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RESUMO: Novas geotecnologias para o processamento de dados de sensores orbitais permitem o 
estudo detalhado de micro bacias hidrográficas. As cheias no Rio Una nos últimos anos pode ser 
proveniente de problemas na cabeceira da Bacia. Para contribuir com a gestão e manejo de áreas da 
cabeceira do Una, esse trabalho teve como objetivo a comparação entre o escoamento superficial e 
o uso do solo entre os anos de 2003 e 2010 da sub-bacia do ribeirão da Pedra Negra no município 
de Taubaté, SP. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Geoprocessamento da UNITAU 
(LAGEO), com base em ferramentas do aplicativo SPRING, utilizando dados processados em um 
projeto de grande porte desenvolvido no Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU, 
conhecido como ''Projeto Una" (BATISTA et al., 2002). Os resultados mostraram um aumento na 
área urbanizada e diminuição da área de mata de capoeira para o ano de 2010 gerando maior, 
escoamento superficial. Assim, pode-se concluir que essa bacia mostrou uma tendência de aumento 
do escoamento superficial e por ser uma bacia de cabeceira do Rio Una, deve haver um controle da 
mudança no uso do solo para prevenir um aumento da erosão. 
 
ABSTRACT: New geo technologies for processing of orbital sensors data allow detailed studies of 
watersheds. The Una river basin floods in recent years can be attributable to problems originated in 
upper basin. To contribute to the management and handling of the Una upper basin areas, this work 
compared the runoff of the sub-basin of Pedra Negra stream based on land use changes between 
2003 and 2010 years. The work was developed at the Geoprocessing Laboratory of UNITAU 
(LAGEO) and used tools of the software SPRING, using data provided by a large project developed 
in the Department of Agricultural Sciences of UNITAU, known as "Projeto Una" 
(http://www.agro.unitau.br/una). The results showed an increase in the urbanized area and a 
decrease in the area of forest for the year 2010, resulting in a greater runoff. Thus, it can be 
concluded that the basin showed a trend to increase runoff in the studied period, and being a upper 
basin watershed of the Una river basin, land use and land cover changes have to be controlled to 
prevent increasing in erosion. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de geotecnologias que permitem o processamento de dados cartográficos 

(e.g. hidrografia) integrados a dados provenientes de sensores orbitais (e.g. imagens de satélites) 

facilita o estudo detalhado de micro bacias hidrográficas, possibilitando a definição de 

características de infiltração potencial e da precipitação efetiva, parâmetros que interferem 

diretamente nas condições de escoamento e inundação na bacia. 

O uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) para classificação e avaliação de bacias 

hidrográficas é de suma importância, pois, em geral, possuem ferramentas como o Modelo Digital 

do Terreno (MDT) que possibilitam a obtenção de parâmetros como demarcação da bacia, análise 

das elevações e das características das encostas, os quais podem ser combinados com outras 

informações, como mapa geológico e de solos, para derivar mapas temáticos úteis no planejamento 

do manejo adequado das micro bacias (SHENG et al.,1997). 

Segundo Barreto-Neto e Souza Filho (2003), o estudo do escoamento superficial permite: 

“... a concepção de prognósticos sobre o comportamento do 

escoamento superficial a partir de mudanças no uso do solo, tais como, 

substituição de florestas por pastagem, ampliação de área com culturas 

agrícolas, mudanças nas espécies agrícolas, entre outras, antes mesmo 

destas trocas serem perpetradas na bacia real”. 

De acordo com Assad et al. (1998), para alterar esse cenário, é necessário que sejam 

implantados programas eficientes de manejo dos recursos naturais, notadamente do solo e da água.  

Para representar a informação espacial e temporal de bacias hidrográficas de maneira rápida 

por meio de mapas de uso do solo, são utilizadas técnicas de sensoriamento remoto, juntamente 

com um sistema de informação geográfica (JENSEN, 2006; TUCCI, 2000). 

Nos últimos anos, o Rio Una tem sofrido cheias resultantes em inundação devido ao 

assoreamento de sua calha em áreas rurais e urbanas, interferido com o tráfego de rodovias federal 

(Rodovia Presidente Dutra), estadual e municipais, principalmente, em seu trecho médio e baixo. 

Esses problemas, muitas vezes, têm origem na cabeceira da bacia que pela altitude tem potencial 

para promover o rápido escoamento superficial, processos erosivos e inundações, o que configura 

um cenário de aumento significativo de situações de risco (TARGA, 2009). 

