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RESUMO --- Este estudo baseia-se na aplicação técnicas de geoprocessamento sobre uma bacia 
em processo de urbanização (bacia do Córrego do Mineirinho em São Carlos - SP) com o objetivo 
de caracterizar aspectos físicos e humanos da bacia hidrográfica, em especial, o uso e ocupação do 
solo. Para a caracterização física da bacia, foram gerados: índices morfológicos de bacia; imagens 
do Modelo Numérico de Terreno; perfil longitudinal do Córrego do Mineirinho; mapa de 
declividades e um mapa de Áreas de Preservação Permanente. Para a composição dos cenários de 
uso e ocupação do solo foram utilizadas imagens dos satélites CBERS e QUICKBIRD, que foram 
submetidas à classificação automática supervisionada, sendo seus resultados comparados. A partir 
dos dados levantados, foram elaborados cenários a partir de edição vetorial manual, de forma a 
compor mapas detalhados de uso e ocupação do solo. Para a definição de um cenário futuro, foram 
consideradas as diretrizes do Plano Diretor do município. Esses mapas foram comparados, sendo 
analisada a mudança na presença de áreas permeáveis da bacia. A avaliação da permeabilidade do 
solo a partir dos cenários demonstrou aumento expressivo de áreas impermeáveis. 

 

ABSTRACT --- The present paper is based on the application of geo-processing techniques to a 
drainage water basin in urbanization process. (Mineirinho river watershed – São Carlos, Brazil). 
The main objective is to characterize the watershed land use and other aspects related to 
morphology and urbanization processes. Therefore, some typical natural resources elements have 
been produced, such as: terrain numerical modeling, river longitudinal profile, slopes and 
conservation areas maps. To develop land use scenarios, CBERS and Quickbird satellite images 
have been used. Those images were meant to produce supervised land use classifications. In order 
to compare results, a land use based on manual vetorization was applied as well. The future land use 
scenarios were defined by using the municipal Master Plan guidelines. By doing so, it was possible 
to determine the expected decreasing of the permeable area on the watershed due to the 
urbanization process to take place in the future, according to Master Plan guidelines. 
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1 - INTRODUÇÃO 

No sentido de fornecer subsídios à tomada de decisões na área de gestão urbana e de recursos 

hídricos, evitando os diversos inconvenientes ambientais naturalmente gerados pela cidade, e 

garantir a segurança ambiental e a manutenção dos ambientes naturais, é fundamental que se 

conheça a da dinâmica e a situação do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. 

Atualmente, com o desenvolvimento e a facilidade de acesso a tecnologias de sensoriamento 

remoto e técnicas de geoprocessamento, torna-se viável a execução da classificação do uso e 

ocupação do solo a baixo custo, servindo esta de base para o planejamento e a gestão da cidade, 

além de permitir a associação com a dinâmica da drenagem superficial, a partir das diferentes 

permeabilidades, relacionadas à tipologia de uso e ocupação do solo. 

 

2 - OBJETIVOS 

Este estudo baseia-se na aplicação técnicas de geoprocessamento sobre uma bacia em 

processo de urbanização (bacia do Córrego do Mineirinho em São Carlos – SP) com o objetivo de 

caracterizar aspectos físicos e humanos da bacia hidrográfica, em especial, o uso e ocupação do 

solo, criando cenários atuais e futuros, a partir de dados de sensoriamento remoto, dados 

cartográficos e das diretrizes determinadas no Plano Diretor do município para a área de estudo. 

Com o resultado dessa caracterização do uso do solo, pretende-se avaliar a tendência de 

impermeabilização da bacia e os possíveis impactos decorrentes do processo de urbanização. 

Além dos cenários de uso e ocupação, deverão ser gerados outros produtos que auxiliem no 

planejamento urbano e ambiental, explicitando as limitações e fragilidades da bacia hidrográfica em 

estudo. 

 

3 - METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se na associação de informações espaciais por 

meio de um sistema de informações geográficas (SIG). 

O software utilizado no trabalho foi o SPRING 4.3.3 – software gratuito, de domínio público, 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Para a execução do trabalho, inicialmente foram levantadas informações básicas da área de 

estudo presentes na bibliografia, Plano Diretor de São Carlos, mapas cadastrais digitais da bacia do 

Córrego do Mineirinho, da cidade de São Carlos e do Campus da USP de São Carlos (Área 2), de 

onde foram utilizadas informações referentes à altimetria, localização de vias, quadras urbanas e 

cursos d’água. 
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Para o diagnóstico do uso e ocupação do solo, foram utilizadas imagens dos satélites 

Quickbird e CBERS2, que foram submetidas a um processo de classificação automática e 

associadas a outras informações espaciais. Para o embasamento dessa classificação (supervisionada) 

foram realizadas visitas à área de estudo, definindo a “verdade de campo” e as classes utilizadas.  

