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RESUMO   O crescimento urbano tem promovido significativo impacto nas bacias hidrográficas 
urbanas, especialmente na rede de drenagem. As tecnologias de sensoriamento remoto e sistemas de 
informações geográficas (SIG) têm sido utilizadas para a aquisição e processamento espacial e 
informação georeferenciada. O presente trabalho teve como objetivo precípuo avaliar uma 
abordagem metodológica usando fotografias aéreas em meio digital para obter a classificação da 
cobertura do solo urbano. Para tal, foi definido um módulo piloto na bacia hidrográfica selecionada 
para o estudo em dois cenários distintos (1962 e 1972). Neste módulo piloto foi aplicada uma 
metodologia que consistiu na classificação digital da imagem visando o mapeamento de classes de 
cobertura do solo e as ocorrências de alterações nos cenários selecionados. Em ambiente SIG foi 
conduzida sobreposição de dados dos cenários analisados. Verificou-se que o adensamento da 
ocupação dos vazios intra-urbanos levou a um significativo aumento das áreas impermeabilizadas 
(aumento de 13,33%). O procedimento metodológico proposto consistiu em importante ferramenta 
para extração de dados, classificação temática e análise de cenários.  

ABSTRACT   The urban growth has promoted significant impacts in urbanized watersheds 
especially in the drainage system. Remote sensing and geographic information system (GIS) 
technologies has been used to acquisition and processing spatial and georeferenced informations. 
The present study was carried out at Corrego Servidao watershed that lies in Rio Claro city (eastern 
Sao Paulo State, Brazil), to investigate relationships between urban land cover change and its 
effects on stormflow and flood events. Preliminary tests site area were selected to evaluate the 
methodology approach using digital aerial photographs to obtain urban land cover classification for 
1962 and 1972 scenarios. Remote sensing data were handling into GIS environment using overlay 
analysis for the two selected scenarios. The results showed the impervious urban land cover 
incresead from 1962 to 1972, while the amount of vegetation urban cover areas has declined. The 
study shows the advantages of using remote sensing technologies combined with GIS to analyses 
hydrologic behavior on urban small-watershed. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Bacias hidrográficas têm sido envolvidas pelo crescimento de cidades, particularmente pela 

ocupação indevida de suas planícies de inundação, como um dos impactos resultantes deste 

processo antrópico. Uma das respostas a esta “agressão ambiental”, são as ocorrências de 

inundações mais freqüentes e catastróficas, como resultante da relação chuva x escoamento 

superficial direto das águas pluviais. 

Esta problemática tem sido enfatizada em diversas publicações, onde seus autores tem se 

preocupado em mostrar, particularmente em estudo de casos, que o uso e ocupação do solo de 

forma inadequada e desordenada, muitas vezes, com obras mal dimensionadas, tem acarretado 

prejuízos materiais e humanos. 

Em seus diversos capítulos, a publicação organizada por Tucci et al (1995) dá uma visão 

importante, em seus diferentes aspectos, do impacto do processo de urbanização em bacias 

hidrográficas envolvidas pelas cidades. 

Canholi (2005) chama a atenção, também, para o descontrole da ocupação urbana no âmbito 

das bacias hidrográficas, particularmente impermeabilizando as vertentes, além da utilização das 

várzeas, que, na maior parte dos casos, são incorporadas as às vias de circulação das cidades. 

Nesta linha de preocupação outros trabalhos tem sido desenvolvidos, incluindo em suas 

abordagens metodológicas as geotecnologias, sobressaindo-se o sensoriamento remoto e os sistemas 

de informações geográficas, podendo exemplificar publicações mais recentes como o workshop “A 

Questão da Água nas Grandes Cidades Brasileiras”, realizado em 2004, em São Paulo (Barros, 

M.T.L. – editor), Pickbrenner et al (2005), Valério Filho et al (2005), Berthier et al (2004), Greene e 

Cruise (1996), Cacela Filho et al (2007), Brun e Band (2000) e Santos (2001). 