Para contribuir com a gestão e manejo de áreas de cabeceira do Una, esse trabalho teve como 

objetivo a comparação entre o escoamento superficial e o uso do solo entre os anos de 2003 e 2010 

da sub-bacia do ribeirão da Pedra Negra no município de Taubaté, SP. 
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2. MATERIAL E MÉTODO 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Geoprocessamento da UNITAU (LAGEO), 

com base em ferramentas do aplicativo SPRING, utilizando dados processados em um projeto de 

grande porte desenvolvido no Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU, conhecido como 

''Projeto Una" (BATISTA et al., 2002). 

No aplicativo SPRING foi examinado o banco de dados geográficos da bacia do Una e 

demarcada a área da sub-bacia do ribeirão da Pedra Negra e, a seguir, criou-se um banco de dados 

contendo as informações referentes somente a essa sub-bacia, utilizando-se a projeção UTM e 

modelo da Terra SAD69, zona 23, que serviu de base para a análise de dados de ambos os anos 

investigados 2003 e 2010. 

Para o tratamento e análise de dados utilizaram-se diversas funções do SPRING, como edição 

vetorial para a delimitação da sub-bacia, medidas de classe para se estimar as áreas de uso e 

cobertura do solo. Foi também recortado do banco de dados do Projeto Una, o mapa de declividade 

baseado na informação plano-altimétrica das cartas do IGC, com curvas de nível a cada 5 m para a 

análise do relevo dessa sub-bacia. 

Para determinar o escoamento superficial utilizou-se o Método Curva-Número (CN), 

considerando os valores de uso e ocupação do solo para ambos os anos (2003 e 2010). 

Este método é um dos mais utilizados para as estimativas do escoamento superficial em 

bacias hidrográficas. O método CN de acordo com o NRCS (2010) é baseado nas Equações 1 e 2. 
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em que: 

Pe: Precipitação efetiva que gera o escoamento superficial (mm); 

P: Precipitação Máxima em dado Período de Retorno (mm);  

S: Infiltração Potencial (mm) 

CN: Número da Curva, adimensional. 

 

O valor do CN deve ser ponderado em função dos diferentes usos e ocupação (cobertura) do 

solo pela seguinte equação: 
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em que: 

CNpond= Valor do Número da Curva ponderado, adimensional. 

CNc = Valor do número da curva de cada classe de uso e cobertura do solo da bacia, adimensional. 

Ac = Área de cada classe de uso e cobertura do solo da bacia em ha. 

At = Área total da bacia, em ha. 

 

O tempo de concentração em minutos corresponde ao tempo necessário para a água ir do 

ponto mais distante até ao exutório da bacia. Sua estimativa foi baseada na velocidade média do 

escoamento superficial que é a função do espaço a ser percorrido e da declividade equivalente, 

sendo calculado pela equação de Kirpich, descrita conforme Tucci (2000) na Equação 4. 
385,02
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em que: 

Tc = Tempo de Concentração em minutos. 

S = Declividade equivalente (m/Km) 

L = Comprimento do Talvegue (Km) 

 

Dado à proximidade, os dados de chuvas máximas foram selecionados do estudo de chuvas 

máximas de Martines Junior e Magni (1999) para o posto meteorológico de Taubaté cujas 

características são apresentadas na Tabela 1. Na definição dos valores de chuvas máximas para os 

Tempos de Retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 e 200 anos, a duração da chuva foi considerada 

igual ao Tempo de concentração da bacia. 

Tabela 1. Característica do posto meteorológico INMET/UNITAU 

Estação Taubaté – E2-022R 

Latitude 23°02’S 

Longitude 45°34’W 

Altitude 610 m 

Período de dados utilizados 1964-65; 1969-88; 1990-97 (30 anos) 

 

Posteriormente, foram cruzados os mapas de uso e cobertura do solo dos anos de 2003 e 

2010, usando a função “Tabulação Cruzada” do SPRING para se verificar se houve modificação 

quanto a esta característica. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os mapas de Uso e Cobertura do Solo, usando o aplicativo SPRING, podem ser observados 

nas Figuras 1 e 2, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Mapa temático da cobertura do solo e gráfico com tabela ilustrando as áreas, em hectares, 

das classes de uso do solo da sub-bacia da Pedra Negra, no ano de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa temático da cobertura do solo e gráfico com tabela ilustrando as áreas, em hectares, 

das classes de uso do solo da sub-bacia da Pedra Negra, no ano de 2003. 

