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Resumo - A caracterização do uso e ocupação do solo urbano é de suma importância no
estudo do impacto da urbanização, sobre a macrodrenagem em uma bacia hidrográfica. Os
efeitos da impermeabilização do solo, originados do processo de urbanização tendem a
comprometer a capacidade suporte da drenagem na bacia e causa restrição à recarga de
aqüíferos. Neste sentido, este trabalho introduz uma abordagem metodológica, baseada nas
geotecnologias para mapear e avaliar o nível de impermeabilização na sub-bacia do Córrego
Pararangaba no município de São José dos Campos SP. Os resultados obtidos demonstram
que, embora as classes urbanizadas classificadas como Muito Alta Impermeabilização e Alta
Impermeabilização se destaquem, pelos valores expressos em área ocupada, o percentual de
71,12% da bacia constitui-se de área permeável.
Palavras Chave - Crescimento urbano, Bacia hidrográfica, Impermeabilização do solo

Abstract – The characterization of land use and land cover in urban soil is very important in
the study and avaliation of the impacts of urban growth in the drainage system in watershed.
The effects soil imperviouness by urbanization process can compromise the capacity support
of drainage in the watershed and restrict the recharge aquifer. This work presents a
methodological approach with support geo-technologies to mapping the level of
imperviousness in watershed of Pararangaba River of municipality São José dos Campos –
São Paulo. The results indicated that urban class of Very High Imperviousness indices and
High Imperviouness present area very high the study area demonstrated that 71,12% is
favorable to wather infiltration.
Keywords - Urban growth, Watershed, Soil imperviouness

INTRODUÇÃO
O estudo do impacto da urbanização sobre o sistema de macrodrenagem em uma bacia
hidrográfica, demanda a análise da evolução temporal do processo de uso e ocupação do solo.
Os afluentes da margem direita do rio Paraíba do Sul no município de São José dos
Campos, dentre eles o Córrego Pararangaba, têm importância porque percorrem grande parte
da malha urbana e também áreas de expansão urbana, estando, assim, submetidos a atividades
antrópicas que podem comprometer a capacidade suporte de drenagem na bacia e recarga de
aqüíferos.
De acordo com Odemerho apud Vieira e Cunha (2001), nos processos de urbanização,
comumente observados, o crescimento da mancha urbana consoante a impermeabilização do
solo traz como resultado o aumento no escoamento superficial, acompanhado de grande
volume de sedimentos, produzido pelas construções e solos expostos das encostas pelo
desmatamento.
Nas áreas impermeabilizadas a água não infiltra e passa a escoar superficialmente rumo
ao sistema de drenagem urbana ou aos cursos d´água. Dessa forma, a recarga dos aquíferos
fica restrita às poucas regiões não construídas. Felippe et al. (2011).
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Assim sendo, este trabalho tem por objetivo, mapear as classes de uso e ocupação do
solo e avaliar a sua dinâmica de impacto sobre os recursos hídricos na região da sub-bacia do
Córrego Pararangaba – São José dos Campos SP, para o período 2003 e 2010, com o suporte
das geotecnologias.
LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba, localizada
entre os paralelos 23°10' 27" S e 23° 15' 17" S e os meridianos 45° 43' 38" W e 45° 48' 18"
W, abrangendo uma área de aproximadamente 25,9 km².
A bacia do Córrego Pararangaba contém no limite de sua área, duas sub-bacias a do
Córrego Cajurú e Córrego Pararangaba, conforme Figura 1, que na direção a jusante ao norte,
em linha reta e perpendicular se confluem à 1,56 Km da Rodovia Presidente Dutra na porção
anterior a esse eixo viário. Os efeitos da impermeabilização do solo, originados do processo
de urbanização concorrem para a diminuição da infiltração de águas pluviais no solo e
conseqüente impacto negativo, no processo de recarga dos aqüíferos subterrâneos na região de
estudo.

