a maneira pela qual o homem 

está utilizando o espaço. 

A utilização do Sensoriamento Remoto é, sem dúvida, uma ferramenta que auxilia de maneira 

importante na caracterização do meio físico, biótipo e áreas submetidas ao processo de antropismo, tendo como 

vantagens atingir grandes áreas de difícil acesso, baixo custo e fornecimento de importantes informações sobre 

mudanças no uso da terra (BARBOSA et al, 2009). 

A análise temporal dos dados obtidos através do sensoriamento remoto é importante para que se possa 

avaliar o processo de uso e ocupação do solo nas UC’s, obtendo importantes resultados que permitem avaliar se 

estão sendo usadas de acordos com seus planos de manejo.  

Deste modo, este trabalho tem como objetivo principal avaliar a implementação da APA dos Mananciais 

do Córrego Lajeado no Município de Campo Grande MS, por meio da análise multitemporal dos últimos 20 anos 

de uso e ocupação do solo de uma sub-bacia hidrográfica pertencente ao manancial, denominada de bacia 

hidrográfica do Alto Lajeado.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Inicialmente foi realizado o levantamento e fichamento de material bibliográfico referente aos temas 

específicos vinculados à pesquisa, tais como: uso e ocupação do solo, conservação da natureza, 

geoprocessamento, dentre outros. Além disso, foi analisado material documental referente à área estudada como, 

por exemplo, o Plano de Manejo da APA do Lajeado.  

Como estratégia metodológica para esta pesquisa optou-se pela análise de um recorte da APA, sendo a 

área referente à bacia hidrográfica do Alto Lajeado (Figura 1), onde se localiza as principais nascentes desse 

sistema fluvial. Assim, buscou-se saber os benefícios gerados na bacia após sua implantação, comparando as 

imagens de antes e depois da sua criação. 
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Figura 1: Localização da Área de Estudo. 
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Posteriormente foi realizado a aquisição das imagens de satélite dos sensores Landsat/TM 7 

orbita/ponto 225/74 de 10/03/1994, disponível no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE; 

Landsat/LC 8, órbita/ponto 225/74 de 09/05/2014, disponível no site do Earth Explorer U. S. GeologySurvey – 

USGS; além da imagem Landsat/TM 5 de 22/09/2011, órbita/ponto 225/74, georreferenciada, disponível no 

banco de dados do Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Anhanguera – Uniderp Agrárias, a qual 

foi usada como base para o georrefenciamento das imagens de 1994 e 2014. Essas imagens foram trabalhadas em 

Ambiente SIG com auxílio do softwareSpring – 5.2.6. 

Para delimitação da bacia hidrográfica do Alto Lajeado, selecionada como área de estudo, foi criado um 

polígono da área a partir do mapa de relevo da APA, disponível em seu planejamento de manejo, e foi convertido 

de PDF para a extensão TIFF/GEOTIFF com auxílio do PowerPoint e posteriormente em SPG no IMPIMA, e, 

assim, registrado dentro do software Spring. 

Após se obter um recorte da área de estudo em uma composição colorida sintética, foram selecionados 

18 pontos com auxílio do Google Earth e anotadas suas coordenadas geográficas para que fossem verificados em 

visita a campo com ajuda de um aparelho GPS. Foi possível com isso a criação de uma chave de interpretação 

dividida em 6 classes: Área urbana; Pastagem; Corpo hídrico; Solo nu; Área verde urbana; e Vegetação nativa 

(Figura 2).  

Posteriormente, foi dado início ao processo de segmentação das imagens recortadas e a classificação 

destas (de modo não supervisionado), de acordo com o uso e ocupação do solo por meio das classes identificadas 

com a chave de interpretação. Tendo as imagens classificadas, foram confeccionados dois mapas de uso e 

ocupação do solo da bacia hidrográfica do Alto Lajeado de 1994 e outro de 2014 no aplicativo SCARTA, dentro 

do software Spring. 
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Em posse dos mapas, possibilitando a extração de dados, foi realizada uma análise multitemporal 

observando as alterações ocorridas em cada classe, comparando a imagem anterior à criação e implantação da 

APA Lajeado e a atual, analisando as mudanças ocorridas no uso e ocupação do solo nesse intervalo de 20 anos. 

 

 

 

Figura 2: Chave de Interpretação usada para classificação das imagens. 

 

Classe Imagem Landsat 
Imagem 

Google Earth 

Coordenada 

Geográfica 
Foto de campo 

Área Urbana 

  

20º28’06.12”S 

54º32’39.11”O 

 

Pastagem 

 

 

20º30’02.92”S 

54º32’14.79”O 

 

 

 

20º29’01.02”S 

54º31’23.27”O 
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Classe Imagem Landsat 
Imagem 

Google Earth 

Coordenada 

Geográfica 
Foto de campo 

Corpo Hídrico 

  

20º29’06.94”S 

54º33’08.26”O 

 

Solo Nu 

  

20º27’55.37”S 

54º33’19.29”O 

 

Área Verde 

Urbana 

  

20°28’04.08”S 

54°33’76.35”O 

 

Vegetação 

Nativa 

  

20º28’54.34”S 

54º33’54.03”O 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com base na metodologia descrita utilizada para o estudo na Bacia Hidrográfica do Alto Lajeado, com 

área total de aproximadamente 30,71 km2, foram obtidos dois mapas de uso e ocupação do solo, referentes a um 

período de 20 anos de processo de uso, sendo que esses mapas permitiram analisar multitemporalmente as 

mudanças na paisagem e comparar a evolução de cada classe de uso identificada na área com as especificações 

indicadas no plano de manejo da APA do Lajeado, bem como os objetivos e funções de unidade de Conservação. 

Em 1994 quase metade da área era ocupada por Pastagens, representando 47,54%, a Vegetação Nativa 

representava 25,56%, sendo que boa parte desta já estava sendo substituída por Área Urbana, que representava 

17,68. Observou-se 4,75% de área verde urbana, que são áreas dentro da cidade com pouca ou nenhuma 

construção e predomínio de vegetação, nativa ou invasora, além de 3,84% de solo nu, indicando áreas que 

estavam sendo preparadas para alguma outra atividade e 0,59% corpo hídrico. (Figura 3). 

No mapa de 2014 (Figura 4), pode-se observar que houve alteração principalmente na área urbana, que 

passou a ocupar 39,37% da área, sendo que as pastagens, antes predominantes, ocupam agora 39,24%. Houve 

também alteração nas outras classes: atualmente a vegetação nativa ocupa apenas 13,06% da área, as áreas urbanas 

verdes aumentaram representando 7,65%, as áreas de solos nus diminuíram, sendo agora apenas 0,39, e os corpos 

hídricos nesta imagem representam 0,29%. 