O Centro de Análise e Planejamento Ambiental (CEAPLA), unidade do Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas (IGCE), UNESP - Rio Claro, está desenvolvendo projeto de 

pesquisa, para avaliar o impacto do crescimento urbano da cidade de Rio Claro em uma pequena 

bacia hidrográfica envolvida pela malha urbanizada. 

Em uma primeira fase deste projeto, em termos de avaliação de impacto, será dada atenção à 

influência do crescimento urbano em processos de inundação considerando diferentes cenários de 

ocupação e uso do solo urbano (1962, 1972, 1988, 1995, 2000 e 2006), com ênfase na 

caracterização de densificação de áreas edificadas (áreas impermeáveis) e áreas vegetadas intra-

urbanas (áreas permeáveis). 

Para a realização deste projeto serão utilizadas técnicas de sensoriamento remoto e de 

geoprocessamento (sistemas de informações geográficas), ferramentas importantes para a coleta, 

análise e integração de dados espaciais-temporais georeferenciados. Adicionalmente, pretende-se 
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instrumentalizar a bacia para que, em uma etapa intermediária, possa ser obtido o valor CN para a 

realidade da bacia hidrográfica urbanizada. O objetivo precípuo do projeto é estabelecer uma 

relação entre chuva, escoamento superficial direto (ESD) e vazão para diferentes cenários através da 

análise de adensamento das edificações na área urbana que envolve a bacia hidrográfica. 

A análise e entendimento desse processo pode subsidiar a elaboração de prognósticos para 

suporte à ações de caráter corretivo e mitigatório. Assim, pretende-se ao final do projeto, fornecer 

dados e informações confiáveis à elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana do Município 

(PDDrU). 

Neste contexto este artigo tem como objetivo apresentar, em um recorte da bacia de estudo, 

um segmento da abordagem metodológica proposta no projeto de pesquisa, enfatizando a separação 

por classificação de imagens digitais, áreas densamente edificadas e áreas vegetadas intra-urbanas. 

Neste exemplo são apresentadas as condições de uso e ocupação do solo, para os cenários de 1962 e 

1972 e relacionando com dados pluviométricos e registros (notificações na imprensa local) de 

ocorrências de inundações. 

 

2 – ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo refere-se a bacia hidrográfica do Córrego da Servidão, afluente do Rio 

Corumbataí, compondo parte do sítio urbano da cidade de Rio Claro, que está localizada no setor 

centro-leste do território paulista. 

A rede drenagem do Córrego da Servidão compõe um território com área aproximada de 

19,6785 km2 (1967,85 ha), com o eixo principal de fluxo na direção e sentido norte-sul. Sua forma é 

alongada na direção norte sul (cerca de 13,5 km de extensão) e sua maior laguna é de 

aproximadamente 2,5 km, em seu médio curso. A Figura 1 ilustra a localização, forma e dimensão 

desta bacia hidrográfica. 

A área apresenta um desnível altimétrico de cerca de 110 m entre seu divisor de cabeceira 

principal e a foz do canal do Córrego, com respectivamente 645 m e 535 m de altitude. 

O canal do córrego, que apresenta direção geral norte-sul, possue duas mudanças de direção, 

no médio curso e baixo curso, próximo à sua foz, ambas com orientação NE/SW, sugerindo 

controle geológico estrutural. (Figura 1). Esta contextualização geológica e geomorfológica da 

bacia confere a ela uma forma alongada fora dos padrões convencionais.  Do ponto de vista 

hidrológico esta forma induz a um menor tempo de concentração das águas pluviais que escoam 

diretamente na superfície, favorecendo a ocorrência de pontos de inundação. A disposição da malha 

urbana da cidade de Rio Claro na bacia está ilustrada na Figura 2. 
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Figura 1 – Localização da Área de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Sobreposição do setor da malha urbana da cidade de Rio Claro na bacia do Córrego da 

