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RESUMO 

 

O meio natural tem sido exposto a diversas atividades que modificam a dinâmica e o 

equilíbrio do ecossistema. As bacias hidrográficas, recentemente, se tornaram 

unidades mais adequadas para realização de pesquisas ambientais por serem 

capazes de integrar em seu entorno o meio físico, biológico e socioeconômico, pois 

possuem em seus limites características que contribuem para um diagnóstico de 

maior precisão e controle. Neste contexto, a bacia hidrográfica é considerada uma 

das unidades de estudo mais adequada para o monitoramento e controle ambiental. 

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo o mapeamento na microbacia do 

Ribeirão Carambeí, na região de São Roque - SP, realizando-se a elaboração de 

mapas com temas variados como: hidrografia; Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s); tipos de solo; vias e estradas; uso e ocupação do solo; e classes de 

declividade, com o uso de técnicas de Geoprocessamento. Os mapas foram 

elaborados a partir do processamento digital de imagens do satélite LANDSAT-8 no 

Sistema de Informações Geográficas Quantum GIS. Este trabalho também 

objetivou-se analisar a estrutura dos solos ao longo da microbacia e fazer uma 

análise ambiental das áreas em que são abrangidas pela região da microbacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras- chave: Sistema de Informação Geográfica, Sensoriamento Remoto, 

Microbacia Ribeirão Carambeí, LANDSAT 8, São Roque. 



 
 

ABSTRACT 

 

The environment has been exposed to several activities that may change the 

ecosystem’s dynamics and balance. Catchment basins recently became appropriate 

units to conduct environmental researches because it is able to integrate into its 

surrounding physical, biological and socio-economic areas, as it has in its limits 

characteristics that contribute to a diagnostic with a bigger accuracy and control. In 

this situation, the catchment basins are considered one of the most appropriate units 

of study for environmental monitoring and control. Following this point of view, this 

paper aims to stablish the mapping of Ribeirão Carambeí, in the state of São Paulo, 

by making the preparation of maps with varying themes such as hydrography, áreas 

of full protection, soil types, roads, the use and ocupation of soil, and declivity 

classes by the geo-processing techniques. The maps will be elaboreted with the 

digital Landsat-8 satellite image processing in the geographic information system and 

Quantum GIS. This paper also aims to analyze the soil structure along the catchment 

basins and to make an environmental analysis of the areas which are covered by the 

catchment basins region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Geographic Information System, Remote Sensing, Watershed Ribeirão 

Carambeí, LANDSAT 8, São Roque.                 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expansão urbana das cidades no interior de São Paulo encontra-se em 

crescente desenvolvimento, e isto pode refletir diretamente como essas cidades 

planejarão o seu uso e ocupação do solo em médio e longo prazo. Analisando esta 

realidade, é de fundamental importância que as cidades que estão em crescente 

desenvolvimento realizem estudos de planejamento territorial, favorecendo 

expansão de forma ordenada e reduzindo as possibilidades de ocorrência de 

problemas diversos, principalmente aqueles relacionados ao uso e ocupação do 

solo. 

Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 2016, na 

microbacia objeto deste estudo (Ribeirão Carambeí), verifica-se que ela está com 

seu índice socioeconômico e demográfico em grau de vulnerabilidade classificado 

como médio, ou seja, a exclusão social e econômica tem sido fator relevante na 

interpretação de uso e ocupação do solo, indicando a necessidade de gestão e 

planejamento de território.   

 Para tanto, a observação e representação da superfície terrestre por meio de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma ferramenta de grande valia para 

organização de uma determinada área, seja ela um bairro, um município, um bioma, 

um país ou até mesmo uma bacia, sub-bacia ou microbacia hidrográfica. Assim, para 

o gerenciamento e planejamento correto, as decisões mais coerentes quanto aos 

usos atuais e futuros são embasadas em técnicas de geoprocessamento, definido 

por Câmara (1996) como a “ciência que utiliza as técnicas matemáticas e 

computacionais para tratamento das informações geográficas”. 