Verifica-se uma significativa diminuição das áreas de pastagens nos últimos vintes anos, bem como a 

queda percentual da quantidade de vegetação nativa existente na bacia hidrográfica do Alto Lajeado. Em 

contraposição a estas afirmações, observa-se atualmente um aumento exponencial da área urbana, de 44,9% em 

relação à área ocupada por essa classe em 1994. Ressalta-se que esta evolução pode ser melhor visualizada na 

análise da Figura 5. 
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Figura 2: Mapa de uso e ocupação do solo do Alto Lajeado 1994. 
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Figura 3: Mapa de uso e ocupação do solo do Alto Lajeado 2014. 
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Considera-se que as alterações ocorridas no que diz respeito à evolução do uso e ocupação do solo dos 

anos de 1994, período de antes da implantação da APA, e de 2014, ano em que a APA e seu plano de manejo já 

haviam sido instituídos, sugerem significativas mudanças na paisagem, sobretudo indicando perda de vegetação 

nativa do Cerrado, contrapondo a função prioritariamente atribuída a uma Área de Proteção Ambiental como 

Unidade de Conservação. 

 

Figura 5: Uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Alto Lajeado do ano de 1994 e 2014. 
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Acredita-se que o aumento da área urbana na bacia hidrográfica do Alto Lajeado deu-se preenchendo 

espaços antes ocupados pelas pastagens e, sobretudo por meio do desmatamento do Cerrado nativo, que hoje 

ocupa apenas aproximadamente 51% da área total que ocupava em 1994. 

Contudo, essas mudanças identificadas em 2014 referentes à redução da vegetação nativa não significam 

propriamente que a APA não está cumprindo com o seu papel. Esta afirmação é válida ao observarmos, tanto nos 

mapas de uso e ocupação do solo, quanto na visita a campo, que as matas ciliares foram conservadas e/ou houve 

tentativas de recuperação destas, como pode se observar na Figura 6. 

 

Figura 4: Mata Ciliar do Alto Lajeado em recuperação com o reflorestamento 

 

Foto: Diego Rezende da Fonseca 28/06/2014 
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Para Zakia (1998), a função hidrológica da vegetação ciliar ou ripária compreende sua influência em uma 

série de fatores importantes para a manutenção da estabilidade de uma bacia hidrográfica, tais como: processo de 

geração do escoamento direto de uma chuva, atenuação do pico das cheias, dissipação de energia do escoamento 

superficial pela rugosidade das margens, equilíbrio térmico da água, estabilidade das margens e barrancas, ciclagem 

de nutrientes, controle da sedimentação, etc., desta forma, influenciando, indiretamente, a qualidade da água e o 

habitat de peixes e de outras formas de vida aquática. 

O fato de os Corpos Hídricos se apresentarem em menor área ocupada em 2014 pode ser justificado 

pelo fato de a imagem usada para classificação ser de maio, mês mais seco que março, período da imagem 

classificada de 1994. Já a maior incidência de área verde urbana atualmente pode configurar a existência de vazios 

urbanos (Figura 7), gerados a partir do crescimento desordenado, sendo essas informações constatadas a partir 

das observações e dos dados adquiridos por meio da visita a campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sandra Medina Benini (Org.) -  95 

Figura 7: Espaços de Vazios Urbanos na APA do Lajeado 

 

Foto: Diego Rezende da Fonseca 28/06/2014 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A realização de uma análise multitemporal na Bacia Hidrográfica do Alto Lajeado mostrou uma 

significativa diminuição da superfície coberta por postagens artificiais, bem como de áreas compostas por 

exposição da cobertura pedológica. Tais classes são historicamente identificadas em predomínio nas áreas de 
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Cerrado e são as grandes responsáveis pelos principais impactos ambientais nestas áreas, tais como: erosão e 

empobrecimento do solo, assoreamento, etc. Esses impactos vêm sendo originados, sobretudo, pela falta do 

manejo adequado dos solos em áreas rurais. 

 A diminuição destas classes está intimamente ligada ao avanço da urbanização na área, a qual pode estar 

se processando de maneira irregular e com um ordenamento territorial deficiente, uma vez que, foi verificado, em 

detrimento do aumento das áreas urbanas, o crescimento significativo de espaços verdes urbanos, os quais são 

materializados em muitos casos como áreas de vazios urbanos. 

Conclui-se, ainda, que a criação da Área de Proteção Ambiental do Córrego Lajeado tem ajudado na 

preservação da mata ciliar neste território de proteção, uma vez que elas estão sendo preservadas e recuperadas 

mesmo com o aumento abrupto da área urbanizada dentro da bacia hidrográfica do Alto Lajeado.  Contudo, 

verificam-se indícios tanto de falta de planejamento urbano quanto de manejo dos solos em áreas rurais, o que 

pode causar impactos negativos ao meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

 

O geoprocessamento apresenta-se como ferramenta promissora para análise ambiental e gestão de 

recursos hídricos, fornecendo-nos ferramentas para uma abordagem integrada de variáveis do meio físico, 

possibilitando associá-las aos aspectos sociais, econômicos e políticos (BIELENKI JUNIOR; BARBASSA, 2012). 

As bacias hidrográficas são unidades básicas para a gestão do uso do solo e recursos hídricos, sendo 

identificadas como unidades de planejamento administrativo para fins de conservação dos recursos naturais 

(VITTALA; GOVINDAIAH; GOWDA, 2008). 

A análise morfométrica de uma bacia hidrográfica faz-se uma das propostas mais interessantes de se 

adotar conforme proposto por apresentar uma ferramenta comparativa das formas de uma bacia e o potencial de 

fragilidade a inundações e outras suscetibilidades físicas da mesma (UMETSU et al., 2012).  

A metodologia para a caracterização física da bacia hidrográfica utilizou de vários fatores, segundo 

(SORDI; CAMOLEZI, 2010), sendo que as características morfométricas podem ser divididas em: características 

geométricas, características do relevo e características da rede de drenagem. São classificadas como características 

geométricas: a área total, o perímetro total, o coeficiente de compacidade, o fator de forma, o índice de 

circularidade e o padrão de drenagem. As características do relevo são definidas por: orientação das vertentes, 

declividade mínima, declividade média, declividade máxima, altitude mínima, altitude média, altitude máxima e 

declividade média do curso d’água principal. Já as características da rede de drenagem podem ser descritas por: 

comprimento do curso d’água principal, comprimento total dos cursos d’água, densidade de drenagem e ordem 

dos cursos d’água (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Baseando-se nestas premissas a pesquisa das características físicas da bacia hidrográfica tem o objetivo 

de analisar de forma integrada diferentes parâmetros. 
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O objetivo deste trabalho é obter a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Córrego da 

Onça, de forma a entender a suscetibilidade natural dessa bacia às inundações, conforme suas características 

geomorfológicas. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

O trabalho foi desenvolvido com auxílio de Planta Topográfica do Exército, imagens SRTM e Landsat8 e 

realizado para elaborar mapas que identificam aspectos relativos às características morfométricas. 