Servidão 
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Em termos de contextualização geomorfológica da bacia do rio Corumbataí, um fato 

interessante a ser indicado, é que a calha do canal do Córrego da Servidão é altimetricamente 

sobrelevada em relação às calhas do rio Corumbataí e do Ribeirão Claro, que drenam ligeiramente 

paralelas entre si, a primeira situada à oeste e a segunda à leste do Córrego. A calha do Córrego da 

Servidão, em grande parte de seu percurso situa-se altimetricamente em torno da cota 605/610 m, 

enquanto o Corumbataí e o Ribeirão Claro em 550 m e 570 m, respectivamente. Isto é indicativo 

que o canal do córrego da Servidão está em nível topográfico mais elevado que seus dois canais 

vizinhos, conferindo a esta bacia, pelo menos teoricamente, um maior potencial erosivo.  

Do ponto de vista climático, a área de estudo situa-se em faixa zonal do tipo Cw, conforme 

classificação de Köppen, caracterizado por verões chuvosos e invernos mais secos. 

Dados pluviométricos foram obtidos do posto DAEE D4 012, localizado no Horto Florestal 

de Rio Claro, próximo à cidade de Rio Claro, que possui série histórica que abrange 1936 a 2004 

(Figura 3). 

 

POSTO D4 12     RIBEIRÃO CLARO / HORTO/ DAAE RIO CLARO - SP
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Figura 3 – Série histórica de dados pluviométricos de Rio Claro (posto DAEE/SP D4 012.) 

 

3 – BREVE HISTÓRICO DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÃO NA 

BACIA HIDROGRÁFICA URBANA PARA OS CENÁRIOS DE 1962 E 1971. 

Os registros de ocorrência de enchentes urbanas na cidade de Rio Claro datam do início do 

processo de urbanização e foram relatados pela imprensa local em diferentes épocas. Para este 

artigo, foram selecionados os registros concernentes aos anos de 1962 e 1971. Estas datas foram 

adotadas em função do módulo piloto selecionado para o desenvolvimento da metodologia 

proposta, visando obtenção dos dados referentes a supressão da vegetação. Vale mencionar que no 

ano de 1971 as obras de retificação e canalização do córrego da Servidão estavam em andamento. 

Os registros de inundação foram extraídos do arquivo municipal de Rio Claro, SP e os textos 

apresentados foram transcritos das reportagens da época (Figuras 4 a 7). Os valores das chuvas 
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diárias para os anos de 1962 e 1971 foram obtidos do Sistema de Informação Geográfica em 

Recursos Hídricos (SIGRH) do DAEE/SP (Tabelas 1 e 2). 

 

3.1 – Ocorrências de inundações registradas em 1962 na imprensa local 

O caso do Córrego da Servidão (Jornal Diário de Rio Claro): O assunto do momento gira em 

torno da enchente do Ribeirão Claro e da Servidão e, conseqüentemente, de inundações verificadas 

na zona ribeirinha, colocando em situação difícil as famílias ali residentes. Todavia, os comentários 

sobre os possíveis motivos, cálculos alguns sem nenhuma procedência, estão pendentes. Uns 

opinam em virtude do fechamento do córrego na sua cobertura cujo curso d’água passou a ser pelo 

canal, que não está dando vazão ao volume do líquido proveniente das grandes chuvas e, outros, por 

motivo que em absoluto diz respeito ao fato. A verdade, porém, é que as famílias da zona afetada 

estão em polvorosa, esperando a qualquer momento, com a precipitação de novas e pesadas chuvas, 

abraçar – se com novo problema de inundação. Procurando esclarecimentos sobre o assunto em 

foco, estivemos ontem conversando com pessoas a ele ligado que nos explicaram: “Em absoluto 

houve falta de cálculo para a construção do canal, sobre o qual passará a futura Avenida radial. Ele 

está capacitado ao volume de água bem maior do que suportava antes”. Acontece, na verdade, que o 

entroncamento sob concreto do canal, somente poderia ser retirado em tempo hábil de acordo com a 

técnica, atrasando – se um pouco em virtude das contínuas chuvas. Assim, constituindo – se num 

entulho, contribuiu para a obstrução do canal, impedindo a passagem normal das águas do córrego. 