A partir desta assertiva, o presente trabalho tem a proposta de elaborar o 

diagnóstico ambiental do meio físico da microbacia do Ribeirão Carambeí, que 

poderá servir de base para futuras tomadas de decisão relativas a esta área. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em gerar um banco de dados 

integrado a modelos do terreno e mapas vetoriais (georreferenciados) em ambiente 
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SIG com características ambientais dentro dos limites onde se insere a microbacia 

denominada Ribeirão Carambeí, no município de São Roque. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos contemplam realizar levantamento de campo quando 

necessário, e classificar e analisar imagens, e gerar os seguintes produtos 

cartográficos: 

- mapa da microbacia ribeirão Carambeí; 

- mapa de Áreas de Preservação Permanente (APPs); 

- mapa de tipos de solo; 

- mapa de vias e estradas; 

- mapa de uso e ocupação do solo; 

- classes de declividade. 

 

1.2 Justificativa 

 

As imagens de satélite e as informações espaciais sobre o globo terrestre são 

ferramentas de suma importância para estudos ambientais e seus 

dimensionamentos. Com a grande contribuição científica as informações espaciais 

da atualidade estão especializadas e interativas, podendo ser utilizadas de diversas 

formas, inclusive para diagnóstico do meio físico gerando produtos cartográficos. A 

partir do diagnóstico proposto, acredita-se que é possível favorecer o planejamento 

racional do espaço estudado e a realização de ações de pesquisa científica pelo 

próprio IFSP (campus São Roque) conciliando desenvolvimento e conservação 

ambiental dessa microrregião. Para tanto, a justificativa deste trabalho consiste em 

subsidiar o planejamento das ações ambientais, de forma que o município possa ter 

– de maneira acessível – uma ferramenta que contribua de forma significativa no 

desenvolvimento das ações ambientais, contribuindo para futuras tomadas de 

decisão através do monitoramento adequado das áreas que abrangem a microbacia 

do Ribeirão Carambeí, no município de São Roque.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Sistemas de informação geográfica 

 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são capazes de tornar 

operacional a visão dos ambientes como sistemas. Para tanto, é necessário 

manipular e organizar uma grande quantidade de informações que posteriormente 

serão utilizadas para a finalidade proposta. Os SIGs não funcionam meramente 

como uma ferramenta que permite apenas a manipulação dos dados, mas também 

possibilita a análise, simulação e avaliação dos modelos pré-concebidos. Essa 

manipulação de dados só se torna possível com a aplicação de ferramentas 

adequadas. Entre assas ferramentas, podemos citar um dos principais softwares  

utilizado na geotecnologia, o Quantum Gis. 

Câmara et al. (1996) definem um SIG como um sistema que integra em uma 

única base de dados informações espaciais provenientes de dados cartográficos, 

dados de censo e de cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos 

numéricos de terreno, combinando as várias informações através de algoritmos para 

aplicações em análise geográfica e redes. O armazenamento da topologia permite o 

desenvolvimento de consultas a um banco de dados espacial, que não seriam 

possíveis de outra maneira. Portanto, um SIG pode ser utilizado em estudos 

relativos ao meio ambiente e recursos naturais, na pesquisa da previsão de 

determinados fenômenos ou no apoio a decisões de planejamento, considerando a 

concepção de que os dados armazenados representam um modelo do mundo real. 

 

2.1.1 QGIS 

 

O software Quantum GIS (QGIS), assim como o SPRING (Sistema de 

Processamento de Informações Geográficas / INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), é um SIG livre. O QGIS é um sistema multi-plataforma que 

suporta formatos vetoriais, raster (matricial), e de bases de dados. O QGIS possui 

interface gráfica simples e intuitiva. Todas as funções são claramente separadas, o 

que faz com que o QGIS se torne uma ferramenta fácil de trabalhar (ALVES e 

SILVEIRA, 2013). O QGIS fornece uma interface de programação a partir da qual os 
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desenvolvedores podem criar soluções personalizadas, ou seja, é um SIG de código 

aberto, podendo ser customizado por programadores. No QGIS podem-se realizar 

análises de dados espaciais, análise vetorial, amostragem, geoprocessamento, e 

aplicações com ferramentas de gerenciamento de dados espaciais e geometria. 

De acordo com Felgueiras et al. (1987), este programa computacional tem a 

capacidade de cruzamento, reclassificação, composição de mosaicos, elaboração 

de plotagem de cartas e processamento de imagens digitais. 

 

2.1.2 AutoCAD 

 

O AutoCAD (Computer Aided Desing) é um software utilizado para elaboração 

de desenhos técnicos de diferentes temas. Dentre os recursos disponibilizados pelo 

AutoCAD podemos citar o efeito de visualização em três dimensões (3D), ou seja, 

em altura, largura e profundidade. 