O tema e local foram escolhidos devido à relevância e influência dessa bacia hidrográfica para o 

Município de Três Lagoas. Foi realizada a delimitação da bacia hidrográfica com uso de um sistema de 

informação geográfica e metodologias de geoprocessamento a partir de um Modelo Digital do Terreno (MDT) 

obtido a partir da Shutter Radar TerrainMission (SRTM), seguindo-se as seguintes etapas: 

1) Escolha da Carta e Delimitação de área abrangendo uma bacia hidrográfica; 

2) A classificação morfológica da drenagem, seguindo-se padrões de forma, tipo de drenagem e 

classificação de rios, genética e geométrica, e a sua dinâmica fluvial, erosão fluvial, transporte e deposição de 

sedimentos, leito dos rios por meio de levantamentos foto descritivos. 

3) Curvas de nível, extraída a partir do Modelo Digital do Terreno da imagem SRTM 30x30m; 

4) Uso e ocupação do solo: Obtida a partir de imagem Landsat8; 

5) Imagens de satélite – Geoprocessamento para análise e gestão ambiental a partir das imagens 

Landsat8 e SRTM. 
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6) Softwares de geoprocessamento e edição de texto: Microsoft Word 2010, Power Point 2010 e SAGA-

GIS Versão 2.1.2. 

Foi realizado o levantamento bibliográfico da temática abordada a fim de se obter conceitos e 

metodologias para a posterior elaboração da pesquisa. Posteriormente, foi utilizada a carta topográfica de Três 

Lagoas, Folha SF-22-V-B-V MI 2593, e com os dados dessa etapa foi delimitada a área e localização da bacia 

hidrográfica. Utilizou-se dos dados SRTM obtidos a partir do IBGE, especificamente da malha SF 22 B, a partir 

de onde foi extraído por geoprocessamento no SAGA-GIS, informações do contorno da bacia, curvas de nível, 

hipsometria e declividade. 

Foi elaborado também um estudo das características morfométricas da bacia a partir do software SAGA-

GIS de que provêm dados relativos aos eixos da bacia, comprimento total das drenagens, área e perímetro da 

bacia. A partir dessa base foram obtidos dados de diferentes características físicas, como: área da bacia, perímetro, 

coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, declividade, altitude, densidade de drenagem, 

Índice de sinuosidade e ordem dos cursos d’água. 

 

Morfologia da Bacia 

 

Conforme metodologia utilizada, foram obtidos os seguintes resultados, conforme tabela 1. 

 

 

 

 

 

 



 
Sandra Medina Benini (Org.) -  103 

 

 

Tabela 1: Características Morfométricas da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça (Três Lagoas-2014) 

Característica Valor Unidade Observação 

Perímetro 86,20 km P 

Área de Drenagem Total 132,46 km2 A 

Comprimento do Curso de água mais Longo (nascente-foz) 18,77 km L ou Lp 

Comprimento Axial 20,80 km 

 Coeficiente de Compacidade (adimensional) 2,11 

 

Kc=0,282(P/√A) 

Fator de Forma (adimensional) 0,38 

 

Kf  = A/(L²) 

Declividade média da Bacia Hidrográfica 0,0166 m/m 

 Declividade Mediana da Bacia 0,0133 m/m 

 Comprimento total dos Cursos de Água 36,11 km Lt 

Ordem dos cursos de água (adimensional) 3 

  Densidade de drenagem 0,27 km/km² Dd = Lt/A 

Extensão Média do Escoamento Superficial 0,91 km Es=A/4(Lt) 

Sinuosidade (adimensional) 1,14 

 

S=Lp/Lv 

Comprimento do Talvegue 16,50 km Lv 

Declividade de Álveo 0,0034 m/m S1=(A.n-A.f)/Lp 

Altitude da nascente(m) 322 manmm A.n 

Altitude da foz do rio principal(m) 258 manmm A.f 

 

Organização: MELO, A.L.S., 2014. 

 

Conforme resultados obtidos, realizam-se as seguintes análises relacionadas a cada uma das 

características morfométricas, para a bacia, conforme metodologia proposta (CHRISTOFOLETTI, 1981). 
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Perímetro 

 

O perímetro de uma bacia é determinado a partir da delimitação topográfica, ou seja, das cotas mais 

altas, da área de drenagem. O divisor topográfico é o meio de representar o divisor de águas de uma bacia. Este 

divisor é uma linha imaginária que une os pontos de maior cota ao redor da bacia dividindo assim as águas da 

precipitação que escoam para essa bacia ou contribuem para as bacias vizinhas. 

Após determinar o divisor topográfico da bacia, o perímetro é o seu comprimento total. Na Bacia 

Hidrográfica do Córrego da Onça, o perímetro é de 86,20 km. 

 

Área de drenagem total 

 

A área de drenagem total de uma bacia é representada pela área plana compreendida dentro dos limites 

dos divisores topográficos. Em áreas urbanas as águas das bacias vizinhas são transpostas através de tubos e 

galerias para a área de drenagem da outra bacia. A área de drenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça é 

de 132,46 km². 

 

Comprimento axial 

 

O comprimento axial é a distância medida em linha reta entre a foz do rio e o ponto, do perímetro, mais 

distante. Na Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça, o comprimento axial é de 20,80 km. 
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Coeficiente de compacidade ou Índice de Gravelius 

 

O índice de Gravelius (Kc) relaciona o perímetro da bacia com um círculo de área igual à mesma. 

Quanto mais irregular for a forma da bacia, maior deverá ser este índice. Um coeficiente pequeno, ou mínimo, 

corresponderia a uma bacia de forma circular. Se os outros fatores forem iguais, a tendência para maiores 

enchentes é tanto mais acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor desse coeficiente. Sua contagem 

inicia em 1 (um). 

 

Kc = 0,282 (P/ A0,5) 

 (1) 

Onde: 

Kc = Coeficiente de compacidade (adimensional) 

P = Perímetro da bacia (km) 

A = Área de drenagem total da bacia (km²) 

Para a Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça, o fator de compacidade, calculado conforme equação 1, 

obteve um valor de 2,11. 

 

Fator de forma 

 

O fator de forma constitui outro indicador da maior ou menor tendência para enchentes de uma bacia. 