Outros detalhes, uma vez que as obras não estavam terminadas, impuseram outros defeitos no curso 

do córrego, aumentando ainda mais a anormalidade surgida conseqüentemente da intempérie. 

Concluindo, o nosso informante disse: ontem foi retirado o entroncamento, assim com entulhos 

trazidos pelas chuvas, oferecendo ao canal condições para que as águas do ribeirão, mesmo 

aumentadas, deslizem normalmente. Foi, pelo menos, a explicação que obtivemos, com bastante 

procedência, restando agora que novas chuvas precipitem, o fim de poder ser testado ou não o que 

nos foi declarado. 
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Figura 4 - Imagem do jornal Diário de Rio Claro noticiando a ocorrência de inundação na cidade de 
Rio Claro em 21 de março do ano de 1962. Fonte: Arquivo Municipal de Rio Claro. 

 
 
O Ginástico sofreu com as últimas chuvas (Jornal Cidade de Rio Claro): As dependências da 

nova sede do Grupo Ginástico sofreram com as chuvas de anteontem. As águas entraram pelos 

vitrôs, alagando a parte interna da sociedade. Providências parecem serem já tomadas para que as 

deficiências de alguns vitrôs sejam sanadas. 

 

 
 

Figura 5 - Imagem do Jornal da Cidade de Rio Claro reportando a ocorrência de inundação na 
cidade de Rio Claro em 23 de fevereiro do ano de 1962. Fonte: Arquivo Municipal de Rio Claro. 

 
Rio Claro foi Parcialmente Inundado (Jornal Cidade de Rio Claro): O povo rio-clarense pode 

contemplar ontem a partir das 17 horas um espetáculo seguido de inundação de grande parte da 

cidade, da Avenida 4 à Avenida 8, através de obras da via radial. Violentas enxurradas 

transformaram aquele local em verdadeiro mar. Alguns rapazes se divertiam nadando pela 

correnteza abaixo. Alguns veículos ficaram submersos. As águas invadiram várias casas, passando 

sobre a ponte da Avenida 8 e inundando igualmente o campo do Rio Claro. Instalações das obras 

em construção, da Via Radial foram carregadas pelas correntezas e o largo do Mercado ficou 

inteiramente coberto pelas águas e fez presumir que as obras municipais tenham sofrido imensos 

prejuízos. Centenas de curiosos se puseram às margens desse mar imenso que as chuvas formaram 

ontem em Rio Claro, com espetáculo nunca visto que ocasionará, entretanto, muitos prejuízos para 

a Prefeitura e para os particulares. 
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Figura 6 - Imagem do Jornal da Cidade de Rio Claro reportando a ocorrência de inundação na 
cidade de Rio Claro em 20 de março do ano de 1962. Fonte: Arquivo Municipal de Rio Claro. 

 
Os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 referem-se aos valores diários da 
precipitação registrados nos anos de 1962 e 1971, respectivamente. 
 
3.2 – Ocorrências de inundações registradas em 1971 na imprensa local 

Fortes chuvas prejudicaram obras da Prefeitura (Jornal Diário de Rio Claro): As fortes 

chuvas que caíram na tarde de domingo em nossa cidade, foram prejudiciais as diversas obras em 

andamento por parte da prefeitura de nossa cidade. O córrego da Servidão, por exemplo, teve parte 

de seu serviço de escavação destruído, obrigando com isso, um retrocesso de trabalho, para que 

possa colocar aquela obra em condições perfeitas de continuidade. Ainda com referência a esse tipo 

de empreendimento, o trabalho de escavação nas Ruas 8 e 9 foram mobilizados todos os 

equipamentos rodoviários da Prefeitura, os quais estão desenvolvendo o serviço com maior 

segurança. 