De acordo com Miranda (2010) pode ser definido como um desenho assistido 

por computador que acelera o processo confecção de desenhos arquitetônicos ou 

até mesmo desenhos técnicos. 

Esse software é utilizado na modelagem, ou acabamento dos arquivos 

utilizados em geoprocessamento. Após esse acabamento, o arquivo pode ser 

convertido e aceito em qualquer software SIG.  

 

2.2 Ferramentas de estudos do meio físico 

 

Ramos et al. (1979) destacam que as metodologias empregadas nos estudos 

de ordenamento territorial devem ser versáteis para que se possa aplicá-las na 

resolução de diversos problemas, incorporando disciplinas nas diferentes etapas do 

processo de análise e interpretação e devem contemplar um arranjo de trabalho 

alcançando-se um produto final de caráter integrado. Ressaltam, também, a 

importância da formulação de um banco de dados flexível e dinâmico que venha 

permitir a inserção de novas informações e a atualização do produto final. 

Segundo Souza e Fernandes (2000), as abordagens de planejamento e 

gestão que utilizam a bacia hidrográfica como unidade básica de trabalho são mais 

adequadas para a compatibilização da produção com a preservação ambiental. Por 

serem unidades geográficas naturais (seus limites geográficos ou divisores de água 
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foram estabelecidos naturalmente) e também serem consideradas unidade territorial 

para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), as 

bacias hidrográficas possuem características biogeofísicas e sociais integradas. 

 

2.3 Teoria geral dos sistemas e o geoprocessamento 

 

A teoria geral dos sistemas também é conhecida por teoria sistêmica e 

confere importância ao pensamento sistêmico como um movimento científico por 

meio de suas concepções de sistema aberto e de sua teoria geral dos sistemas. De 

acordo com Capra (2006), organismos vivos são sistemas abertos que não podem 

ser descritos pela termodinâmica clássica, que trata de sistemas fechados em 

estado de equilíbrio térmico ou próximo dele. Os sistemas abertos podem se 

alimentar de um contínuo fluxo de matéria e de energia extraídas e devolvidas ao 

meio ambiente. Mantêm-se, portanto, afastados do equilíbrio em um estado quase 

estacionário ou em equilíbrio dinâmico.  

De acordo com Grandesso (2000), uma teoria geral dos sistemas oferece um 

arcabouço conceitual abrangente capaz de unificar várias disciplinas científicas que, 

um dado momento, estavam isoladas e fragmentadas. Propõe, portanto, uma ciência 

da totalidade, da integridade ou de entidades totalitárias. Para tanto, busca-se uma 

síntese do conhecimento sem eliminar as diferenças por meio de um esquema claro 

e consistente de conceitos, uma teoria unitária em torno de conceitos de sistema e 

organização. O foco é deslocado da constituição das entidades para a organização 

dos sistemas e para o conceito de interação.  

Seguindo essa teoria, o sistema de informação geográfica reúne essas 

informações em um único banco de dados em que permite sua organização, através 

de um sistema único que pode beneficiar na execução de projetos de 

geoprocessamento. 

Recentemente, mais precisamente a partir da segunda metade do século XX, 

iniciou-se o desenvolvimento de tecnologias de processamento eletrônico de dados 

cartográficos, possibilitando a representação e o armazenamento de informações 

através de um ambiente computacional. Esta evolução tecnológica permitiu o 

aparecimento de um novo campo de estudos denominado geoprocessamento, 

conceitualmente descrito por Câmara (1996) como um “método de tratamento de 

informações geográficas a partir de técnicas matemáticas e computacionais”. 



15 
 

2.5 Coleta e Análise de Amostras de Solo 

 

O propósito fundamental do levantamento de solos é o de se fazer previsões 

quanto à utilização, comportamento e produtividade das terras de uma região em 

definidas modalidades de manejo. A identificação de cada solo deve ser feita por 

meio das características morfológicas e analíticas (RANZANI, 1969). 

Segundo Vieira e Vieira (1983), o mais importante no procedimento da 

amostragem do solo é que seja a mais representativa do local a ser estudado. Para 

isso, deve ser feita uma avaliação sumária da área, o que conduzirá a uma 

amostragem adequada do solo para o fim desejado.  