Além da classificação das imagens, foi elaborado um mapa a partir de edição vetorial manual, 

podendo esse ser comparado aos mapas das imagens classificadas, indicando a aderência da 

classificação dos dados por sensoriamento remoto. O cenário futuro de uso e ocupação foi definido 

a partir das diretrizes do Plano Diretor, sendo elaborado manualmente por edição vetorial. 

Além dos cenários de uso e ocupação, foram gerados: índices morfológicos da bacia; imagens 

do Modelo Numérico de Terreno; visualizações tridimensionais da bacia; perfil longitudinal do 

Córrego do Mineirinho; mapa de declividades e um mapa de Áreas de Preservação Permanente. 

 

3.1 - Definição do projeto e referências geográficas 

Para a estruturação das informações, foi criado um banco de dados no SPRING 4.3.3 tomando 

como base um mapa digital obtido do Centro de Divulgação Científica e Cultural de São Carlos 

(CDCC). Tal mapa apresentava, na escala 1:10.000, informações referentes à delimitação da bacia 

hidrográfica do Córrego do Mineirinho, levantamento das quadras urbanas consolidadas, 

hidrografia, e curvas de nível com equidistância de 5 metros. 

A partir das informações vetoriais da carta, importadas para o SIG, foi possível definir índices 

de vertentes e índices morfológicos. Para isso, foram criados objetos a partir de entidades 

geométricas presentes no mapa, como linhas e polígonos. Para o cálculo dos índices foram 

extraídas, entre outras medidas diretas, a amplitude altimétrica; a área e o perímetro da bacia 

hidrográfica; e a extensão total dos canais de drenagem. 

Com isso, foram definidos índices de bacia, tais como o Índice de Circularidade (Ic); Índice 

entre comprimento e área da bacia (Ico); Amplitude Altimétrica (H); Densidade de drenagem (Dd); 

Densidade de rios (Dr) e Índice de rugosidade (Ir). Pela rede de canais de drenagem vetorizada, 

obteve-se um mapa temático com a delimitação da Área de Preservação Permanente (Figura 8), 

prevista no Código Florestal (Lei Federal 4.771/1965), para as margens dos cursos d’água. Para 

isso, foi criado um buffer ao longo dos canais e nascentes, através da ferramenta “medida de 

distâncias”, presente no SPRING. 

 

3.2 - Modelo numérico de terreno e seus produtos 

A partir das informações altimétricas vetoriais obtidas foi gerado um Modelo Numérico de 

Terreno, com informações de altimetria para cada pixel do mapa. Para isso foram utilizadas as 
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curvas de nível, os pontos cotados isolados e a hidrografia (como linhas de quebra) presentes na 

carta, para o processamento de uma grade triangular (TIN). Com essa grade pôde ser gerada uma 

outra grade numérica matricial (regular). 

Para a geração de uma imagem em NC (níveis de cinza) mostrada na Figura 1, a grade 

numérica de altitudes é fatiada em uma escala de zero (Preto) a 255 (Branco), resultando em uma 

imagem de 8 bits, representando visualmente as variações de altitude. 

A imagem sombreada (Figura 2) é gerada a partir de um modelo de iluminação definido pelos 

ângulos da fonte de luz incidente (inclinação e azimute), resultando numa imagem de reflexão, que 

varia com a orientação do relevo, calculado para cada pixel. 

A grade de acúmulo de fluxos também é gerada a partir da orientação do relevo, e expressa a 

contribuição de fluxo em termos de área para cada pixel. Com o fatiamento dessa grade, tem-se a 

determinação matricial da rede de canais de drenagem aproximada da área (Figura 3). 

As visualizações tridimensionais de relevo (Figuras 4 e 5) são obtidas com a definição da 

posição do observador em qualquer ponto do espaço tridimensional e associação de um plano de 

textura planimétrico à grade numérica. 

O mapa temático de declividades (Figura 6) é dado pelo fatiamento em intervalos de 

declividade da grade numérica de declividades, que é calculada para cada pixel a partir da variação 

de altitude de seus pixels vizinhos. 

Com a grade retangular é possível traçar qualquer perfil de terreno. Para isso, basta associar 

um “percurso” definido vetorialmente no mapa, sendo automaticamente gerado um gráfico com os 

valores de altitude para cada pixel ao longo desse “percurso”. Essa ferramenta pode ser utilizada 

para análise de quaisquer vertentes do relevo da grade numérica, bem como para análise do 

gradiente dos canais de drenagem (Figura 7). 

 

3.3 - Mapeamento do uso e ocupação do solo 

Neste trabalho, foram produzidos mapas temáticos de uso e ocupação do solo atual e de 

cenários futuros, a partir de dados de sensoriamento remoto e de dados presentes em outros 

mapeamentos já realizados. 

Para o embasamento da classificação e para a definição das classes de uso e ocupação, foram 

realizadas visitas a campo, onde foram identificadas tipologias diferentes de uso e ocupação do 

solo, sendo encontradas áreas urbanas, canaviais, silvicultura, matas ciliares, áreas de solo exposto e 

gramíneas. 