 

 
 

Figura 7 - Imagem do jornal diário de Rio Claro registrando a ocorrência de inundação na cidade de 
Rio Claro em 04 de maio do ano de 1971. Fonte: Arquivo Municipal de Rio Claro. 
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Tabela 1 - Chuva diária registrada no ano de 1962. 
Fonte: Posto DAEE Rio Claro D4-012 600 m 22°25'47°33' 

 
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 9,0 0,2 
2 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,2 
3 1,0 0,0 0,0 0,0 2,4 19,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 
4 3,0 16,5 2,3 0,0 0,6 6,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 11,0 
5 0,0 43,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 5,2 0,0 10,2 
6 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 
8 14,0 2,1 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 
9 21,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 15,3 0,0 

10 21,0 17,8 17,3 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 2,2 0,0 1,6 
11 0,0 1,4 13,7 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 26,8 0,0 8,0 
12 0,0 0,0 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 10,2 
13 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 
14 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 12,0 9,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
17 17,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 11,8 
18 1,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 5,8 11,0 
19 25,0 7,5 40,0 1,8 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 25,5 9,0 5,5 
20 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 8,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 16,0 0,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 26,0 5,2 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 
26 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 28,4 
29 0,0 --- 0,0 3,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 31,5 
30 0,0 --- 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 7,0 12,0 17,5 
31 0,0 --- 0,0 --- 0,0 --- 0,0 0,0 --- 4,2 --- 12,0 
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Tabela 2 - Chuva diária registrada no ano de 1971. Posto DAEE - D4 012 - Horto Rio Claro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 10,5 0,0 0,5 0,8 
2 34,2 0,0 0,0 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 15,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 4,0 
5 4,2 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 3,1 0 31,6 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 
7 34,2 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 
8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 6,4 47,5 0,0 10,8 
9 1,7 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 0,0 7,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
11 0,0 6,8 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 35,6 0,0 0,0 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 5,0 0,0 0,0 
13 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 
14 12,8 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 
15 8,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 28,1 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 41,2 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 
20 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 0,0 10,2 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 0,0 15,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 0,0 0,0 21,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 
24 0,0 2,2 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,1 0,0 10,1 
25 0,0 0,0 7,4 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 7,2 
26 0,0 6,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 17,0 0,5 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 3,2 
28 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 
29 0,0 --- 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 3,8 
30 5,7 --- 0,1 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 9,1 0,0 28,5 0,0 
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4 – ABORDAGEM METODOLÓGICA 

No contexto dos seus objetivos, o presente trabalho foi desenvolvido em um módulo 

selecionado, cenários 1962 e 1972 para teste da abordagem metodológica, que posteriormente será 

estendida para a bacia toda e demais cenários previamente selecionados (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Localização do módulo piloto na bacia de estudo 

 

Foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos para o desenvolvimento deste 

trabalho: 

a)  Seleção de Imagens Aerofotogramétricas 

Foram selecionadas as fotos relativas aos aerolevantamentos de 1962 e 1972, utilizadas para 

a delimitação da área intra-urbana e extração dos dados de cobertura do solo urbano. 

 

b)  Procedimentos de Vetorização 

Para a aquisição de dados do sítio urbano foram utilizadas cartas topográficas na escala de 

1:10.000 do IGC/SP, transferidas para meio digital (scanner), vetorizadas e ajustadas através do 

aplicativo CAD Autodesk Map, que possui funções de vetorização, edição e plotagem. 
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c) Processamento das Imagens Digitais 

Esta etapa do trabalho envolveu procedimentos de pré-processamento e de processamento das 

imagens, combinando aplicativos de ortorretificação, realce, mosaicagem e classificação digital. 

Pré-Processamento 

Nesta etapa, foram executados procedimentos de ortorretificação, equalização de níveis de 

cinza e mosaicagem das imagens. 

• Ortorretificação das Fotos Aéreas 

O software ENVI, aplicativo para Processamento de Imagens Digitais, foi utilizado com a 

finalidade de corrigir as distorções geométricas, decorrentes da atitude de apontamento do sistema 

sensor no momento do imageamento. 