As características morfológicas são os principais critérios que permitem a 

identificação do solo em campo. Além disso, orientam a amostragem de solos para 

posterior análise em laboratório. Apesar de ser necessária análise em laboratório, a 

morfologia do solo permite que se possa estabelecer preliminarmente a classe na 

qual determinado solo pode se enquadrar (SCHNEIDER et al., 2007).  

A caracterização morfológica se inicia pelo exame do perfil do solo. É 

necessário avaliar variabilidade das características do solo na paisagem a fim de 

assegurar a representatividade do perfil a ser descrito. O perfil é examinado como 

um todo, separando-se e procurando identificar os diferentes horizontes que o 

compõe. Em alguns horizontes é necessário análises de laboratório. Após 

separação e identificação, cada horizonte é descrito quanto à espessura, transição, 

cor, textura, estrutura, consistência, poros, entre outros (SCHNEIDER et al., 2007).  

A utilização de dados altimétricos em conjunto com amostragens em campo 

têm sido realizada em estudos de mapeamento de solos (BARDALES et al., 2007; 

SILVA et al., 2007).  

 

2.6 Declividade 

 

A forma mais precisa de se classificar uma área em função da declividade 

tem sido através de levantamentos planialtimêtricos detalhados. Sendo assim, a 

classe de declividade pode ser estimada através de curvas de nível ou pontos de 

elevação, ou no campo com clinômetros; mais recentemente no contexto das 

geotecnologias, através da derivação de Modelos Digitais de Elevação (MDE). 

Segundo Valeriano e Albuquerque, (2010), por meio dessa metodologia é possível o 
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mapeamento da declividade em escala de pequena a média para quase toda a 

superfície terrestre.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1.1 Localização 

 

O município de São Roque encontra-se situado nas coordenadas (Lat/Long) 

23°33'7.88" Sul e 47° 8'3.31" Oeste como identificado na Figura 1, inserido na 

Região Administrativa de Sorocaba e pertence à Bacia Hidrográfica do Médio Tietê e 

Sorocaba na unidade de gerenciamento de recursos hídricos 10 (UGRHI-10), mais 

especificamente à sub-bacia do Médio Tietê Superior e Alto Sorocaba (SB-5-6). Em 

relação ao Estado de São Paulo, o município em questão está localizado na região 

oeste, a aproximadamente 60 km da capital. 

A Figura 1 ilustra a localização do Município de São Roque no Estado de São 

Paulo. 

 
Figura 1 – Município de São Roque no Estado de São Paulo. 

Fonte: O autor 2016. 
 

3.1.2 História 

 

A cidade de São Roque foi fundada em 16 de Agosto de 1657 pelo nobre 

capitão paulista Pedro Vaz de Barros, conhecido também como Vaz Guaçu, O 

Grande. A cidade recebeu o nome São Roque devido à devoção de seu fundador 
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por este santo. Atraído pela região, estabeleceu-se juntamente com sua família com 

aproximadamente 1.200 índios às margens dos ribeirões Carambeí e Aracaí, 

começando assim, a cultivar trigo e uva (PMSR 2015). 

Mais tarde, imigrantes italianos e portugueses cobriram as encostas dos 

morros com vinhedos, instalaram suas adegas e transformaram São Roque na 

famosa "Terra do Vinho". Em 1681, Fernão Paes de Barros, irmão do fundador, 

constrói a Casa Grande e a Capela de Santo Antônio, em taipa de pilão, vindo esta a 

servir como parada e pousada dos Bandeirantes, que desciam o Rio Tietê em busca 

de ouro e esmeraldas. Em 1832, São Roque foi elevada à condição de vila e, em 

1864, à categoria de município. E, em 1990, devido ao seu grande potencial no 

cenário histórico, artístico, ecológico e cultural, foi transformada em Estância 

Turística (PMSR 2015). 

 

3.1.3 Formação administrativa 

 

Distrito criado em 1768, foi elevado à categoria de município, com a 

denominação de São Roque, por decreto de 10 de junho de 1832, desmembrando-

se, então, de Parnaíba (IBGE, 2015).  

Por fim, a Lei Estadual nº 7.644, de 30 de dezembro de 1991, desmembra do 

Município de São Roque do Distrito de Araçariguama (IBGE, 2015). 
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Quanto à localização do município de São Roque - SP segundo Regiões 

Administrativas (RA), conforme ilustra a (Figura 2).