Córrego Pararangaba

Córrego do Bairrinho

Rio Paraíba do Sul
Destaque para a sub bacia do Córrego Pararangaba

Figura 1 - Localização da área de estudo

Limite da área de estudo

MATERIAL E MÉTODOS
Para o alcance dos objetivos, foi realizado um levantamento de dados junto a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, a qual disponibilizou o CD-ROM “Cidade viva 2010”
que contém material cartográfico digital no formato SPRING (.spr) com dados planimétricos
e altimétricos do município de São José dos Campos – SP. Os dados planimétricos na forma
vetorial incluem: drenagem, classes de uso do solo, classes de unidades territoriais e sistemas
viários. Os dados altimétricos referem-se ao Modelo Numérico de Terreno (MNT) com
curvas de nível a cada 5m.
A estrutura do banco de dados relativo á área de estudo foi criada no ambiente SPRING
(Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas, versão 5.0.6). Foi incorporado
ao banco de dados criado no SPRING, a imagem orbital QuickBird-2 do município de São
José dos Campos referente ao ano 2003, na escala 1:10.000.
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A compartimentação da área de estudo da sub-bacia foi realizada por vetorização, em
ambiente SPRING considerando-se os divisores d’água das drenagens, baseado nos dados
altimétricos do banco de dados do CD-ROM “Cidade Viva 2010”.
A classificação das áreas, para gerar o mapa temático de uso e ocupação do solo na subbacia hidrográfica do Córrego Pararangaba para (os anos) 2003 e 2010 foi obtida pela análise
e interpretação visual das imagens orbitais do QuickBird-2, conforme padrões de uso e
ocupação do solo, segundo Valério Filho e Belisário (2012). O mapeamento foi efetuado a
partir da análise dos elementos de interpretação cor, textura, forma, padrão, nas imagens do
QuickBird-2.
Posteriormente, cada classe de uso e ocupação recebeu um índice de impermeabilização
adaptado conforme Tucci (1997), Tucci e Marques (2000). A substituição das classes de uso
e ocupação pelos respectivos índices em ambiente SPRING, permitiram a visualização dos
setores da bacia de maior criticidade quanto a impermeabilização das superfícies do terreno
para a bacia hidrográfica analisada.
Com base nos resultados obtidos, foi possível espacializar e avaliar os setores da bacia
que se apresentam com diferentes níveis de criticidade, os quais por sua vez estão diretamente
relacionados ao maior ou menor percentual de áreas impermeabilizadas.
A partir da integração entre o mapa de macrodrenagem, disponibilizado no banco de
dados do CD-ROM “Cidade Viva 2010” e o mapa de índices de impermeabilização, foi
possível avaliar o nível de criticidade de impermeabilização, em área a qual segundo o mapa
de macrodrenagem, requer controle da impermeabilização do solo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o suporte das geotecnologias, os perímetros urbanos mapeados segundo suas
classes de uso e ocupação do solo, foram espacializados em dois períodos, 2003 e 2010
Figura 2.
A Tabela 1 apresenta o resultado das áreas (Km2) ocupadas pelas diferentes classes de
uso e ocupação do solo em períodos distintos.

(a)

(b)

Figura 2- Mapeamento do perímetro urbano segundo as classes de uso e ocupação do solo (a) ano 2003 (b) 2010.

Pela análise comparativa das figuras verifica-se que houve o adensamento dos
perímetros urbanos implantados anteriormente.
A análise dos mapas permitiu verificar o crescimento urbano no período, bem como a
alteração dos diferentes usos os quais podem ser avaliados quantitativamente pela Tabela 1.
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Tabela 1- Áreas ocupadas pelas diferentes classes de uso e ocupação do solo para os anos 2003 e 2010 na área de
estudo.
Sub Bacia do Córrego Pararangaba (Área Total 25,89 Km2)

Classes de Uso e Ocupação do Solo
Área Urbana Consolidada Alta
Área Urbana Consolidada Média
Área Urbana Não Consolidada Média
Área Urbana Não Consolidada Baixa
Áreas em Implantação
Área Agrícola
Mata Capoeira
Pastagem
Pasto Sujo
Reflorestamento
Total

2003(Km2)
1,83
1,48
2,82
1,35
0,17
0,00
3,21
4,36
10,64
0,03
25,89

2003(%)
7,07
5,72
10,89
5,21
0,66
0,00
12,40
16,84
41,10
0,12
100,00

2010 (Km2) 2010 (%)
2,13
8,23
4,79
18,50
0,56
2,15
0,00
0,00
0,37
1,44
0,00
0,00
4,07
15,72
0,36
1,39
12,21
47,16
1,40
5,41
25,89
100,00

