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Resumo – O presente artigo objetiva a apresentação de resultados parciais advindos do projeto 
principal, que procura investigar as interferências advindas das atividades de mineração de areia na 
qualidade e quantidade das águas do Aqüífero Sedimentar Quaternário, numa área de várzea do Rio 
Paraíba do Sul, a leste do município de Tremembé (SP), cujo monitoramento ambiental foi 
viabilizado por meio de procedimentos técnico que englobaram obras e instalações de equipamentos 
- poços e piezômetros - análises laboratoriais da água e do solo, testes de vazão e trabalho de 
gabinete. Os resultados parciais aqui apresentados se referem ao monitoramento do uso e ocupação 
do solo a partir de dados e técnicas de SIG e Sensoriamento Remoto, com ênfase à área ocupada 
pelas cavas de mineração, e por meio de técnicas de classificação de imagens orbitais “orientadas a 
objeto”, assim como resultados de análises estatísticas das variáveis hidrológicas e meteorológicas 
provenientes da bacia do rio Piracuama (SP). 
 
 
 
 
Abstract: This article aims to present partial results from the main project that investigates the 
interference of the sand mining sand in the water quality and quantity of the Quaternary 
Sedimentary Aquifers, in a floodplain area of the Paraiba do Sul River, east of Tremembé 
municipality(SP), whose environmental monitoring was made possible through procedures that 
embraces works and equipment installations - wells and piezometers - laboratory analysis of water 
and soil testing, and office work. Partial results presented in this paper refer to the monitoring of 
land use and occupation from data and techniques in remote sensing and GIS, with emphasis on the 
area occupied by mining diggings, and through object-based classification as well as results of 
statistical analysis of hydrological and meteorological variables from Piracuama river basin (SP). 
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1) INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

A atividade de mineração de areia na porção paulista do Vale do Paraíba do Sul teve início a 

partir da década de 50, na porção Sudoeste da bacia, área do município de Jacareí. Daí avançou em 

direção a São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba e Roseira. 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar uma análise têmporo-espacial do uso e 

ocupação do solo, com ênfase à identificação do aumento da área ocupada pelas cavas de mineração 

de areia, por meio de técnicas de classificação de imagens orbitais “orientadas a objeto”, nas escalas 

regional e local. Na escala regional, a área de estudo correspondeu à parte paulista da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI-2). 

Quanto à escala local, o foco recaiu sob o município de Tremembé (SP).  

Objetivou-se também elaborar uma análise estatística dos dados hidrológicos e 

pluviométricos, e o cálculo do balanço hídrico, a partir de dados secundários coletados em postos 

meteorológicos situados na Bacia do Rio Piracuama, a fim de mostrar possíveis interferências no 

armazenamento hídrico do aquífero freático, provocadas sobretudo pela evaporação, em 

consequência do aumento das áreas de lagos formados pelas cavas de extração de areia, identificado 

pela análise das imagens orbitais. 

A parte paulista da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul situa-se no sudeste do estado de 

São Paulo e o município de Tremembé encontra-se no Médio Vale Superior do Paraíba (Fig. 1). 

 
Figura 1- Localização da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul (UGHRI-2) e do Município de Tremembé (SP) 
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Investigações por meio de imagens de satélite para o monitoramento das cavas são comuns 

nessa região, entretanto os algoritmos utilizados nessas investigações geralmente abordam o 

paradigma “pixel a pixel”, outros ainda se utilizam apenas da interpretação visual. O presente 

trabalho, no entanto se justifica pela exploração de outro paradigma na classificação de imagens 

orbitais, a orientação a objetos.  

 

2- MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

2.1- Sensoriamento Remoto e SIG 

Para a análise na escala regional, foram utilizados dados de imagens orbitais do satélite 

Landsat 5, sensor TM, que fornece 7 bandas multiespectrais. As cenas (218/219) foram utilizadas 

para três distintas décadas (1986, 1996, 2007). No estudo que contemplou a escala local, foram 

utilizadas imagens de alta resolução, provenientes do satélite IKONOS II, de outubro de 2006, que 

recobre todo o município de Tremembé (SP). Quanto aos dados vetoriais, empregou-se: a 

delimitação do Zoneamento Minerário, estabelecida pela Secretaria do Meio Ambiente (Resolução 

SMA Nº 28, de 22/09/99. Como camada temática na segmentação da imagem Ikonos-2, também 

foram utilizados os vetores de drenagem e hidrografia na escala 1:10.000 do IGC. 