 

Figura 2 – Região Administrativa de Sorocaba. 
Fonte: Adaptado de SEADE. 

 

3.1.4 Dados censitários 

 

De acordo com o IBGE (2015), o município de São Roque apresenta os 

seguintes dados em relação à sua população (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dados Censitários de São Roque 

Código do 

Município 

Nome do 

Município 

Total da 

População 

2010 

Total de 

Homens 

Total de 

Mulheres 

Total da 

População 

Urbana 

Total da 

População 

Rural 

Total da 

População 

2015 

3550605 São Roque 78.821 38.762 40.059 7.1187 7.334 86.515 

Fonte: IBGE (2015). 
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Segundo a SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), os 

seguintes dados são apresentados (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Dados do Município de São Roque 

Território e População Ano Município 
Reg. 
Gov 

Estado 

Área (em Km²) 2015 306,91 7.118,76 248.222,36 

População 2015 83.510 
1.533.86

6 
43.046.555 

Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2015 272,10 215,47 173,42 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da 
População – 2000/2010 (em % a.a.) 

2015 1,19 1,11 0,87 

 
Grau de Urbanização (em %) 

 
2015 93,99 89,33 96,21 

 
Índice de Envelhecimento (em %) 

 
2014 76,37 63,48 67,20 

 
População com Menos de 15 Anos (em %) 

 
2015 18,59 19,73 19,63 

 
População com 60 Anos e Mais (em %) 

 
2015 14,20 12,53 13,19 

 
Razão de Sexos 

 
2015 96,18 97,89 94,80 

Fonte: SEADE (2015). 

 

3.1.5 Relevo e Altitude 

 

São Roque está situado em um relevo com a presença de morros e serras, o 

que se denomina Serrania de São Roque, uma das zonas geomorfológicas que 

compõem a província do Planalto Atlântico, que toma toda a região sudeste e leste 

do Estado www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/apresentacao (IBGE, 2016). 

A altitude verificada no município de São Roque com elevações de 

aproximadamente 1.200 m de altitude e zonas baixas de 600 m de altitude (IBGE, 

2016).  
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3.1.6 Geologia  

 

As unidades geológicas que afloram na área geográfica de acordo com o 

relatório da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Sorocaba e Médio 

Tietê (UGRHI 10), são constituídas por rochas de idades variadas, desde o Pré-

Cambriano até o Cenozoico. Sendo compostas pelas unidades estratigráficas do 

Embasamento Cristalino, Grupo Tubarão (Formações Itararé e Tatuí), Grupo Passa 

Dois (Formações lrati e Corumbataí), Grupo São Bento (Formações Piramboia, 

Botucatu e Serra Geral), Grupo Bauru (Formação Marília) e Sedimentos Cenozoicos.  

Os solos predominantes na UGRHI 10 são os argissolos ou latossolos 

vermelho-amarelo (IPT, 2005).  

 

3.1.7 Geomorfologia  

 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Sorocaba e Médio 

Tietê (UGRHI 10) está inserida em terrenos geomorfológicos do planalto cristalino 

(atlântico) sucedido pela depressão periférica, sendo esta limitada a oeste pelas 

cuestas basálticas. O rio Sorocaba tem a sua bacia situada em parte no Planalto 

Atlântico (curso superior) e na depressão periférica (o restante do curso). O rio Tietê, 

entre Pirapora e a UHE de Porto Góes, está situado no Planalto Atlântico e, em 

seguida, percorre a depressão periférica e, finalmente, até a barragem de Barra 

Bonita atravessa Cuestas Basálticas (IPT, 2005). 

 

3.1.8 Clima 

 

O Clima é definido como o conjunto das condições atmosféricas que ocorrem 

com maior frequência em um local da superfície terrestre. No senso estreito, é 

geralmente definido como a “média do tempo” ou, mais rigorosamente, como a 

descrição estatística em termos de média e variabilidade de quantidades relevantes 

sobre o período de tempo numa distância de meses a milhares de anos (Marengo, 

2007). O período clássico é de 30 anos, conforme definido pela Organização 

Mundial Meteorológica (WMO). Estas quantidades são, em sua maioria, variáveis de 

superfícies, tais como: temperatura, precipitação, pressão atmosférica e vento. 
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O clima pode variar de acordo com a latitude, altitude, relevo, 

continentalidade, maritimidade, vegetação, solo e outros (IPT, 2005). 