Fonte: Batista et al. (2002) 
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Pode-se observar, na Tabela 2, as mudanças ocorridas no uso e ocupação do solo em relação 

ao tamanho da área ocupada por cada classe e a porcentagem, nos dois anos estudados. 

Deve-se levar em consideração que os levantamentos para os dois anos avaliados foram 

baseados em dados diferentes, para o ano de 2003 foram usadas ortofotos, na escala de 1:10.000, 

com resolução de 0,60 m, enquanto para o ano de 2010 foram usadas imagens Landsat TM, na 

escala de 1:25.000, com resolução de 30 m do Projeto Universal1. Também as classes de uso do 

solo para o ano de 2003 não correspondiam exatamente às mesmas classes do levantamento de 

2010, por isso, foi necessário agrupar algumas classes do ano de 2003 para que ambos 

levantamentos pudessem ser comparados e as mudanças avaliadas. 

O agrupamento das classes do levantamento de 2003, foi baseado na semelhança entre as 

classes e no potencial de escoamento superficial delas. Assim, a categoria pasto englobou as 

seguintes categorias: pasto sujo, pasto, pasto degradado e agricultura. A categoria área urbana 

englobou as seguintes categorias: área degradada e área urbana. A categoria Regeneração Cultural 

englobou as seguintes categorias: solo exposto e área minerada. 

Tabela 2. Mudanças ocorridas entre os anos de 2003 e 2010 para as classes de Uso do Solo e suas 

respectivas porcentagens e valo de CN médio para cada classe. 

Ano 2003 Ano 2010 
Uso do Solo 

% ha % ha 
CN 

Mata de Capoeira 15,84 350,09 12,32 275,13 55 

Reflorestamento 2,25 49,68 9,19 205,29 76 

Área Urbana 0,52 11,57 3,03 67,68 62 

Pasto 79,27 1752,41 56,69 1266,12 90 

Regeneração 1,92 42,36 18,70 417,78 90 

Água 0,20 4,52 0,07 1,53 89 

 

A Tabela 3 mostra os dados do escoamento superficial para os anos de 2010 e 2003. 

 

Tabela 3. Escoamento Superficial da sub-bacia da Pedra Negra, no ano de 2003 e 2010, com tempo 

de duração de 74 minutos. 

Escoamento Superficial 

Período de Retorno (anos) 2 5 10 15 20 25 50 100 200 

Precipitação (mm) para a duração de 74 min. 43,09 55,86 64,33 69,06 72,4 75,01 82,96 90,80 98,65 

Infiltração 

(mm) 

Escoamento Superficial - 2003 (mm) 4,84 10,25 14,57 17,20 19,13 20,69 25,64 30,80 36,21 95,33 

Escoamento Superficial - 2010 (mm) 6,67 12,99 17,88 20,81 22,95 24,67 30,08 35,68 41,5 81,23 
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O escoamento superficial é influenciado ainda pelas características hidráulicas dos solos e das 

rochas, da cobertura vegetal e das estruturas biológicas, assim como da forma da bacia de 

drenagem, da declividade de sua superfície e do teor de umidade dos seus terrenos (JORGE; 

UEHARA, 1998). 

A infiltração potencial diminuiu no ano de 2010, devido ao aumento da área urbanizada, que 

geralmente é impermeabilizada impossibilitando a absorção de água pelo solo e a diminuição na 

mata de capoeira que proporciona infiltração. 

Como conseqüência tem-se o aumento do escoamento superficial, pois a infiltração para 2010 

foi de 81,23 mm e para o ano de 2003 foi de 95,33 mm. 

 

Figura 3. Gráfico comparativo entre o escoamento superficial dos anos de 2003 e 2010, nos 

diferentes períodos de retorno. 

 

4. CONCLUSÃO 

O trabalho foi realizado de forma prática e eficiente devido ao uso da tecnologia de SIG por 

meio do aplicativo SPRING.  

Esse trabalho mostrou que na sub-bacia do ribeirão da Pedra Negra, a área urbanizada 

aumentou no período de 2003 e 2010 o que implicou numa redução de 14,79% da infiltração 

potencial para o ano de 2010. 

Conclui-se, portanto, que mudanças no uso do solo afetaram o escoamento superficial e, por 

ser a bacia da Pedra Negra formadora do Rio Una, é preciso cuidado com mudança no uso e 

ocupação do solo para evitar erosão. 
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