Na classificação a partir de sensoriamento remoto, foram utilizadas imagens dos satélites 

CBERS (resolução espacial de 20 m) e Quickbird (resolução espacial de 0,7 m). As imagens foram 
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selecionadas, recortadas, restauradas e registradas “em tela”, sendo utilizados pontos de controle a 

partir dos planos de informação presentes no mapa do CDCC. 

Para o registro das imagens foram utilizadas equações de 1ª ordem para o mapeamento dos 

pixels e o método do “vizinho mais próximo”, como processo de interpolação. 

A classificação supervisionada das imagens foi realizada pelo procedimento “pixel a pixel”. O 

classificador utilizado foi o MAXVER (Máxima Verossimilhança).  

Foram classificadas as imagens CBERS, de 2007, e Quickbird, de 2002. Para isso, foi 

definida para cada imagem uma categoria temática, contendo classes específicas, devido às 

diferenças de resolução espacial e qualidade entre as imagens. 

Para classificação em maior nível de detalhe, foi elaborado um mapa vetorial de uso e 

ocupação a partir de técnicas de edição vetorial, sendo utilizados: o mapa cadastral da cidade; 

cenários de expansão do campus 2 da USP, produzidos pela prefeitura do campus; e mapas do 

Plano Diretor de São Carlos. Esses mapas contém informações vetoriais de hidrografia, vias 

urbanas, alinhamento predial, delimitação de áreas de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente e edificações específicas. 

Para atualização, também foram utilizadas, na edição, imagens de satélite registradas. Entre 

elas, imagens Quickbird e imagens disponibilizadas pelo GoogleEarth®. 

Com a classificação desse plano de informação, foram obtidos dois cenários de ocupação da 

bacia, uma atual (Figura 13) e outro de ocupação futura (Figura 14). Como forma de análise das 

informações geradas, os cenários foram comparados, podendo-se estabelecer uma previsão da 

impermeabilização futura provocada pelo processo de urbanização. 

Além disso, os métodos utilizados para a produção de informações relativas aos aspectos 

físicos e para a caracterização do uso do solo foram comparados e avaliados, sendo levantadas suas 

vantagens e limitações técnicas. 
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4 – ÁREA DE ESTUDO 

A bacia do Córrego do Mineirinho está localizada na região oeste do município de São Carlos 

– SP. Além do rio Mineirinho, existem na bacia outros dois afluentes. É uma bacia de pequeno 

porte (aproximadamente 6 Km²) em intenso processo de urbanização. Apresenta bairros residenciais 

de diferentes padrões de ocupação e de renda, além de um novo Campus da USP em fase de 

implantação. O Plano Diretor do município de São Carlos prevê urbanização de praticamente toda a 

área da bacia. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - Índices Morfológicos da bacia hidrográfica 

Com as informações presentes no banco de dados gerado, foram extraídos, a partir de 

ferramentas simples de medida, uma série de índices morfológico mostrados na Tabela 1. 
   

Tabela 1 - Índices Morfológicos da bacia do Córrego do Mineirinho 

Índice Símbolo Resultado 
Área da bacia A 5,85 Km2 
Perímetro da bacia P 10,81 Km 
Índice de circularidade Ic 0,63 
Índice entre comprimento e área da bacia Ico 0,65 
Amplitude altimétrica da bacia H 81 m 
Comprimento da bacia Lb 4,05 Km 
Comprimento total dos canais da bacia Lt 5,06 Km 
Quantidade de rios da bacia Fb 3 rios 
Densidade de drenagem Dd 0,87 Km/Km2 
Densidade de rios Dr 0,51 rios/Km² 
Índice de rugosidade Ir 0,070 

 

Tais índices estão relacionados à formação geológica e à topografia do local e podem indicar 

maiores potencias erosivos, maiores riscos hidrológicos ou ainda modificações intensas no uso e 

ocupação do solo, podendo auxiliar o monitoramento e a gestão ambiental da região. Podem ser 

utilizados de forma a orientar a ocupação humana e expansão urbana, explicitando limitações a 

esses processos ou ainda, comparados aos índices de outras bacias, direcionar a ocupação para 

aquelas que apresentem conformações mais favoráveis à urbanização ou outras atividades 

antrópicas, diminuindo impactos ambientais, risco hidrológico ou geológico-geotécnico. 
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5.2 - Imagem em níveis de cinza e imagem sombreada 

Para a geração do TIN (grade triangular) deste trabalho, foram utilizadas como linhas de 

quebra, a hidrografia da bacia e o divisor de águas. Com isso, obteve-se uma grade triangular de 

melhor qualidade, obtendo configurações mais próximas da realidade nas extremidades da bacia e 

nos fundos de vale e gerando triângulos por toda a extensão da área de interesse, evitando a geração 

de regiões sem informação altimétrica. 

Para a geração da grade retangular a partir do TIN, é necessário definir a resolução espacial. 