Para o processamento das imagens, foram utilizados os programas ENVI, versão 4.6.1 e o 

Definiens, versão 7.5. Utilizou-se também o programa ArcGis, versão 9.3.1, para o tratamento dos 

dados vetoriais e preparação dos layouts.  

 

A- Fase de Pré-processamento  

As cenas do sensor TM-Landsat5 foram registradas, mosaicadas e recortadas na dimensão 

da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Vale do Paraíba do Sul. As bandas do 

espaço RGB foram convertidas para o espaço HIS (Hue, Intensity, Saturation) e as componentes 

principais foram extraídas (CRÒSTA, 1992). No caso da imagem do satélite IKONOS-2, os 

mesmos procedimentos foram executados, com exceção do registro, mosaicagem e recorte, 

procedimentos que já se encontravam prontos para o município de Tremembé (SP). 

A etapa do pré-processamento é fundamental na classificação orientada a objeto, pois 

permite viabilizar as informações disponíveis para a pesquisa, por meio da extração de imagens 

derivadas que facilitarão na identificação dos alvos de interesse na superfície.  

 

B-Fase de Segmentação 

A classificação orientada a objeto parte do princípio de que a informação semântica 

necessária para a interpretação de uma imagem não está presente no pixel, mas sim nos seus 
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agrupamentos - os objetos - e nas relações existentes entre eles. Tais objetos são originados a partir 

do processo de segmentação. 

No presente trabalho, foram empregados dois algoritmos de segmentação: a segmentação 

multiresolução, que minimiza localmente a média de heterogeneidade dos objetos da imagem para 

uma dada resolução e a segmentação de diferença espectral que junta os objetos vizinhos de acordo 

com a média da intensidade dos valores. (DEFINIENS, 2007; ANTUNES, 2003). 

Na segmentação multiresolução pelo software Definiens (v. 7.5), há a possibilidade da 

criação de níveis com escalas diferenciadas, que são conectados de forma hierárquica, além da 

inserção de informações temáticas (raster ou vetorial). Nesse processo de segmentação, parâmetros 

como escala, peso das camadas e critérios de homogeneidade necessitam ser definidos pelo analista. 

Foram empregados três níveis de segmentação para a classificação na escala regional e 

cinco níveis de segmentação para a classificação na escala local, sendo que neste último caso, 

camadas temáticas vetoriais do arruamento e da drenagem (IGC - 1:10.000) foram acrescentados. 

 

C- Fase de Classificação 

Em ambos os conjuntos de imagens, com diferentes resoluções espaciais, foi utilizada a 

classificação orientada a objeto, uma vez que as cavas artificiais resultantes do processo de 

mineração de areia – cobertura alvo de interesse – apresentam vários estágios sucessionais, desde 

aquelas em plena operação, passando pelas inativas até as cobertas por vegetação macrófita, com 

folhas flutuantes. Além disso, a prática da mineração que resulta nesses lagos se desenvolve em 

meio a diferentes usos do solo, tais como ambiente urbano construído, indústrias, cultivares 

agrícolas com solo alagado, solo exposto, resquícios de vegetação, entre outros, fatores que causam 

dificuldades na separação das classes. 

No Definiens (v. 7.5), há duas possibilidades de classificação: a regra do vizinho mais 

próximo (Nearest Neighbor) e a regra de função de pertinência (Membership Function). No caso da 

primeira, existe o processo de seleção de objetos típicos como amostras representativas. Quanto à 

segunda, há a inclusão de conceitos e conhecimentos para a definição de estratégias de classificação 

– por meio da descrição das classes, por exemplo. Optou-se por combinar ambas as técnicas para 

montagem da estratégia mais adequada para cada classe em ambos os conjuntos de dados. Na 

estruturação das classes dos diferentes níveis, houve tanto o emprego da lógica de hierarquia de 

grupos, com relações semânticas, quanto de hereditariedade. 