Um fator de forma baixo indica que a bacia está menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho, porém 

com maior fator de forma. Este índice é dado pela razão entre a área e o comprimento axial da bacia. Quando o 
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Fator de Forma é baixo, a tendência de enchentes será pequena. Isto se deve ao fato de que numa bacia estreita e 

longa, com Fator de Forma baixo, haja menor probabilidade de ocorrências de cheias intensas cobrindo 

simultaneamente toda a extensão da mesma. Além disso, a contribuição dos tributários atinge o curso da água em 

vários pontos ao longo da extensão do rio principal, afastando-se da condição anterior da forma circular na qual o 

deflúvio está mais propenso a se concentrar em um único ponto. Varia de 0 (zero) a 1 (um) 

 

Kf = A / (L²) 

 (2) 

Onde: 

Kf = Coeficiente de forma (adimensional)  

A = Área de drenagem da Bacia Hidrográfica (km²) 

L = Comprimento da bacia medido pelo curso da água mais longo desde a foz até a nascente mais 

distante (km) 

 

O comprimento da bacia para a curso mais longo do Córrego da Onça é de 18,77 km. Portanto, 

conforme equação 2, o Fator de Forma para a Bacia Hidrográfica em estudo é de 0,38. 

 

Declividade média da Bacia Hidrográfica 

 

A declividade dos terrenos de uma bacia hidrográfica tem grande influência na velocidade de 

escoamento superficial, acelerando ou diminuindo o tempo que a água da chuva leva para atingir o curso de água 

principal. Isto afeta o tempo de concentração, a magnitude dos picos de enchente, as tendências de infiltração 
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(maiores ou menores) e a suscetibilidade à erosão dos solos. Um dos métodos utilizados para obter a declividade 

média da bacia hidrográfica é o método das quadrículas associado a um vetor (VILLELA e MATTOS, 1980). Esta 

metodologia consiste em determinar a distribuição percentual das declividades do terreno por meio de uma 

amostragem estatística de declividades normais às curvas de nível em um grande número de pontos na bacia. 

Esses pontos podem ser locados num mapa topográfico da bacia por meio de um quadriculado que se traça sobre 

o mesmo. A declividade pode ser expressa em porcentagem (%) ou em metro por metro (m/m). 

A declividade média da bacia hidrográfica em estudo é de 1,66 % ou 0,0166 m/m. 

 

Declividade mediana da Bacia Hidrográfica 

 

Após obter os valores da declividade média da bacia hidrográfica, uma curva com o perfil do terreno foi 

traçada. A declividade mediana pode ser analisada sendo definida como a declividade na qual 50% dos valores 

situam-se acima, e, 50% situam-se abaixo desse valor. A Declividade mediana da Bacia Hidrográfica do Córrego 

da Onça é de 1,33 % ou 0,0133 m/m. 

 

Comprimento total dos cursos de água 

 

O comprimento total dos cursos da água é a soma do comprimento de todos os rios, existentes na bacia 

hidrográfica. O comprimento total dos cursos da água para a Bacia Hidrográfica do Rio Córrego da Onça é de 

36,11 km. 
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Ordem dos cursos de água 

 

A ordem dos cursos da água é uma classificação que reflete o grau de ramificações ou bifurcações do 

curso da água principal da bacia. Para tal, adotaram-se os critérios da classificação de STRAHLER (1952), que 

considera de primeira ordem os canais que não possuem tributários, mesmo sendo nascentes dos rios principais e 

afluentes. Os canais de segunda ordem são os que se originam da confluência de dois canais de primeira ordem; 

os canais de terceira ordem originam-se da confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber 

afluentes de segunda e de primeira ordem sucessivamente.  

A Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça apresenta ordem dos cursos de água igual a 3. 

 

Densidade de drenagem 

 

A densidade de drenagem é um indicador expresso pela relação entre o comprimento total dos cursos da 

água da bacia e a sua área total. A densidade de drenagem está numa relação inversa à extensão do escoamento 

superficial e, portanto, fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia. 

 

Dd= Lt / A (3) 

 

Onde: 

Dd = Densidade de drenagem (km/km²) 

Lt = Comprimento total dos cursos de água (km) 

A = Área de drenagem da Bacia Hidrográfica (km²) 
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O índice varia de 0,5 km/km2 para bacias com drenagem pobre e 3,5 km/km² ou mais para bacias 

excepcionalmente bem drenadas. 

A Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça pode ser considerada como muito pobre, pois conforme 

equação 3, sua densidade de drenagem é de 0,27 km/km². 

 

Extensão média do escoamento superficial 

 

A extensão média do escoamento superficial representa a distância média que a água da chuva teria que 

escoar sobre os terrenos de uma determinada bacia, caso o escoamento fosse em linha reta, desde onde a chuva 

caiu até o ponto mais próximo no leito de um curso de água qualquer da bacia. Considerando que uma bacia de 

área A tem um curso de água de extensão Lt passando pelo seu centro, e ela possa ser representada por uma área 

de drenagem retangular, a extensão do escoamento superficial l será dada pela expressão: 

 

Es = A / 4(Lt) 

 (4) 

Onde: 

Es = Extensão média do escoamento superficial (km); 

A = Área de drenagem da Bacia Hidrográfica (km²); 

Lt = Extensão total dos cursos da água (km). 
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Esta expressão indica que a Extensão Média do Escoamento Superficial é igual a quarta parte do 

recíproco da Densidade de Drenagem. Embora a extensão do escoamento superficial que efetivamente ocorre 

sobre os terrenos possa ser bastante diferente dos valores determinados pela equação, devido a diversos fatores de 

influência, este índice constitui uma indicação da distância média do escoamento superficial. Para a Bacia 

Hidrográfica do Córrego da Onça, conforme equação 4, esta extensão é de aproximadamente 0,91 km. 

 

Sinuosidade do canal 

 

A sinuosidade é definida como a relação entre o comprimento do canal principal da nascente até a foz e 

a distância mais curta, em linha reta, entre estes mesmos pontos. Este é um dos fatores que controlam a 

velocidade do escoamento superficial. É dada por: 

 

S = Lp / Lv 

 (5) 

Onde: 

 

S = Sinuosidade (adimensional) 

Lp = Comprimento do curso de água principal (km) 

Lv = Comprimento do talvegue do rio principal (km) 

 

Relacionado à Bacia Hidrográfica em estudo, o comprimento do talvegue do rio principal é de 16,50 km, 

e o comprimento do curso da água principal é de 18,77 km. 
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Pode-se ter uma noção geral do nível de equilíbrio erosão-deposição, com base em valores percentuais, 

estabelecidos em 5 classes quanto à sinuosidade, como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 1: Nível de Equilíbrio Erosão-Deposição 

 

Classe Declividade S (%) 

Muito reto Is< 20,0% 

Reto 20,0 <Is< 29,9% 

Divagante 30,0% <Is< 39,9% 

Sinuoso 40,0% <Is< 49,9% 

Muito sinuoso Is> 50,0% 

 

Fonte: LEITE; LEÃO, 2009. 