Os fatores climáticos são aqueles que modulam os elementos climáticos, tais 

como: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação, relevo, etc. Para 

caracterização ou classificação do tipo climático existem, atualmente, vários 

esquemas disponíveis. Para o estudo da microbacia ribeirão Carambeí do município 

de São Roque será utilizado o modelo de classificação do clima proposto por 

Wladimir Köppen (1846-1940). 

Segundo o modelo de classificação de Köppen, o clima e a vegetação estão 

relacionados seguindo critérios que são usados para definir os tipos climáticos. No 

esquema de Köppen são considerados a sazonalidade e os valores médios anuais e 

mensais de temperatura do ar e de precipitação (Mendonça e Oliveira, 2007). A 

classificação de Köppen divide os climas em 5 grandes grupos (A, B, C, D e E) 

diversos tipo conforme apresentado no Quadro 1. (Centro de Pesquisas 

Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura). 

 

   Quadro 1 – Grupos de clima segundo o modelo de classificação proposta por Köppen (1846-1940). 

Código Grupo 
 

Descrição 
 

A Clima tropical 

• Climas megatérmicos 

• Temperatura média do mês mais frio do ano >18ºC 

• Estação invernosa ausente 

• Forte precipitação anual (superior à Evapotranspiração 

potencial anual) 

B Clima árido 

• Climas secos (precipitação anual inferior a 500mm). 

• Evapotranspiração potencial anual superior à 

precipitação anual. 
• Não existem cursos de água permanentes. 

C 
Clima 

temperado 

quente 

• Climas mesotérmicos 

• Temperatura média do ar dos 3 meses mais frios 

compreendidas entre -3 ºC e 18 ºC. 
• Temperatura média do mês mais quente > 10 ºC. 

• Estações de Verão e Inverno bem definidas. 

D 
Clima 

temperado frio 

• Climas microtérmicos. 

• Temperatura média do ar no mês mais frios <-3 ºC 

• Temperatura média do ar no mês mais quente > 10ºC 

• Estações de Verão e Inverno bem definidas 
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E Clima glacial 

• Climas polares e de alta montanha. 

• Temperatura média do ar no mês mais quente 

< 10 ºC. 
• Estação do Verão pouco definida ou inexistente. 

        *Classificação climática proposta por Köppen.  
       Fonte: Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura 

 

Seguindo a proposta de Köppen – Geiger, 2013. O clima é quente e 

temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em São Roque. 

Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do 

clima é Cfb de acordo com Köppen conforme ilustra a Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Clima segundo Köppen. 

Fonte: Adaptado Köppen’s climate classification map.  
 

 

 Em São Roque a temperatura média é 17.9 °C, com uma pluviosidade média 

anual de 1391 mm. A tabela apresenta alguns dados referentes ao clima e 

temperatura no município de São Roque (IBGE 2016).  
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Tabela 3 – Clima e temperatura no município de São Roque. 

Tipo 
Climático 

Símbolo* 
Total de chuva 
no período seco 

Total de chuva no 
mês mais quente 

 

Temperatura média no 

mês mais frio 

 

Quente 
temperado 

Cfb Menos de 60 mm 23°C 16ºC 

*Classificação climática proposta por Köppen.  
Fonte: Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura 

 

3.1.9 A microbacia do ribeirão Carambeí 

 

De acordo com o Relatório Zero da UGRHI 10 proposto no plano regional 

integrado de saneamento básico (PRISB, 2011) a microbacia Ribeirão Carambeí 

está localizada no município de São Roque, mais precisamente entre os bairros 

Cachoeirinha, Sorocamirim e Goianã, e um dos seus principais afluentes é o Rio 

Carambeí que faz suas contribuições com a Bacia Hidrográfica do Médio Tietê e 

Sorocaba (UGRHI-10). 

 A microbacia do Ribeirão Carambeí está localizada na zona sul do município 

conforme ilustra a Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Microbacia Ribeirão Carambeí. 

Fonte: O Autor 2016. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais necessários 

 

De maneira geral, os materiais utilizados para elaboração deste trabalho 

foram: 

 Mapa geral da cidade e estudos de áreas de risco previamente 

elaborados e disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São Roque; 

 Câmera fotográfica (levantamento fotográfico em campo); 

 GPS de navegação (marcação de coordenadas em campo);  

 Imagens do satélite LANDSAT; 

 Equipamentos para coleta de amostras de solo (Levantamento 

pedológico); 

 Softwares AutoCAD, QGIS. 