 

D- Fase de Avaliação da Classificação 

A matriz de confusão é um método consagrado na literatura para avaliar a qualidade da 

classificação, pois descreve a exatidão de cada classe com seus erros de comissão e omissão. A 
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partir da matriz de confusão, calcula-se o coeficiente de concordância Kappa, que é baseado na 

diferença entre a concordância observada e a chance de concordância entre os dados de referência e 

uma classificação aleatória (CONGALTON E GREEN, 1999). 

No entanto, quando se emprega a lógica fuzzy, um mesmo objeto pode estar associado a 

várias classes ao mesmo tempo com graus distintos de pertinência, fazendo com que haja incerteza 

na classificação, o que não pode ser avaliado pela matriz de confusão. Nesse sentido, o software 

Definiens (V. 7.5) disponibiliza uma ferramenta para se calcular a instabilidade da classificação, em 

que a diferença entre a melhor e a segunda melhor classe assinalada é dada em porcentagem. O 

relatório estatístico gerado exibe o número de objetos classificados por classe, média, desvio 

padrão, mínimo e máximo valor.  

 

2.2) Análise dos dados hidrológicos, pluviométricos e cálculo do balanço hídrico da Bacia do 
Rio Piracuama 
 

Com o intuito de geração de estimativas de interferências na quantidade das águas do 

aquífero freático, por meio do processo de evaporação pelas cavas, foram elaboradas análises 

estatísticas das variáveis: vazão, precipitação e evaporação, provenientes da bacia Piracuama, que 

se deram por meio de dados secundários de postos do DAEE e da estação UNITAU/INMET de 

Taubaté. No primeiro caso, foram utilizados dados do posto fluviométrico 2D-054 (UTM 443.351 E 

e 7467.042 N) e dados de chuva do posto D2-067 (UTM 440.490 E e 7472.969 N) para o período 

de 1970 a 1994. Quanto aos dados de evaporação - Tanque Classe A-  foram obtidos a partir da 

estação UNITAU/INMET no 83784 de Taubaté (UTM 447.797E e 7452.716N) para o período de 

1992 a 2003.  

O ciclo hidrológico pode ser quantificado a partir da equação, que se baseia na lei de 

conservação das massas. É expressa por: entradas d’água = saídas +/- mudanças no armazenamento.  

Rushton e Ward (1979) adotam a seguinte expressão para o balanço hídrico:  

 

P = E + R + ∆A       

 (6) 

Em que: 
P= precipitação,  
E= evapotranspiração, 
R= escoamento superficial e  
∆A=incrementos no armazenamento. 
 

Na área da várzea do rio Paraíba do Sul, em Tremembé, pode-se estabelecer um balanço 

hídrico reescrevendo-se a equação 2 sob a forma: R + ∆A = P – E, e admitindo-se que a condição P 

– E, represente o excedente hídrico (quando positivo) ou deficiência hídrica (quando negativo). 
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Assim, pode-se comparar a expressão R + ∆A com o excedente ou deficiência hídrica 

(D´ANGIOLLELA e VASCONCELOS, 2002). 

A diferença de armazenamento de água no solo (∆A) pode ser conhecida por meio da 

Porosidade (n) e Grau de Saturação (Sr), encontrados a partir da determinação dos índices físicos do 

solo e Capacidade de Armazenamento (CA).Considerando esta última como a diferença entre a 

Porosidade (n) e a Porosidade (n) × quantidade de poros preenchidos com água (Sr), ou seja:  

CA = n - n × Sr        

 (7) 

Para um armazenamento unitário (AU), considerando-se um volume de solo com 1 m de 

altura, 1 m de largura e 1 m de extensão, tem-se: 

AU = 1 m3 × CA       

 (8) 

Definindo-se a infiltração d’água no solo (lâmina d água infiltrada) num período chuvoso, 

como sendo I = AU × (h2 – h1), onde h2 é o nível d água do solo após um período em que o nível 

d’água medido inicialmente era h1, temos que: 

∆A = AU × (h2 – h1)       

 (9) 

ou seja,  

R + I = P – E                  

(10) 

Sendo: 

 I = altura da coluna d’água infiltrada no período considerado;  
R = lâmina d’água escoada. 
 