O processo de ortorretificação das imagens aerofotogramétricas foi realizado através das 

seguintes etapas: criação da orientação interna da aerofoto, que forneceu parâmetros da câmera 

aerofotogramétrica relacionados com as marcas fiduciais e a distância focal; realização da 

orientação externa, para associar os pontos de controle da aerofoto com as coordenadas de 

localização (x,y) e elevação (z) correspondentes; geração da ortofoto a partir da foto aérea que 

contém os dados das marcas fiduciais e dos pontos de controle, bem como através do apoio de um 

arquivo de Modelo Digital do Terreno (MDT). 

• Equalização de Níveis de Cinza das Fotos Aéreas 

As imagens selecionadas foram submetidas a procedimentos de equalização de níveis de 

cinza, com a finalidade de minimizar as diferenças tonais resultantes da geometria de cena no 

momento de suas aquisições. 

Esse procedimento foi executado no software SPRING, através da importação das ortofotos 

(imagens) em formato geotiff geradas no ENVI, conforme os seguintes passos: (i) aplicação da 

função de “análise estatística de amostras”, com o objetivo de obter a média e o desvio padrão dos 

níveis de cinza de cada foto selecionada; (ii) com base nesses dados estatísticos, foram calculados 

os parâmetros de ganho e offset para o ajuste dos níveis de cinza entre as diferentes fotos 

selecionadas, tomando-se como referência a imagem fotográfica que apresentou maior valor de 

média de nível de cinza; (iii) aplicação da função “operação aritmética” considerando-se os dados 

de ganho e offset como indicado a seguir: 

C = ganho * A + Offset         (1) 

onde: 

C = imagem equalizada resultante 

A= imagem a ser equalizada 

ganho = (V1/V2)1/2          (2) 
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sendo: V1 = variância da imagem de referência 

V2 = variância da imagem a ser equalizada 

Offset = M2 – (ganho * M1)         (3) 

sendo: M1 = média dos valores de níveis de cinza da imagem de referência 

M2 = média dos valores dos níveis de cinza da imagem a ser equalizada 

• Mosaicagem das Fotos Aéreas 

Para operacionalizar a análise da área, foi necessário realizar a junção das imagens através do 

processo de mosaicagem, realizado no software SPRING. 

 

Processamento das Imagens - Classificação 

A separação de áreas edificadas e áreas vegetadas foi conduzida através de procedimento de 

classificação digital não supervisionada no software SPRING utilizando a opção Isoseg 

(classificador não supervisionado), seguida de edição pós-classificatória. Foram selecionadas as 

seguintes classes de cobertura do solo: 

- Vegetação de porte alto: dominância de elementos arbóreos. 

- Vegetação de porte baixo densa: constituída por gramíneas e herbáceas. 

- Vegetação de porte baixo pouco densa: constituída por gramíneas pouca densa com presença 

de manchas de solo exposto. 

- Áreas edificadas: dominância de edificações e arruamentos, (áreas impermeáveis). 

Para a definição dessas classes e suas caracterizações, utilizou-se o recurso de procedimento 

de análise estereoscópica em imagens analógicas. No prosseguimento do trabalho, estas classes 

serão associadas à graus de impermeabilização do solo, através da determinação de coeficientes de 

escoamento superficial das águas pluviais, conforme os tipos de ocupação indicados em Rawls et al 

(1981) e Tucci et al (1993).  

A partir do procedimento de classificação e edição pós-classificatória, foram gerados os 

mapas temáticos (1962 e 1972) para o módulo piloto. Estes resultados temáticos serão confrontados 

em etapas subseqüentes com dados de ocorrência de registros de inundação na cidade (disponíveis 

no Arquivo Municipal de Rio Claro), com dados de pluviometria do posto DAEE D4 012, bem 

como com os dados de morfometria da bacia e da disposição do arruamento (Planta Cadastral). 

Neste artigo, os anos 1962 e 1971 foram selecionados em função dos cenários mapeados 

(imagens aerofotográficas), disponibilidade de dados pluviométricos e de registros de ocorrência de 

inundação (imprensa local). 
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4 – RESULTADOS 

Como ocorre em todas as cidades brasileiras consideradas de porte médio, como é o caso de 

Rio Claro, verifica-se um aumento populacional que, naturalmente, vem acompanhado da expansão 

da cidade, em termos de ocupação de novos territórios, bem como do adensamento de edificações 

em vazios intra-urbano remanescentes. 