 

Para a Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça, conforme equação 5, mediu-se o valor da sinuosidade, e 

analisando a tabela acima, concluiu-se que o rio é muito sinuoso; com um valor de 1,14 ou 114,00%. 

 

Declividade de álveo 

 

A declividade de álveo representa a diferença de altitude entre a foz e a nascente, dividida pelo 

comprimento do curso de água principal.  

 

S1 = (An – Af) / Lp 
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 (6) 

Onde: 

 

S1 = Declividade de álveo (m/m) 

An = Altitude na nascente do curso de água principal (m) 

Af = Altitude na foz do curso de água principal (m) 

Lp = Comprimento do curso de água principal (m) 

Na Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça a declividade de álveo teve um valor calculado conforme 

equação 6, de 34,10% ou 0,0034 m/m. 

 

Altitude 

 

A altitude é definida como a elevação de um ponto geográfico em relação ao nível médio dos mares. 

A altitude na nascente do Rio Córrego da Onça é de 322,0 m e a altitude na sua foz é de 258,0 m em 

relação ao nível do mar. 

Como resultado dos processamentos das imagens de satélite e radar, foram obtidos os seguintes 

produtos: 

O mapa de declividade obtido a partir da ferramenta de análise por geoprocessamento do SAGA-GIS, 

apresenta a característica plana da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça, com inclinação média de 1,66%, com 

alguns pontos de maior declividade às margens do córrego da onça, no entanto nunca ultrapassando 14% de 

declividade conforme figura 1. 
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Figura 1: Mapa de Declividade e Drenagem da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça - Três Lagoas/MS, 2014 

 

 

Elaboração: MELO, A.L.S., 2014. 
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O perfil longitudinal, figura 2, apresenta-se o desnível em alguns pontos específicos do córrego principal, 

desde o exutório da drenagem urbana até a foz da bacia hidrográfica, não apresentando desnível significativo. 

 

 

Figura 2: Perfil Longitudinal do Canal Principal do Córrego da Onça - Três Lagoas/MS, 2014 

 

 

 

Elaboração: MELO, A.L.S., 2014. 

 

 

O perfil transversal, figura 3, traçado entre os córregos da onça no exutório do sistema de drenagem 

urbana, com altitude de 318 m e Córrego Brasília com altitude de 313 m. 
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Figura 2: Perfil Transversal no Canal Aberto do Córrego da Onça 

 

 

 

Elaboração: MELO, A.L.S., 2014. 

 

A partir da metodologia adotada obtemos os resultados apresentados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça apresentar fator de forma desfavorável aos processos 

de inundações, os parâmetros de densidade de drenagem se apresentam pobres, assim como a declividade média e 

mediana são baixas, sendo fator pouco favorável ao escoamento e formando áreas planas de difícil solução para 

os problemas de drenagem urbana.  

No caso do Córrego da Onça como principal corpo receptor de uma grande área urbana, que está em 

processo de impermeabilização, com novos processos de adensamento habitacional, pavimentação e sistemas de 



116- Uso de Sistemas de Informação Geográfica na Análise Ambiental em Bacias Hidrográficas 

drenagem insuficientes, os impactos ambientais e sociais aos habitantes do entorno do canal do córrego, 

apresentam-se em áreas de risco. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sede do município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, é uma cidade em plena expansão urbana 

com a implantação de novos loteamentos, aumentando pressão por espaço e recursos naturais, que tem causado 

impactos na qualidade ambiental e sérios problemas na destinação do esgoto e drenagem de águas pluviais, tendo 

como bacia de sacrifício a Bacia hidrográfica do Córrego da Onça, que é um afluente da margem esquerda da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. 

Devido à peculiaridade da bacia hidrográfica em questão, demanda-se um estudo para compreensão do 

grau de degradação ambiental à que está submetido esse recurso hídrico tão importante para a qualidade de vida 

dos mais de 101.791 habitantes, conforme CENSO do IBGE em 2010. 

O principal motivo para a escolha da área foram os problemas socioambientais presentes ao longo da 

história da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná (BHRP) em especial o afluente, a Bacia hidrográfica do Córrego da 

Onça, oriundo de processo de uso, ocupação e manejo da terra de forma degradante, tais como: urbanização, 

pecuária extensiva e silvicultura para atender a demanda de papel e celulose. Esses processos influenciaram no 

desmatamento desordenado, alterando o sistema natural, removendo a vegetação ripária, causando graves danos à 

qualidade dos corpos d’água.  

Este artigo tem por objetivo fazer um levantamento das condições ambientais da Bacia hidrográfica do 

Córrego da Onça. Para isso, foi realizada uma investigação sobre a situação da vegetação ripária por meio de 

geotecnologias e levantamento foto descritivo de campo, a fim de descrever as funções e largura da faixa de mata 

ripária existentes, além do mapeamento das áreas de preservação permanente (APP) que deveriam existir para se 

adequar ao novo código florestal brasileiro, o enquadramento da qualidade das águas superficiais e o indicativo de 

áreas que necessitam ter suas matas ripárias recompostas. 
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METODOLOGIA  

  

A análise das zonas ripárias seguiu a metodologia proposta na citação e de acordo com as conclusões de 

Silva (2003), a seguir: 

 

Determinação da faixa vegetativa ripária consiste em uma metodologia de suma importância na 
conservação dos recursos hídricos. Paralelamente a Legislação Brasileira determina a largura da faixa 
relacionando-a com a largura do próprio rio. BURBRINK, PHILLIPS & HESKE (1998) concluíram em 
seu trabalho que para estimar a largura de faixa deve-se incluir levantamento da história do lugar de análise. 
Nesta linha de pensamento, uma metodologia ideal é aquela que considera vários fatores relacionados às 
funções da vegetação ciliar. Deve-se considerar todos os fenômenos envolvidos, ou o maior número 
possível (Escoamentos superficial e subsuperficial, transporte e deposição de sedimentos, ciclos de 
nutrientes, crescimento da vegetação, alterações no uso do solo, infiltração, evapotranspiração). Em 
resumo, considerar os ciclos envolvidos, ciclo hidrológico e ciclos de nutrientes. (SILVA, 2003) 

 

 

Observando-se os critérios de proteção estabelecidos por meio do Código Florestal Brasileiro, Lei nº 

12.651/12, conforme as características de largura do rio e lagoas, as áreas de preservação permanente para os 

corpos hídricos estão entre 30 e 50 metros. Devido à importância do Código Florestal Brasileiro aos fatores 

relacionados às funções da vegetação ripária, convém agregar o Código à Metodologia levantada (SILVA, 2003). 