Pode-se dizer ainda que,  

 

I + R = infiltração + escoamento superficial = excedente hídrico               

(11) 

Quando o valor encontrado para AU × (h1 – h2) é igual ao excedente hídrico, conclui-se que 

toda a água disponível na superfície infiltrou. Caso o valor seja inferior ao excedente hídrico, diz-se 

que parte da água precipitada escoa superficialmente e não infiltra (SANTORO et al., 2007). 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1- Uso do solo e as cavas de mineração 

A publicação da Resolução SMA nº 28, de 22/09/99, dispõe sobre o zoneamento ambiental 

para a mineração de areia no subtrecho da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, inserido nos 

municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, 

por meio da definição das seguintes áreas: 

• Zona de proteção - ZP; 

• Zona de mineração de areia - ZM; 

• Zona de recuperação - ZR; 

• Zona de conservação da várzea - ZCV.” 

A zona de proteção (ZP) tem por objetivo resguardar o ecossistema formado pelo Rio 

Paraíba do Sul, a vegetação remanescente preservada e especialmente as associadas aos meandros 

abandonados. A zona de mineração (ZM) de areia é a área onde comprovadamente a atividade 

minerária pode se desenvolver com aproveitamento econômico. A zona de recuperação (ZR) 

compreende as áreas definidas como prioritárias à recuperação ambiental, com o objetivo de 

compatibilizá-las com os usos urbanos, agropecuário ou de preservação, segundo sua localização 

específica. A zona de conservação de várzea (ZCV) visa proteger e conservar a planície aluvionar, 

garantindo a permeabilidade dos solos e a não contaminação das águas, mediante usos compatíveis 

com sua função ecológica.  

A partir dos resultados da classificação das imagens TM-Landat, observa-se pelas figuras 2, 

3 e 4, o aumento na quantidade de cavas de mineração de areia verificado ao longo das décadas 

investigadas - 1986, 1996 e 2007. O trecho do rio Paraíba do Sul que apresentou o aumento mais 

expressivo nessa quantidade foi entre os municípios de Caçapava e Pindamonhangaba. Nos 

municípios de Taubaté e Tremembé, as cavas tomaram grande parte da área denominada zona de 

mineração e também avançaram para a zona de recuperação ambiental. 
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Figura 2- Localização da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul (UGHRI-2) e do Município de Tremembé (SP) 
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Figura 3- Localização da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul (UGHRI-2) e do Município de Tremembé (SP) 
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Figura 4- Localização da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul (UGHRI-2) e do Município de Tremembé (SP) 
 

No que se refere à questão da recuperação da área (ZR), por meio do plantio de espécies 

nativas, observou-se, a partir da comparação das classificações entre 1986 e 2007, iniciativas nesse 

sentido, embora muito tímidas (figura 5). O trecho que mais apresentou objetos classificados como 

vegetação densa, próximo à área de mineração, foi entre os municípios de Jacareí e São José dos 

Campos.  
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Figura 5- Vegetação arbórea (1986/1996) classificada dentro do polígono correspondente ao Zoneamento Minerário 

(1999). 
 

Na análise local, por meio da classificação de imagens de alta resolução, no município de 

Tremembé, os resultados do delineamento das cavas se mostram muito próximos àqueles 

alcançados na escala regional, com imagens Landsat, retratando inclusive aumento da área de cavas 

em zona de recuperação, já identificada em 1986 e algumas extrapolações para a área de 

conservação de várzea, como pode ser observado na figura 6. 
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Figura 6- Identificação das cavas no município de Tremembé a partir de imagens de alta resolução (Ikonos-2, 2006) e 

sobreposição ao Zonemaneto Minerário (1999) 
 

Os resultados da matriz de confusão, incluindo a exatidão do produtor, do usuário, a 

acurácia por classe e a total foram plenamente satisfatórios para ambos os conjuntos de dados, tanto 

de alta quanto de baixa resolução espacial, da ordem de 0,9. Quanto à estabilidade da classificação 

dos objetos, com exceção da classe sombra, a média ficou acima de 0,7. Para as demais, a classe 

cavas apresentou média da ordem 1, portanto considerada estável.  