Tendo em vista os dados de origem com escala de 1:10.000, a mínima resolução espacial linear a 

ser adotada, de forma a não haver perda de informações, deve ser de 2 metros. 

Nota-se que, com o aumento da resolução espacial para geração da grade retangular, é 

necessário maior tempo de processamento para a elaboração da grade numérica, além de um maior 

espaço requerido em disco para armazenamento das informações. 

Para a análise adequada de uma grade numérica, é fundamental que o intérprete possa ter uma 

visão geral do produto gerado, a partir de uma informação analógica (contínua), podendo ser 

verificados possíveis erros e anomalias presentes na grade gerada, além de visualização e 

individualização de cada unidade de relevo. Para isso, foram geradas imagens em níveis de cinza 

(Figura 1) e imagens sombreadas (Figura 2). 

 

 

Figura 1 - Imagem de MNT em níveis de 
cinza 

 

Figura 2 - Imagem de MNT sombreada 
(azimute: 90º; elevação: 45º) 

 
A imagem sombreada possibilita a identificação bastante nítida das formas de relevo – 

landforms – podendo ser utilizada para a análise da morfologia da região, correlacionando-a a 

processos hídricos e geomorfológicos, indicando áreas de maior acúmulo de fluxos, infiltração de 

água pluvial, feições geológicas e erosivas, deposições de sedimentos, e, consequentemente, áreas 

de maior risco à ocupação humana. 
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5.3 - Geração de grades hidrológicas e redes de drenagem a partir de MNT 

Essa técnica foi utilizada para a bacia do Córrego do Mineirinho, e o resultado obtido pôde 

ser comparado com a hidrografia cadastral presente nas cartas utilizadas no estudo. 

Nota-se pela Figura 3 que o modelo de drenagem gerado pelo MNT obteve grande adesão à 

drenagem cadastral (vetorial). É possível observar também outras ramificações de drenagem 

ausentes na hidrografia cadastral, podendo indicar áreas mais críticas para eventos extremos de 

chuva. Alem disso, essas novas ramificações podem indicar forte processo de urbanização à 

montante do trecho, com diminuição da taxa de infiltração e consequente comprometimento da 

alimentação do canal. 

Nas bacias em que não há informação disponível sobre a hidrografia, essa técnica pode ser 

utilizada para a geração de um modelo de drenagem, desde que observados a escala e o grau de 

precisão requerido. Além disso, é de fundamental importância uma análise visual sobre o produto 

gerado, detectando possíveis falhas e discrepâncias no modelo de drenagem obtido. 
 

    
Figura 3 - Redes de drenagem (Cadastral e por MNT) 

 

5.4 - Visualizações tridimensionais 

A análise visual das imagens tridimensionais geradas permite, assim como as imagens de 

nível de cinza e de sombreamento, uma verificação da qualidade do modelo de terreno gerado. 

Além disso, a associação do MNT com outros planos de textura, como imagens de sensoriamento 

remoto (Figura 5), permite verificar a aderência dessas informações ao sistema de coordenadas 

utilizado. 
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Figura 4 - Visualização 3D. Plano de textura: 

Imagem sombreada. 

 
Figura 5 - Visualização 3D. Plano de textura: 

Quickbird (sintética), 2002.
 

A partir das Figuras 4 e 5 nota-se a coerência entre os planos de informação utilizados no 

trabalho. No entanto, a imagem tridimensional gerada apresenta um grau de nitidez muito inferior 

aos planos de textura utilizados. Além disso, o software SPRING não conta com outras ferramentas, 

como, por exemplo, a utilização de mais de um plano de textura e utilização de planos de 

informação vetoriais para composição da imagem tridimensional, sendo necessária a conversão dos 

vetores em planos matriciais e a prévia sobreposição desses planos. 

 

5.5 - Mapa de Declividades da bacia 

Durante a geração de um mapa de declividades (Figura 6), as classes utilizadas (intervalos de 

declividade) devem ser definidos de acordo com as diferentes necessidades do usuário. Um mapa de 

declividades pode ser utilizado para indicar potencialidades e restrições do relevo da bacia para 

diversas atividades. Os intervalos de declividade definidos e a área ocupada por cada classe são 

apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Medida de classes de declividade da bacia do Córrego do Mineirinho 

Declividade (%) Área (ha) Área relativa (%)
<2 76,2 13 

2 a 5 253,7 43,4 
5 a10 215,8 36,9 

10 a 20 34,4 5,9 
20 a 30 2,7 0,5 
30 a 45 1,1 0,2 

>45 0,5 0,1 
TOTAL 584,4 100 

 
Nessa tabela, verifica-se que a bacia possui declividade predominantemente menor que 10% 

(93,4% da área da bacia). 
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A produção digital de mapas de decilividade possuem diversas vantagens sobre os mapas 

realizados manualmente, entre elas a rapidez e facilidade proporcionada pela automatização da 

classificação e a versatilidade para mudar os intervalos de classes. No entanto, a geração automática 

pode acobertar erros advindos das limitações dos algoritmos utilizados na realização dos modelos 

numéricos, sendo tais limitações facilmente contornadas quando da execução manual dos mapas. 
 