A análise buscou extrapolar os limites legais para APPs na bacia hidrográfica do Córrego da Onça, mas 

também as vegetações ripárias conforme suas larguras e funções. De acordo com Silva (2003), as zonas ripárias 

possuem a função de: 1) Estabilização de taludes e encostas, 2) Manutenção da morfologia do rio e proteção a 

inundações, 3) Retenção de sedimentos e nutrientes, 4) Mitigação da temperatura da água e do solo, 5) 
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Fornecimento de alimento e habitat para organismos aquáticos, 6) Manutenção de corredores ecológicos, 7) 

Paisagem e recreação, 8) Fixação do gás carbônico, 9) Interceptação de escombros rochosos.  

Para uma Bacia Hidrográfica, elas têm a função de proteger o solo, a qualidade da água e a vegetação, 

demandando uma análise tridimensional dos aspectos de qualidade ambiental.  

A vegetação ripária encontra-se nas margens do curso d’água desenvolvendo-se em locais de saturação 

hídrica sazonalmente, ou seja, localizando-se desde a área de inundação, próxima ao rio. A distância, que de 

acordo com Silva (2003), não pode ser apenas a fixada pelo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/12, apenas 

relacionada à largura do rio, pois os estudos por ele analisados mostraram que é importante considerar vários 

fatores associados às funções da vegetação ciliar e todos os fenômenos comprometidos, ou o máximo possível, 

tais como: Escoamentos superficial e subsuperficial, transporte e deposição de sedimentos, ciclos de nutrientes, 

crescimento da vegetação, alterações no uso do solo, infiltração, evapotranspiração. Ou seja, cogitar os ciclos 

envolvidos, ciclo hidrológico e ciclos de nutrientes. 

A largura ideal da faixa ripária é aquela que assegura ao rio o não recebimento de sinais biológicos ou 

físicos de áreas alteradas a montante, mencionando que o sistema aquático seja capaz de providenciar o habitat e 

recursos requeridos para a completa sustentação das espécies que dele dependem (REID & HILTON, 1998). 

Silva (2003) argumenta que a largura de faixa vegetativa de zona ripária é a distância horizontal 

perpendicular ao rio, iniciada no fim de sua calha maior. E o Código Florestal Brasileiro, determina que essa calha 

é delimitada pela maior cheia sazonal. Porém, o fim de cada faixa foi demonstrado e ilustrado em seu artigo 

através de duas aplicações diferentes. Na primeira, o autor apresenta e ilustra um conjunto de faixas de zonas 

ripárias com larguras ideais para o desempenho de suas funções apresentadas em Connecticut River Joint Commissions- 

CRJC (2003 apud SILVA, 2003), as quais variam de 15 em 15 metros até 90 metros. Na segunda, apresenta e 

ilustra outro conjunto de faixas de zonas ripárias, as quais chamou de combinação entre as faixas recomendadas 
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pela CRJC e os resultados obtidos pelos estudos pesquisados, estas se apresentam com medidas de 20, 60, 100, 

170, 210 e 250 metros, sendo que cada uma dessas faixas abrange valores estimados de variação entre largura 

mínima e máxima para os tipos de funções referentes ao seu intervalo. 

A seguir apresenta-se, na figura 1, a ilustração de Silva (2003) do conjunto de faixas de zonas ripárias que 

apresenta a combinação entre as faixas recomendadas pela CRJC e os resultados obtidos pelos estudos 

pesquisados, com medidas de 20, 60, 100, 170, 210 e 250 metros e os valores estimados de variação entre largura 

mínima e máxima necessárias para o desempenho das funções ripárias.  
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Figura 1: combinação entre as faixas recomendadas pela CRJC e os resultados obtidos pelos estudos pesquisados 

 

Fonte: SILVA, 2003. 

 

A primeira parte do trabalho consistiu de análises via geoprocessamento, visita ao local e levantamento 

fotográfico, para determinar a situação das zonas ripárias. 

A segunda parte do trabalho decorreu da compreensão de que a vegetação de zona ripária tem a função 

de proteger os rios e conservar a qualidade da água. E da preocupação, pois as alterações na qualidade, 

distribuição e quantidade de água podem ameaçar a sobrevivência dos seres vivos (TUNDISI, 1999). 
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Baseados na conservação e preservação realizaram-se análises de qualidade d’água, com o uso do 

aparelho Horiba U-50, nos cinco pontos distribuídos na Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça, sendo eles os 

mesmos da avaliação das zonas ripárias: alto curso da bacia próxima a nascente e do médio curso.  

Fundamentado no CONAMA, resolução nº 357/2005, levou-se em consideração os seguintes 

parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), Condutividade Elétrica (CE), Turbidez, Temperatura do Ar e Água, pH, 

Salinidade, Sólidos Totais Suspensos (TDS) e Unidade de Referência Padrão (URP), todos medidos com o uso do 

aparelho Horiba U-50. Para o enquadramento da qualidade das águas superficiais comparou-se os resultados 

utilizando a tabela que demonstra os Limites dos Parâmetros Analisados para Enquadramento nas Classes das 

Águas Doces no Brasil e o quadro que apresenta a classificação das águas doces brasileiras, segundo seus usos 

preponderantes, estabelecidos na Resolução do CONAMA n. 357/2005. Apresentam-se referidos na tabela 01 e 

quadro 01.  
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Tabela 01- Limites dos Parâmetros Analisados para Enquadramento nas Classes das Águas Doces no Brasil. 

Classes Limites para o Enquadramento 

 

 

 

Especial 

Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as 

condições naturais do corpo d’água: 

OD + 10 mg/l 

pH– 6,0 a 9,0 

Turbidez até 40 NTU 

Condutividades Elétrica até 50 um 

 

 

I 

OD de 10 a 6,0  mg/l 

pH– 6,0 a 9,0 

Turbidez até 40 NTU 

Condutividades Elétrica de 50 a 75 um 

 

 

II 

OD de 6,0 a 5,0  mg/l 

pH – 6,0 a 9,0 

Turbidez de  40 a 100  NTU 

Condutividades Elétrica de 75 a 100 um 

 

 

III 

OD de 5,0 a 4,0 mg/l 

pH– 6,0 a 9,0 

Turbidez até  100 NTU 

Condutividades Elétrica de 100 até 150 um 

 

 

I 

OD4 mg/l 

pH – 6,0 a 9,0 

Turbidez acima de 100 NTU 

Condutividades Elétrica + 150 um 

Fonte: Adaptação efetuada por Pinto et. al. (2008) da Resolução n. 357 do CONAMA de 17/03/2005. 
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Com limites estabelecidos, apresenta-se no quadro 01 os principais usos preponderantes da água.  