 

4.2 Métodos 

 

Os métodos propostos para a realização deste trabalho foram divididos em 

duas etapas, sendo a primeira relacionada às etapas de levantamento de dados em 

campo, e a segunda etapa refere-se às etapas de elaboração do banco de dados 

conforme ilustra o organograma na Figura a seguir. 
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Figura 5 – Organização da metodologia 

 

4.2.1 Levantamentos de solos 

 

Os procedimentos utilizados para realização do levantamento pedológico se 

basearam na metodologia definida no Manual Técnico de Pedologia do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2007. O levantamento de solos 

realizado foi do tipo levantamento de reconhecimento. Considerando que os 

levantamentos do tipo reconhecimento atendem a uma ampla faixa de objetivos e 

necessidades, eles estão compartimentados em três níveis de execução, 

compreendendo alta, média e baixa intensidade (EMBRAPA, 1989). Os níveis de 

reconhecimento diferenciam-se quanto aos objetivos, métodos de prospecção, tipos 
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de unidades de mapeamento, área mínima mapeável, material cartográfico e 

sensores remotos básicos e escala de publicação. A densidade de observações por 

área é variável, entre 0,04 a 2,0 observações por quilômetro quadrado (IBGE, 2007).  

Dessa forma, de acordo com os objetivos da realização do levantamento de 

solos, o levantamento de reconhecimento foi definido como média intensidade, uma 

vez que tal intensidade é indicada para fins de elaboração de projetos de uso e 

planejamento, incluindo seleção de áreas para colonização, construção de rodovias 

e ferrovias, zoneamentos agroecológicos, etc. Nesta categoria os levantamentos têm 

sido usados para trabalhos em áreas menores, como municípios, bacias 

hidrográficas e mesmo fazendas, principalmente para estudos ambientais, o que 

justifica a adoção desta metodologia para o objetivo traçado para o presente estudo.  

Os procedimentos de campo seguidos no levantamento realizado consistiram 

no preenchimento de ficha para descrição morfológica dos solos no campo, bem 

como análise granulométrica das amostras de solo coletadas, discriminando 

principalmente percentual de areia (fina e grossa), percentual de silte, percentual de 

argila e classificação final.  

Estes pontos foram previamente estimados para credibilizar a metodologia 

utilizada conforme apontaram Bardales et al. (2007) a respeito da importância da 

utilização de dados altimétricos em conjunto com amostragens em campo para 

estudos de mapeamento de solos. 

Este levantamento pedológico foi realizado na data de 05 de Janeiro de 2016. 

Após a definição dos pontos de interesse para análise morfológica, as amostras 

foram armazenadas e posteriormente levadas para o laboratório.  

As análises realizadas em laboratório se constituíram em análises 

granulométricas que foram trabalhadas no laboratório CELQA localizado na cidade 

de Sorocaba, o que já permite afirmações e contribuições essenciais para os 

objetivos do presente trabalho. 

 

4.2.2 Levantamento preliminar de dados 

 

Este momento consiste na coleta de todas as informações referentes ao 

município quanto à sua caracterização, através de consulta a trabalhos técnicos já 

realizados especificamente para o município de São Roque, realização de reuniões 

com a presença de técnicos da prefeitura municipal e consulta a outras informações 
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de interesse por meio de acesso a sites oficiais. Os dados referentes à 

caracterização da microbacia do Ribeirão Carambeí nesta etapa consistem na 

análise dos mapas já elaborados para o território municipal (hidrografia, vias, solos, 

uso e ocupação do solo, etc.), contudo, não se obteve material com dados 

relevantes e com credibilidade para a microbacia objeto de estudo do presente 

trabalho. 

 

4.2.3 Sensoriamento remoto e geoprocessamento 

 

Dados georreferenciados e imagens de satélite foram adquiridas, 

processadas e organizadas em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), o que 

possibilitou utilizar técnicas de geoprocessamento na elaboração dos mapas 

necessários. 

Imagens de média e alta resolução espacial foram devidamente 

georreferenciadas e tratadas radiometricamente para fornecerem informações 

confiáveis pertinentes ao presente trabalho.  