          
Figura 6 - Mapa de Declividades 

 

5.6 - Perfil longitudinal do curso d’água principal 

O perfil longitudinal do curso d’água associa cada ponto da trajetória (partindo do exutório) à 

sua respectiva cota na grade de terreno utilizada. O perfil é representado por um gráfico, 

explicitando a declividade do curso d’água em cada trecho. 

O perfil longitudinal do Córrego do Mineirinho (Figura 7) foi elaborado a partir da grade 

retangular gerada (derivada do TIN com linhas de quebra) e do vetor do curso d’água.  

Essa técnica pode ser aplicada sobre qualquer trajetória da bacia, para análise de qualquer 

perfil do terreno, evidenciando formações geológicas, regiões de fortes declividades, relevo 

irregular, depressões, morros, e outras configurações morfológicas. Esses perfis podem ser 

associados a outros dados, como sondagens geológicas e pedológicas, de forma a gerar uma 

representação do subsolo na trajetória selecionada. 

Além disso, com os perfis de terreno das vertentes, podem ser calculados diversos índices de 

vertente. Tais índices podem ser utilizados como parâmetro de planejamento do uso do solo, 

podendo indicar o potencial erosivo, estabilidade geológica e risco e impactos ambientais 

decorrentes das atividades a serem desenvolvidas na vertente. 
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Perfil Longitudinal Córrego do Mineirinho
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Figura 7 - Perfil longitudinal do Córrego do Mineirinho 

 

5.7 - Demarcação da Área de Preservação Permanente 

Conforme disposto no Art. 2º do Código Florestal (Lei nº 4.771/1965, sendo este artigo 

modificado pela Lei nº 7.511/1986 e em seguida pela Lei nº 7.803/1989), entre as áreas que 

constituem Área de Preservação Permanente, encontram-se na bacia hidrográfica do Córrego do 

Mineirinho, aquelas situadas ao longo dos cursos d’água e aquelas localizadas em suas nascentes. 

Ainda encontram-se algumas áreas com declividade superior a 45%, que também constituem 

necessariamente APP, no entanto, em proporções muito reduzidas e em áreas pontuais (0,5 ha, ou 

0,1% da área da bacia) 

Para as áreas em torno das nascentes, tem-se um raio mínimo de 50 metros. E para as áreas ao 

longo dos cursos d’água com largura inferior a 10 metros, tem-se uma faixa marginal de 30m.  

Assim, a partir das informações vetoriais da rede de drenagem, foi possível produzir o mapa 

de Área de Preservação Permanente (Figura 8). 
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Figura 8 - Delimitação de Área de Preservação Permanente 

 

A partir da medida de classes do mapa temático de APP, foi calculada a área superficial de 

32,89 ha, correspondendo a 5,6% da área total da bacia. 

Esse procedimento pode ser utilizado para delimitação legal das APP’s, no entanto, possui 

limitações. Conforme disposto pela resolução CONAMA nº 303/2002, a faixa marginal dos cursos 

d’água deve ser medida em projeção horizontal, a partir do nível mais alto, definido esse como 

sendo o nível alcançado por ocasião de cheia sazonal do curso d’água. Ou seja, dependendo do caso 

considerado, além de os cursos d’água não poderem ser tratados como simplesmente elementos 

lineares, sendo desconsiderada a sua largura, é fundamental a consideração do regime hídrico do 

corpo d’água e áreas alagáveis ou pantanosas, para que possa ser definido o nível mais alto a partir 

de observações in loco. Apesar de comumente visíveis os sinais de cheias nas calhas de drenagem, 

não há norma objetiva que estabeleça o tempo de recorrência para delimitação do nível mais alto. 

Além da delimitação das Áreas de Preservação Permanente, esse procedimento pode ser 

associado a informações espaciais obtidas por sensoriamento remoto ou informações levantadas in 

loco para avaliação do estado de preservação ou regeneração da vegetação dessas áreas. No entanto, 

essa medida pode requerer alta resolução espacial das informações de estado. Para uma imagem de 

sensoriamento remoto com 1 metro de resolução espacial linear, seria obtido um erro médio de 

3,33% em área para um curso d’água com largura inferior a 10 m (30 m de faixa marginal). No caso 

de uma resolução de 30 m, como das imagens CBERS2, o erro poderia ser da ordem de 100%, ou 

seja, inviabilizaria a análise das reais condições dos cursos d’água de menor porte. 
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5.8 - Definição das classes de uso e ocupação do solo 

A partir de visitas a campo puderam ser identificadas as tipologias de ocupação presentes na 

área de estudo, sendo encontradas áreas urbanas, canaviais, silvicultura, matas ciliares, áreas de solo 

exposto e gramíneas. A definição das classes a serem de fato utilizadas na classificação das imagens 

varia com o tipo de imagem a ser classificada, sendo que, para as imagens CBERS, não é possível 

uma especificação muito profunda das classes devido à sua limitação quanto à resolução espacial 

(20 m). Já para uma imagem de alta resolução, é possível identificar maior número de elementos e 

classes, embora especial cuidado deva se tomar quanto às classes de resposta espectral semelhante, 

podendo estas gerarem um grau de confusão excessivo na classificação automática de imagens. 