 

Quadro 01 - Classificação das águas doces brasileiras, segundo seus usos preponderantes, 
de acordo com a Resolução do CONAMA n. 357/2005. 

 

Classes  Principais Usos 

 

Especial 

Consumo humano com desinfecção. Preservação de equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

 

 

I 

Consumo humano após tratamento simplificado. Proteção das comunidades aquáticas. Recreação de contato 

primário (natação, esqui aquático e mergulho). Resolução CONAMA n° 274 de 2000. Irrigação de hortaliças 

que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas sem remoção 

de películas e a proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas.  

 

 

II 

Abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional à proteção das comunidades aquáticas 

à recreação de contato primário, tais como: natação, esqui aquático e mergulho. Resolução CONAMA nº 274 

de 2000, a irrigação de hortaliças plantas frutíferas e de parques, jardins, campo de esporte e lazer com os 

quais o público possa vir a ter contato direto e a aquicultura e as atividades de pesca.  

 

III 

Abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional ou avançado à irrigação de culturas 

arbóreas, cerealíferas e forrageiras, à pesca amadora, à recreação de contato secundário e à dessedentação de 

animais.  

IV Navegação e harmonia paisagística.  

Fonte: Adaptação efetuada por Pinto et. al.(2008) da Resolução n. 357 do CONAMA de 17/03/2005. 

 

 

Por fim, utilizando-se ferramentas de Geoprocessamento para elaboração de mapas das áreas de 

preservação permanente, além de apontar a degradação das zonas ripárias, com a análise via equipamento de 

medição multiparâmetro para qualidade da água, é possível o enquadramento das águas superficiais da Bacia 
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Hidrográfica do Córrego da Onça, utilizando a imagem de satélite Landsat8, orbita 223 ponto 74, processada em 

17 de julho de 2014, resolução espacial 30 metros, bandas b (4) g (5) e r (6).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O mapeamento das APPs da margem da Bacia Bidrográfica do Córrego da Onça foi obtido com base no 

atual Código Florestal (Lei nº 12.651/12) que determina e considera Área de Preservação Permanente, em zonas 

rurais ou urbanas, as faixas marginais do curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 

medidos a partir da borda da calha do leito regular, a largura mínima de 50 (cinquenta) metros, para os cursos 

d’água que variam entre de 10 (dez) e 50 (cinquenta) metros de largura. Assim, realizou-se o mapeamento das 

APPs da margem da bacia hidrográfica do Córrego da Onça por meio do mapa de distâncias da rede de 

drenagem, utilizando o software Spring 5.2.5, gerando faixas de distância, fatiado com a distância de 50 m (Buffer) 

em ambos os lados da drenagem. (CATELANI, 2007, pág. 35).  
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Figura 2: Mapa temático com a delimitação da bacia hidrográfica do Córrego da Onça. 

 

Elaboração: MELO, A.L.S, 2014. 
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O mapa acima representa as Áreas de Preservação Permanente do curso principal da Bacia Hidrográfica 

do Córrego da Onça e seus respectivos uso e ocupação. A principal forma de ocupação marcada pela urbanização 

e pecuária, em segundo lugar pela silvicultura e por último pela vegetação ripária ou mata ciliar. Com o 

mapeamento das APP’s das margens do córrego com faixa de 50 m, como definido pelo código florestal, notou-

se que as formas de ocupação estão degradando a vegetação ripária, sua manutenção e reprodução, deixando o 

córrego assoreado e provocando o risco do desaparecimento do curso d’água, ficando reservado a ele apenas a 

função de canal de drenagem urbana. Observou-se ainda que há uma diferenciação entre vegetação ripária e a 

chamada APPs, sendo a primeira uma função ou serviço ambiental prestado à natureza, e a segunda uma área 

limitante para degradação.  

Os pontos onde se realizaram os registros fotográficos, para posterior análise foto descritiva, e efetuou-

se a medição e observação in loco das faixas vegetativas ripárias e também a coleta e avaliação das amostras de água 

por meio do aparelho Horiba U-50 para  o enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do 

Córrego da Onça seguem representados na Carta Imagem Contraste (figura 3). 
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Figura 3: Uso do solo nas zonas ripárias da bacia hidrográfica do Córrego da Onça. 

 

 

 

Elaboração: MELO, A.L.S, 2014. 
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De acordo com Silva (2003) cada faixa vegetativa ripária exerce uma função específica na dinâmica 

sistêmica ambiental e essas devem ser delimitadas segundo os fatores associados às funções da vegetação ciliar e 

todos os fenômenos comprometidos, ou o máximo possível, tais como: Escoamentos superficial e subsuperficial, 

transporte e deposição de sedimentos, ciclos de nutrientes, crescimento da vegetação, alterações no uso do solo, 

infiltração, evapotranspiração. Cogita-se, assim, os ciclos envolvidos: ciclo hidrológico e ciclos de nutrientes. 

Silva (2003) esclarece ainda que as metodologias aplicadas nos estudos para estimativa da largura 

vegetativa de faixa ripária fundamentaram-se em procedimentos notadamente diferentes, pois houve 

pesquisadores que analisaram o fator nutriente e ou sedimentos, outros que fizeram estudos de campo, e ainda os 

que realizaram procedimentos em laboratório ou aplicação de modelos matemáticos. Entretanto, segundo Silva 

(2013) em “grande parte dos estudos, faltou a consciência de que a zona ripária não é constituída apenas da 

largura de faixa. A zona ripária é todo um ecossistema, chamado de ecossistema ripário”.  E o autor conclui que 

“deve-se introduzir o conceito de manejamento da zona ripária” (SILVA, 2013). 

Nessa expectativa, Silva (2013) apresenta uma ilustração que salienta as funções que as zonas vegetativas 

exerceriam se fossem preservadas e respeitadas. Expõe que as com largura de 20 m, e margeando o corpo d’água, 

exigem espécies nativas, com pouco ou nenhum corte, são espécies que necessitam de saturação hídrica, pois 

estariam próximas ao curso d’água, formadas por árvores importantes para a vida silvestre e aquática. Forneceriam 

alimentos e sombras para mitigar temperaturas no rio. A seguir, a faixa vegetativa que deveria ter a largura de 60 

m realizaria a manutenção das florestas e proteção do rio e das inundações, sendo também importante para a vida 

dos animais. Após essa distância do rio até 100 m, deveria estar uma faixa vegetativa com característica de floresta 

manejada com rápido crescimento e sua função seria de interceptar sedimentos, nutrientes por meio do 

escoamento superficial, contribuindo para a alimentação e habitat dos animais.  Conseguinte da faixa vegetativa de 
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170 m que ajudaria na diminuição da temperatura na superfície terrestre favorecendo a conservação da umidade 

por meio da interceptação dos raios solares sobre o rio, ainda com presença de árvores e arbustos. 