Com base na Tabela 1 é possível constatar a expansão da silvicultura de eucalípto em
período mais recente e (também) que, as áreas de pastagem que representavam
aproximadamente 16,84% da área de estudo, no ano de 2003, diminuíram para 1,39% no ano
2010. Esse resultado demonstra que houve uma retração da atividade agropecuária no período
analisado, possivelmente provocada pela valorização da terra na região de estudo.
Para avaliar a maior ou menor criticidade quanto aos efeitos da impermeabilização dos
perímetros ocupados, os dados foram submetidos a cruzamento em ambiente SPRING (versão
5.0.6), onde a cada classe de uso e ocupação do solo foi associada ao seu respectivo índice de
impermeabilização conforme Tabela 2, que resultou em um mapa Figura 3 com a
espacialização das diferentes classes de uso e ocupação, quanto aos índices de
impermeabilização.
Tabela 2- Classes de uso e ocupação do solo e índices de impermeabilização correspondentes.
Classes de uso e ocupação do solo
Índice de impermeabilização
Área Urbana Consolidada com Alta Taxa de Muito Alta Impermeabilização do Terreno –
Ocupação
média de 80% da área impermeabilizada
Área Urbana Consolidada com Taxa Média de Alta Impermeabilização do Terreno – média de
Ocupação
60% da área impermeabilizada
Área Urbana Não Consolidada com Taxa Média de Média Impermeabilização do Terreno - média de
Ocupação
40% da área impermeabilizada
Área Urbana não Consolidada com Baixa Taxa de Baixa Impermeabilização do Terreno - média de
Ocupação
25% da área impermeabilizada
Áreas em Implantação, Pastagem, Pasto Sujo e Mata Muito Baixa Impermeabilização do Terreno Capoeira
média de 10% da área impermeabilizada

(a)
Figura 3- Mapa de índices de impermeabilização (a) ano 2003 (b) 2010.
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(b)

A Tabela 3 apresenta a área ocupada (expressas em percentagem) para cada um dos
níveis de criticidade, quanto a impermeabilização do terreno para a área de estudo.
Tabela 3- Percentual na bacia do Córrego Pararangaba nos anos , 2003 e 2010.
Sub Bacia do Córrego Pararangaba (Área Total 25,9 Km2)
Classes de Impermeabilização do Terreno / Período
2003
Muito Alta Impermeabilização (%)
7,07
Alta Impermeabilização (%)
5,72
Média Impermeabilização (%)
10,89
Baixa Impermeabilização (%)
5,21
Muito Baixa Impermeabilização (%)
71,12

2010
8,23
18,50
2,15
0,00
71,12

A Tabela 3 mostra o aumento em porcentagem das classes “Muito Alta
Impermeabilização” e “Alta Impermeabilização” no período analisado. O aumento mais
expressivo ocorreu na classe Alta Impermeabilização, de 5,72% em 2003 para 18,50% em
2010. O aumento da impermeabilização do solo e consequentemente do escoamento
superficial das águas pluviais, compromete a capacidade suporte de drenagem ao longo de
uma bacia hidrográfica e aumenta a probabilidade de eventos de inundações a jusante da
bacia.
A integração do mapa temático de macrodrenagem do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI), aprovado em 2006, com o mapa de índices de
impermeabilização, mostra que grande parte (26,72%) da classe Alta Impermeabilização
ocorre sobre uma área que requer o controle da impermeabilização Figura 5, pois trata-se de
área de recarga de aqüífero.

Figura 5- Mapa de Macrodrenagem 2010.

A análise do mapeamento das classes de impermeabilização para o ano 2010 mostra
que, embora as classes de Muito Alta Impermeabilização e Alta Impermeabilização se
destaquem com números importantes em área na região de estudo, 71,12% da sub-bacia do
Córrego Pararangaba esta sob a classificação Muito baixa impermeabilização, ou seja, a maior
porção é de área permeável.
Cabe salientar que, conforme o mapa de drenagem, a porção com maior número de
nascentes, a montante da sub-bacia, aproximadamente 13,36 Km2, esta localizada em área sob
a classificação Muito baixa impermeabilização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abordagem metodológica utilizada mostrou-se eficiente, como ferramenta para o
mapeamento e espacialização dos perímetros urbanizados, e assim permitir, estabelecer seus
níveis de criticidade, quanto a impermeabilização do solo, proporcionando subsídios
relevantes para o ordenamento territorial.
Os resultados obtidos permitiram inferir que, mantida a tendência de crescimento
urbano na bacia e consequentemente a impermeabilização, as inundações continuarão a
acontecer o que fatalmente reverterá na qualidade de vida da população, bem como
concorrerá para diminuir a capacidade de armazenamento de água na bacia.
Embora os resultados tenham apresentado certos indicadores, associados ao aumento da
impermeabilização do solo e suas implicações na macrodrenagem, necessário se faz uma
análise ajustada aos índices pluviométricos no período avaliado.
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