 

5.9 - Classificação de imagens 

Para verificação da qualidade da classificação, as amostras foram analisadas, de forma a obter 

a porcentagem de desempenho e confusão das amostras. 

Foram classificadas as imagens CBERS de 2007 e Quickbird de 2002. Para isso, foi definida 

para cada imagem uma categoria temática, contendo classes diferentes entre si, devido às diferenças 

de qualidade das imagens. Durante a classificação, foi definido o máximo número de amostras 

possível no treinamento da classificação. Apesar disso, a análise de amostras explicitou uma 

porcentagem de confusão expressivamente alta, em torno de 40%, conforme mostra a  Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise estatística de imagens classificadas 

IMAGEM QUICKBIRD 2002 CBERS 2007 
Desempenho geral 55,64% 59,95% 
Confusão média 44,36% 40,05% 
Abstenção média 0,00% 0,00% 

 
Como forma de atenuação do erro e pós-tratamento das imagens, as amostras foram mapeadas 

e sobrepostas às imagens classificadas, ou seja, as amostras definidas foram consideradas na 

classificação das imagens. Elaborados os novos mapas de classes, foi realizada a medição da área 

das classes na bacia para os mapas com e sem as amostras mapeadas, a partir da ferramenta 

“medida de classes”. Com esses dados, foi estabelecida a variação entre as imagens. 

Como resultado da avaliação do desemplenho das imagens, pode-se considerar a resposta 

espectral semelhante de algumas classes nas imagens. Na imagem CBERS, fica evidenciada a 

confusão entre as classes Área Urbana e Solo Exposto, representando parcela significativa do erro 

na classificação. É possível notar também certo grau de confusão entre as classes Mata Ciliar e 

Pinus. Já na imagem QUICKBIRD, a confusão é mais distribuída devido à existência de mais 
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classes e de mais dados na imagem. Nessa, as classes com maior variação foram Área Edificada e 

Asfalto. 

 

 

Figura 9 - Classificação do uso do solo 
(CBERS2, 2007) 

 

Figura 10 - Classificação uso do solo (CBERS2, 
2007 com sobreposição de amostras) 

 

Tabela 4 - Medida de classes para CBERS 2007 (ha) 

CLASSES Classificada Classificada com amostras Variação (%) 
Urbano 110,1 224,0 103,4 
Pinus 40,6 35,7 -12,0 

Cana-de-açúcar 85,0 84,0 -1,1 
Campos 145,8 128,8 -11,7 

Solo exposto 163,9 58,7 -64,2 
Mata Ciliar 43,9 58,0 32,2 

 

 

Figura 11 - Classificação do uso do solo 
(QUICKBIRD, 2002) 

 

 

 

 

Figura 12 - Classificação uso do solo 
(QUICKBIRD 2002 com sobreposição de 

amostras) 
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Tabela 5 - Medida de classes para QUICKBIRD 2002 (ha) 

CLASSES ClassificadaClassificada com amostras Variação (%) 
Área Edificada 81,6 117,8 44,3 

Vias Pavimentadas 53,5 27,5 -48,6 
Campo 82,2 71,7 -12,8 

Campo sujo 24,9 28,6 15,1 
Cana-de-açúcar 81,7 88,4 8,3 

Ciliar 50,7 59,1 16,5 
Pinus 61,6 61,4 -0,5 

Solo exposto 68,3 50,6 -26,0 
Área não classificada 84,7 84,7 0,0 

 
5.10 - Classificação vetorial de uso e ocupação do solo 

A partir da classificação manual, foi obtido um plano de informação vetorial detalhado de 

quadras urbanas, áreas de preservação, vias pavimentadas, gramíneas, passeio público, e áreas de 

expansão urbana de diferentes zonas definidas no Plano Diretor. Com a classificação desse plano de 

informação, foram obtidos dois cenários de ocupação da bacia, sendo um referente ao estado atual e 

outro de ocupação futura, considerando as diretrizes do Plano Diretor. 

 

 
Figura 13 - Cenário atual de uso e ocupação 

 
Figura 14 - Cenário futuro de uso e ocupação

 
É importante ressaltar que o Plano Diretor é um instrumento dinâmico, sendo natural a 

ocorrência de modificações e atualizações, dependendo da própria dinâmica política e social do 

município, podendo frustrar as atuais expectativas de restrições ambientais e expansões urbanas 

previstas. Dessas alterações podem resultar modificações das áreas especificadas para cada zona, 

criação de AEIs, modificação de coeficientes de ocupação e muitas outras diretrizes. 