Sucessivamente a faixa vegetativa de 210 m que auxiliaria no controle de enchentes e na fixação do gás carbônico, 

caracterizada por gramíneas, por fim, e não menos importante seria ainda necessária a faixa vegetativa de 250 m 

que auxiliaria na interceptação de escombros rochosos, caracterizada por árvores que exercem a função de barrar 

os sedimentos que podem vir acompanhados de água ou não. 
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Figura 4: Localização dos pontos de coleta de água superficial. 

 

Elaboração: MELO, A.L.S, 2014. 
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Baseados nas análises visual dos seis pontos da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça não foram 

encontradas vegetações arbóreas nas zonas ripárias, sendo a vegetação encontrada formada por capins utilizados 

como pastagem e algumas árvores esparsas.  

Nos mesmos pontos que se analisou visualmente as condições de presença ou ausência da vegetação e 

suas características de estar cobrindo ou não as zonas ripárias, realizou-se também o enquadramento das águas 

superficiais da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, a fim de comparar a situação entre a presença ou ausência 

da vegetação ripária e a qualidade da água, pois além da vegetação ripária contribuir para a qualidade da paisagem 

e manutenção do rio, contribui também para a qualidade das águas superficiais. 

De acordo com a resolução do CONAMA 357/05 parâmetros principais para o enquadramento das 

águas superficiais são: oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, turbidez entre outros que estão presentes 

na tabela 2. 
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Tabela 2 - Resultados dos Parâmetros Físicos e Químicos na bacia hidrográfica do Córrego da Onça/2014.em Três Lagoas/MS. 
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1 17:37 -20.780 -51.715 6,48 10.9 0.039 95 24.26 26.30 182 0.026  0,00% 

2 17:45 -20.786 -51.717 7,31 7.5 0.106 56,8 26 23,76 162 0,069 0,00% 

3 17:51 -20,786 -51.717 7,71 9.0 0.04 96,8 26 24,4 142 0,026 0,00% 

4 15:40 -20.805 -51,706 7,01 6.8 0.099 >100 27,5 25,2 126 0,061 0,00% 

5 16:12 -20.212 -51,706 6,97 3.5 0.335 >100 27 27,2 -50 0,218 0,02% 

6 17:29 -20.823 -51.699 7,56 3.2 0.326 >100 26 25,96 58 0,212 0,02% 

 

Organização: MELO, A.L.S, 2014 

 

 

Na análise da qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, o levantamento 

baseou-se em parâmetros disponíveis no equipamento Horiba - 50, e destes, os mais importantes, segundo a 

resolução do CONAMA 357, são: Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica, pH, Turbidez, Temperatura, 

Sólidos Totais Suspensos e a Salinidade. 

O Oxigênio dissolvido é o parâmetro principal para avaliar as condições naturais da água superficial e 

detectar possíveis impactos ambientais em corpos hídricos (PINTO, 2012, p. 778). Os resultados obtidos nos 

pontos de 1 a 4 na Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça, se enquadraram na classe 2 do CONAMA 357, pois 
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seus resultados variaram entre 6,0 a 10 mg/l, valores que não estão enquadrados ainda devido a ausência da 

contagem de coliformes. 

A condutividade elétrica – CE expressa a capacidade de condução de corrente elétrica de sais dissolvidos 

e ionizados presentes na água, pode ser utilizada como parâmetro de avaliação de qualidade. Nos pontos 1 e 3, 

posicionou-se até 50 microsimens - µm, portanto enquadraram-se na classe especial, no entanto neste quesito a 

água encontrava-se com boa qualidade. Já nos pontos 2, 4, 5 e 6 posicionou-se entre os valores 99 a 335 

microsimens – µm, enquadrando-se na classe 4, demandando um tratamento da água como um todo. 

O pH, parâmetro que indica acidez ou a basicidade da água, em todas as estações se sobrepôs tolerante, 

indicando níveis de 6 a 9, recomendado pela resolução CONAMA 357 não causando riscos ao homem ou à vida 

aquática da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça. (PINTO, 2012). A turbidez das águas superficiais é um 

parâmetro que indica a agitação de partículas que podem alterar a penetração de luz na água, podendo ser 

classificadas como fontes de poluição comprometendo a estética da água ou contribuir escondendo bactérias e 

elementos químicos em lamínulas de argilas. Segundo Pinto (2012), por meio de análise de enquadramento da 

água superficial, a turbidez nos pontos 1,2 e 5 enquadram-se na classe especial posicionando-se nos valores até 40 

NTU. Já os pontos 3 e 4 enquadram-se na classe 4, com turbidez de 40 a 100 NTU.  

Os Sólidos Totais Suspensos – TDS são utilizados como indicador da qualidade da água, importantes 

como poluentes e patógenos que se encontram na superfície d’água num conjunto de partículas. Quanto maior a 

carga poluente mais susceptível de ser transportada. Os TDS variaram de 28 a 62.  

Já a Salinidade em águas doces, igual ou inferior a 0,5% é uma medida da quantidade de sais existentes 

em massas de águas naturais, e os valores apresentados em análises foram de 0,02% nos pontos 05 e 06.  
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A temperatura se manteve na normalidade aquática que correspondia a um dia de sol de inverno. A 

variação foi de 24ºC a 27ºC na água e 26º C a 28ºC no ar, com elevada variação a partir do lançamento do esgoto 

na estação de tratamento de esgotos São João. 

 

CONCLUSÃO 

 

O mapeamento das APPs da Bacia Hidrográfica do Córrego da Onça demonstrou que conforme estudo 

de uso e ocupação das áreas em questão, estão impactadas pela urbanização, com canalização e disciplinamento 

de seu leito com a construção de galerias utilizadas para escoamento das águas pluviais urbana, além da 

contribuição de ligações clandestinas de esgoto no mesmo. A partir do Médio curso são apresentadas 

principalmente degradação devido ao desmatamento e impactos da pecuária extensiva, já no baixo curso 

apresenta degradação da APP por mineração, interferências pontuais de degradação, ligadas principalmente à 

pecuária e mineração. 
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