 

3.2- Análise dos dados hidrológicos e pluviométricos da bacia hidrográfica do rio Piracuama 

O rio Piracuama e seus afluentes compõem a parte paulista da Bacia do Rio Paraíba até a 

confluência com o Ribeirão do Machado, no Município de Tremembé, portanto sua bacia 

hidrográfica abrange os municípios de Pindamonhangaba e Tremembé. Segue análise dos dados de 

precipitação, vazão, evaporação e de balanço hídrico da referida bacia, assim como estimativa de 

possíveis interferências do aumento das áreas das cavas no ciclo hidrológico local e no 

armazenamento hídrico do aquífero sedimentar quaternário. 
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Pela análise dos gráficos da figura 7, que apresentam os totais de precipitação e das vazões 

médias para o período de 1970 a 1994 (postos D2-067 e 2D-054) da bacia do rio Piracuama,  vale 

notar que os extremos de precipitação estão associados aos grandes acréscimos na vazão pelo fato 

de superarem a capacidade de retenção de água do solo. Observa-se ainda que, os meses que 

apresentaram maior correspondência entre os dados de precipitações e vazões foram os mais 

chuvosos, entre outubro e março. Nota-se a influência do fenômeno El-Niño, com maior intensidade 

no ano de 1983, conforme já demonstraram Fisch e Valerio (2005).  

O escoamento base é representado nos meses de menor precipitação. A capacidade de 

retenção de água no período de maior precipitação permite que grande parte das chuvas incidentes 

na área de drenagem infiltre no solo, escoando gradualmente nos meses em que a precipitação é 

menor.  
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Figura 7. Totais de precipitação, obtidos no posto D2-067, e de vazões médias, obtidos no posto 2D-054, da bacia do rio 
Piracuama. 
 

Os dados hidrológicos mensais de vazão e precipitação para o período de 1970 a 1994, 

assim como dados de evaporação - Tanque Classe A - de 1992 a 2003 são mostrados na tabela 1. 

Vale ressaltar que, devido à descontinuidade na manutenção dos postos meteorológicos, os períodos 

analisados são distintos para as variáveis citadas. Ainda assim, optou-se por considerar que tais 

dados representam as médias estatísticas mensais para todo o período considerado.  

Dessa forma, estabelece-se um balanço hídrico médio mensal para a evaporação média 

(fator C) pela diferença entre as precipitações médias (fator B) e o escoamento médio (fator A). O 

fator D é o volume médio mensal evaporado (m³/mês), obtido por meio da evaporação média 

mensal, medida em Tanque Classe A, multiplicada pela área da bacia hidrográfica do rio 

Piracuama. 
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Dividindo-se os dados de evaporação média mensal (C), obtidos com o balanço hídrico, 

pelos dados de evaporação média mensal (D), observados em tanque Classe A, tem-se a correlação 

entre eles (E). Verificou-se uma boa correlação para os meses chuvosos, entre novembro e março, 

superior a 73% no mês de outubro, chegando a 100% no mês de fevereiro. Pôde-se concluir que a 

água em superfície foi suficiente para considerar a evaporação efetiva. 

 

Tabela 1. Dados hidrológicos da bacia hidrográfica do rio Piracuama, no período 1970-1994 e de 
evaporação da Estação Meteorológica UNITAU/INMET no 83784, de Taubaté. 