A partir da ferramenta de medida de classes, foram obtidas as áreas respectivas para cada 

classe de uso e ocupação do solo. As Tabelas 6 e 7 apresentam esses dados. 
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Tabela 6 - Medida de classes de cenário atual de uso e ocupação do solo 

Classes Área total da classe (ha) Área relativa à bacia 
Vias pavimentadas 57,2 9,8% 

Pinus 48,6 8,3% 
Cana-de-açúcar 77,5 13,3% 

Loteamentos 143,6 24,5% 
Passeio público 27,4 4,7% 

Gramíneas 170,0 29,1% 
Mata ciliar 55,0 9,4% 
Edifícios 5,6 1,0% 

 

Tabela 7 - Medida de classes de cenário futuro de uso e ocupação do solo 

Classes Área total da classe (ha) Área relativa à bacia 
Vias pavimentadas 64,2 11,0% 

Área agrícola 9,2 1,6% 
AEIs Ambientais 66,8 11,4% 

Loteamentos 166,0 28,4% 
Passeio público 28,4 4,9% 

Gramíneas 50,6 8,6% 
Expansão Campus 2 18,9 3,2% 

Expansão Urbana - Zona 1 47,0 8,0% 
Expansão Urbana - Zona 2 64,5 11,0% 

Expansão Urbana - Zona 4B 61,8 10,6% 
Edifícios 7,8 1,3% 

 

5.11 - Análise do Plano Diretor de São Carlos quanto ao parcelamento do solo 

Com a instituição do Plano Diretor de São Carlos, o município foi dividido em diversas zonas 

de uso e ocupação, contando cada uma delas com restrições, diretrizes e vocações para as mais 

diversas atividades realizadas no município.  

Além das diretrizes definidas pelo Plano Diretor, a política urbana conta com outros 

instrumentos já previstos no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), muitos deles profundamente 

relacionados ao uso e ocupação do solo. Entre eles, citam-se: Legislação de Uso e Ocupação do 

Solo, de Edificação e Posturas; Plano Plurianual; Contribuição de Melhoria; Incentivos e Benefícios 

Fiscais e Financeiros; Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; IPTU progressivo no 

tempo; Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso; além de estudos como 

Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental, Estudo de Impacto de Vizinhança, 

e Relatório de Impacto de Vizinhança.  

Esses instrumentos visam  permitir uma maior regulação dos processos urbanos, minimizando 

problemas sociais e ambientais e dando maior dinâmica aos equipamentos públicos.. 
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Na bacia do Córrego Mineirinho encontram-se quatro zonas distintas, sendo elas: Zona de 

Ocupação Induzida (Zona 1); Zona de Ocupação Condicionada (Zona 2); Zona de Regulação e 

Ocupação Controlada (Zona 4B); e uma pequena área rural pertencente à Zona Predominantemente 

Agrícola (Zona 7). Além dessas zonas, é notável a presença do campus universitário da USP 

(Campus2). Como Áreas de Especiais Interesses (AEIs) encontram-se duas AEIs ambientais e duas 

AEIs sociais. As Zonas 1 e 2 contam com um coeficiente de ocupação de 70% e um coeficiente de 

permeabilidade de 15%. Já a Zona 4B é levemente mais restrita, contando também com coeficiente 

de ocupação de 70% e coeficiente de permeabilidade de 20%.  

Do total da área a ser urbanizada, o plano também estabelece que, além das áreas destinadas 

ao sistema viário, devem ser reservados 18% para áreas públicas. Desses 18%, 10% devem ser 

reservados para áreas de lazer e 8% para áreas de uso institucional. 

Apesar de estabelecer a impossibilidade de incluir áreas já protegidas por lei dentre as áreas 

verdes – por exemplo, Áreas de Preservação Permanente – o Plano Diretor não dispõe uma 

distribuição de áreas verdes por bacia hidrográfica, demostrando falta de sincronia com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), que dispões em suas diretrizes “a integração da 

gestão de recursos hídricos com a do uso do solo” e, em seus fundamentos, que “a bacia 

hidrográfica é unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos”. 

Dessa forma, novos projetos de parcelamento do solo podem acabar concentrando áreas verdes em 

uma só bacia, não contribuindo para a adequada diminuição do acúmulo do escoamento das águas 

pluviais.  

 

5.12 - Análise de permeabilidade do solo 

A partir dos dados gerados pelo mapeamento vetorial das classes de uso de solo, e das 

diretrizes de parcelamento e ocupação do solo definidas pelo Plano Diretor, foram analisadas as 

condições de permeabilidade do solo para a bacia hidrográfica. 

Entre as classes permeáveis de ocupação, consideram-se as matas ciliares e AEIs ambientais; 

gramíneas; áreas agrícolas, cana-de-açúcar e silvicultura de pinus. Como impermeáveis citam-se as 

vias pavimentadas; passeio público; e edificações. 