Este fato pode ser observado pela análise comparativa preliminar dos mosaicos de imagens 

aerofotogramétricas relativas aos anos de 1962 e 1972 selecionados para este trabalho (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Mosaicos das imagens aerofotogramétricas relativas aos cenários 1962 e 1972 

 

 



______________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   15 

O resultado exemplificado nos mapas temáticos do módulo piloto, a partir dos procedimentos 

de processamento de imagens digitais propostos, ilustra as alterações ocorridas para os dois cenários 

(Figuras 10 e 11). 

A ocupação de novas áreas e o adensamento de edificações, em setores anteriormente já 

ocupados, aumentam a impermeabilização das áreas intra-urbanas, incluindo a eliminação de áreas 

vegetadas dentro da bacia. 

Em complementação, a Tabela 3 ilustra dados das alterações das ocorrências das classes de 

cobertura do solo, resultantes do procedimento de classificação. 

 

Tabela 3 – Ocorrências das classes de cobertura do solo para os cenários de 1962 e 1972. 

 1962 1972 
Classes m2 % m2 % 
Vegetação de porte alto 8301.00 3.98 6665.00 3.20 
Vegetação de porte baixo 
densa 

78517.00 37.61 64879.00 31.08 

Vegetação de porte baixo 
pouca densa 

30808.00 14.76 18236.00 8.74 

Áreas edificadas/arruamentos 91097.00 43.65 118943.00 56.98 
Total 208723.00 100.00 208723.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Resultado da classificação temática para o módulo piloto relativo ao cenário 1962 
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Figura 11 – Resultado da classificação temática para o módulo piloto relativo ao cenário 1972 

 

Através da Tabela 3, observam-se as ocorrências das alterações das classes de cobertura do 

solo neste módulo, entre 1962 e 1972. É significante o aumento de áreas edificadas, representando 

uma maior impermeabilização das áreas. Neste caso passou de  aproximadamente 91.097 m2 em 

1962 para cerca de 118.943 m2 em 1972 (aumento de 13,33%), para um total de 208.723 m2 do 

módulo. É importante ainda salientar a redução dos espaços arborizados, particularmente 

localizados nos setores centrais das quadras (fundos de quintal). Estas áreas arborizadas 

desempenham importante papel de redução do escoamento superficial das águas pluviais, que 

drenam para o sistema viário e escoam para o canal fluvial. 

Um fato importante que se verificou na análise das imagens destes dois cenários é a ocupação 

dos setores ribeirinhos ao longo do canal do Córrego da Servidão, incluindo na sua várzea o sistema 

de circulação urbana de Rio Claro, com a execução de obras de retificação de seções do canal e 

implantação da Avenida Visconde de Rio Claro. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expansão e intensificação do uso e ocupação do solo urbano da cidade de Rio Claro, 

incorporou a bacia do Córrego da Servidão de forma a não preservar a sua planície de inundação 

(várzea). O adensamento da ocupação dos vazios intra-urbanos levou a um significativo aumento de 

áreas impermeabilizadas através da intensificação de edificações e pavimentação do sistema viário. 
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Este fato tem levado ao aumento de ocorrência de eventos de inundação na área deste bacia de 

estudo, particularmente ao longo do eixo do canal fluvial principal e setores adjacentes. 

O procedimento metodológico apresentado constituiu importante ferramenta para 

classificação temática e análise de cenários relativos às classes de cobertura do solo urbano. 

Evidencia-se a importância da utilização das técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, 

para a extração e análise espacial-temporal de dados temáticos. 

Também deve-se salientar, mais uma vez, que este trabalho é segmento de um projeto de 

pesquisa que se encontra em desenvolvimento na área da bacia do Córrego da Servidão (Rio Claro), 

sendo aqui apresentados alguns resultados preliminares, com ênfase nos procedimentos 

metodológicos adotados. 
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