Mês 

Vazão 

média 

(m3/s) 

Precipitação 

média (mm) 

A= Média 

escoada  

bacia (m3) 

B= Média 

precipitação bacia 

(m3) 

C= B-A (m3) 

(evaporação 

efetiva) 

D= Potencial de 

evaporação 

(m3)  

E=C/D 

Jan 5,41 244,8 14490144 39412800 24922656 24536400 1,02 

Fev 5,24 205,3 12812428,8 33053300 20240871,2 20189400 1,00 

Mar 4,75 201,4 12722400 32425400 19703000 20511400 0,96 

Abr 4,25 107,1 11016000 17243100 6227100 17758300 0,35 

Mai 3,36 65,2 8999424 10497200 1497776 13749400 0,11 

Jun 2,93 50,6 7594560 8146600 552040 11511500 0,05 

Jul 2,20 34,0 5892480 5474000 -418480 13282500 -0,03 

Ago 1,75 31,3 4687200 5039300 352100 16905000 0,02 

Set 1,89 88,8 4898880 14296800 9397920 17693900 0,53 

Out 2,38 141,8 6374592 22829800 16455208 22636600 0,73 

Nov 3,19 177,1 8268480 28513100 20244620 22717100 0,89 

Dez 4,29 210,1 11490336 33826100 22335764 24649100 0,91 

 

Ainda pela análise dos dados constantes na tabela 2, percebe-se que, nos meses em houve 

menor precipitação - de abril a outubro- a correlação caiu significativamente, chegando a valores 

negativos no mês de julho. Tais resultados mostram que, embora exista um potencial de evaporação 

medido em Tanque Classe A, não há água em superfície livre para evaporar. O potencial de 

evaporação nos meses de menor pluviosidade torna-se efetivo quando as águas do aquífero 

sedimentar são expostas pelas áreas expostas das cavas.  

Estima-se o potencial de evaporação por km2 de área livre do aquífero sedimentar 

quaternário por meio da subtração da evaporação medida em Tanque Classe A (D) da evaporação 

efetiva - obtida por meio do balanço hídrico (C)- o valor encontrado deve ser dividido pela área da 

bacia hidrográfica. Dados da bacia Piracuama (161 Km²) são mostrados na tabela 2: 
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Tabela 2- Estimativa da evaporação (m³)/Km² em área de aqüífero livre 

Meses Evaporação (m³/Km² 
de aquífero livre) 

Abril 71.622
Maio 76.097
Junho 68.071
Julho 79.900

Agosto 102.813
Setembro 51.527

Outubro 38.393

Total 488.423  

  

Constatou-se uma estimativa média anual de quase 500 m³ de água subterrânea evaporada 

por km2 de área do aquífero, que se torna efetiva pelas áreas abertas por meio das cavas, tanto em 

operação quanto abandonadas. Nos meses de maior precipitação total, novembro a março, a 

evaporação pode ser considerada proveniente das águas precipitadas na bacia, já que há excedente 

de água superficial. 

Reis et al (2006), a partir da modelagem de um banco de dados georreferenciado, avaliaram 

a evolução e o grau de interferência da atividade de extração de areia na planície aluvial do Vale do 

Paraíba, no trecho entre Jacareí e Pindamonhangaba, entre os anos de 1993 e 2003, por meio do 

cálculo do volume de água evaporada para a atmosfera, a partir da área das cavas e concluíram que 

o acréscimo nesse volume ocorreu proporcionalmente ao aumento na quantidade dos lagos. 

 

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados parciais da análise dos dados secundários de precipitação, vazão, evaporação e 

de balanço hídrico da bacia do rio Piracuama, componente da Bacia do Paraíba do Sul, que abrange 

os municípios de Pindamonhangaba e Tremembé indicaram uma média anual de aproximadamente 

500 m³ de água subterrânea evaporada por km2 de área do aquífero livre, evaporação que pode estar 

sendo atenuada pelo aumento das áreas de lagos, formados em consequência das aberturas das 

cavas para mineração de areia, as quais apresentaram um significativo aumento, conforme 

demonstrado pelos resultados da classificação das imagens TM-Landsat ao longo das décadas 

investigadas - 1986, 1996 e 2007, com destaque para o trecho compreendido entre os municípios de 

Caçapava e Pindamonhangaba.   

Por fim, vale ressaltar que produtos de sensoriamento remoto aliados a técnicas adequadas 

de classificação e análise são ferramentas que podem e devem ser adotadas nas fases de 

planejamento, monitoramento e fiscalização ambiental dessa atividade econômica devido ao seu 

alto grau de eficiência na análise espacial.  
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