Quanto às áreas de expansão urbana, não estão definidas onde deverão situar as vias, calçadas, 

áreas institucionais e de lazer. Para a estimativa de classes nessas áreas para o cenário futuro, foram 

geradas amostras de uso e ocupação em áreas já consolidadas, estabelecendo uma estimativa de 

classes para as áreas de expansão urbana e suas respectivas porcentagens de áreas permeáveis. 

Assim, tem-se o resultado das medidas de classe nas Tabelas 8 e 9. 
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Tabela 8 - Medida de classes do cenário de ocupação atual e análise de permeabilidade 

Área total Área relativa  Porcentagem de  Área Classes 
da classe (ha)  à bacia áreas permeáveis permeável (ha)

Vias pavimentadas 57,2 9,8% 0% 0,0 
Pinus 48,6 8,3% 100% 48,6 
Cana-de-açúcar 77,5 13,3% 100% 77,5 
Loteamentos Z1 e Z2 143,6 24,5% 15% 21,5 
Passeio público 27,4 4,7% 0% 0,0 
Gramíneas 170,0 29,1% 100% 170,0 
Mata ciliar 55,0 9,4% 100% 55,0 
Edifícios 5,6 1,0% 0% 0,0 
Total 584,9 100,0% 63,7% 372,7 

 

Tabela 9 - Medida de classes do cenário de ocupação futura e análise de permeabilidade 

Área total Área relativa Porcentagem de Área Classes 
da classe (ha)  à bacia áreas permeáveis permeável (ha)

Vias pavimentadas 96,5 16,5% 0% 0,0 
Área agrícola 9,2 1,6% 100% 9,2 
AEIs Ambientais 66,8 11,4% 100% 66,8 
Loteamentos Zonas 1 e 2  229,2 39,2% 15% 34,4 
Loteamentos Zona 4B 35,1 6,0% 20% 7,0 
Passeio público 46,6 8,0% 0% 0,0 
Gramíneas 66,1 11,3% 100% 66,1 
Edifícios 13,3 2,3% 0% 0,0 
Áreas institucionais* 10,0 1,7% 0% 0,0 
Áreas de lazer* 12,5 2,1% 100% 12,5 
Total 585,2 100,0% 33,5% 196,0 
* Áreas referentes somente às zonas de expansão urbana 

Verifica-se uma presença de áreas permeáveis de cerca de 64% da área da bacia para o 

cenário atual e 34% para o cenário futuro. As classes com maior presença de áreas permeáveis no 

cenário futuro correspondem às áreas de proteção ambiental (34%), áreas de lazer (6%) e gramíneas 

(33%), representadas pelas áreas públicas de lazer nas zonas urbanas, além de áreas verdes 

presentes no campus universitário. 

As áreas de loteamentos ocupam a maior porcentagem em área na bacia (45%) e representam 

21% das áreas permeáveis. Daí observa-se a relevância da aplicação dos coeficientes de 

permeabilidade para os loteamentos, tendo em vista a expressiva participação dessa parcela dos 

lotes para áreas permeáveis ao longo da bacia e, em especial, nas áreas de grande densidade urbana, 

que apresentam as maiores concentrações de escoamento superficial. 
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Contudo, é evidente a presença de muitos lotes que não respeitam essa porcentagem 

permeável, resultando na diminuição de áreas permeáveis na bacia e, consequentemente, aumento 

do volume de escoamento superficial. 

O passeio público representa 8% de total em área da bacia. Considerando que essa classe 

também se encontra em áreas de grande concentração de fluxo de escoamento superficial, torna-se 

atrativa a adoção de calçamentos permeáveis, para a diminuição do escoamento. 

 

6 - CONCLUSÕES 

Como resultado, foi possível gerar informações importantes da área de estudo com facilidade 

e segurança, como os parâmetros morfológicos, mapa de declividades, perfil longitudinal, 

visualizações de MNT, delimitação de APP e sub-bacias.  

A partir dos dados gerados, foi possível observar a configuração topográfica da bacia, como a 

distribuição e predominância das classes de declividade e o perfil longitudinal do curso d’água. 

Quanto à classificação de uso e ocupação do solo, foi observada coerência nos resultados de 

classificação supervisionada da imagem do satélite CBERS quando comparada à classificação por 

edição vetorial, apesar de problemas ligados à confusão de classes específicas na imagem (solo 

exposto e urbano). Além disso, ficam evidentes as limitações no grau de especificidade das classes 

utilizadas na classificação de imagens CBERS. Para uma classificação mais detalhada, é necessária 

utilização de imagens ou outras informações de maior resolução espacial.  

Os resultados do cenário de permeabilidade apontam para uma redução expressiva das áreas 

permeáveis da bacia com a expansão das áreas urbanas ainda não ocupadas. Para a avaliação dos 

riscos gerados pela impermeabilização, as informações de uso e ocupação de solo geradas nesse 

trabalho poderão ser utilizadas, associando-as a modelos hidrológicos. 
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