Os softwares utilizados para a realização destas atividades foram o QGIS, 

juntamente com as imagens de satélite para elaboração do banco de dados 

(imagens do sensor/satélite TM/Landsat 8). Para complementar o banco de dados 

contempla-se também as informações disponíveis através do software Google Earth, 

bem como informações de campo levantadas com a utilização de um GPS de 

navegação. 

 

4.2.4 Elaboração dos mapas 

 

Esta fase consiste no ponto chave para afirmação acerca deste estudo 

realizado. Portanto, para auxílio em todas as afirmações a respeito do trabalho em 

questão. Foram utilizadas as metodologia de confecção dos mapas mencionados 

nos subitens subsequentes. 

 

4.2.4.1 Mapa de uso atual do solo  

 

As imagens multiespectrais de média resolução espacial, principalmente, no 

mapeamento do uso atual do solo, foram de essenciais para elaboração deste tema. 
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Utilizando o software QGIS, as imagens foram classificadas pelo método visual 

classificando de acordo com a característica de cada uso. A imagem utilizada foi  do 

satélite Landsat 8. 

 

4.2.4.2 Mapa de classe de declividade 

 

Para criação do mapa de classes de declividade, que se constituiu na 

utilização do plugin para a classificação de dados raster com sextante Grass 

(Quantum GIS), contendo os dados de declividade do banco de dados 

geomorfométricos (TOPODATDA) 2016. Para indicação da porcentagem de 

declividade, foram utilizadas as regras para as classes de declividade da EMBRAPA, 

1979. 

 

4.2.4.3 Mapa de vias/estradas 

 

Para elaboração do mapa de vias, utilizando com principal base de dados, o 

plugin Open Street Maps. Quando necessário, imagens online do Google Earth 

também foram utilizadas na confecção e atualização deste mapa. Todas as 

informações duvidosas obtidas por meio de imagens utilizadas foram validadas em 

campanhas de campo.  

 

4.2.4.4 Mapa de tipos de solo 

 

Antes da realização de qualquer estudo referente aos tipos de solos do 

município foram analisadas as informações pré-existentes acerca deste atributo. 

Contudo, as informações encontradas para pedologia se tratam de informações em 

nível estadual ou nacional (ex. Boletim Técnico IAC 45, João Bertoldo de Oliveira et 

al. (1999) – Mapa Pedológico do Estado de São Paulo – Escala 1:500.000), o que 

inviabiliza a utilização destas informações em escala municipal. Assim, para a 

elaboração do mapa de solos, a base principal foi a amostragens de campo.  

Deste modo, com base nos resultados das amostragens em campo (análises 

morfológica e laboratorial) já descritas anteriormente, por meio de técnicas de 

interpolação em ambiente SIG, gerou-se o mapa de tipos de solos. 

 

http://andersonmedeiros.com/reclassificacao-dados-raster-sextante-grass/
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4.2.4.5 Mapa da microbacia 

 

O mapa de microbacia foi gerado buscando-se preferencialmente coerência a 

partir de outra fonte pré-existente. Como o objetivo deste trabalho se refere ao 

estudo da microbacia do Ribeirão Carambeí, a ideia principal da geração deste 

mapa é situar onde se encontram e os limites desta microbacia mencionada. 

 

4.2.4.6 Mapa de áreas de preservação permanente (APP’s) 

 

A partir do mapa de hidrografia e declividade, se utilizou de uma técnica 

chamada buffer para gerar o mapa de APP’s (Áreas de Preservação Permanente) 

de acordo com a legislação vigente (Lei 12.651 de 2012). 

 

4.2.4.6 Mapa de drenagem 

 

O mapa de drenagem foi elaborado utilizando-se do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) e a base cartográfica do IBGE 2016. Desta forma foi possível 

trabalhar as informações como a rede de drenagem e os cursos d’água. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussões a seguir apresentados abordam dois pontos 

principais: os produtos cartográficos gerados, as observações gerais acerca do 

diagnóstico da microbacia. 

 

5.1 Produtos cartográficos 

 

Conforme mencionado na descrição dos métodos, foram gerados produtos 

cartográficos relacionados a 7 (sete) temas/atributos, todos em escala 1:30.000. Os 

resultados e discussões acerca de cada um encontram-se descritos nos subitens a 

seguir.  

 

5.1.1 Mapa de uso atual do solo 

 

O mapa da microbacia de uso atual do solo gerado encontra-se apresentado 

no Apêndice A deste estudo. Este mapa classificou a área da microbacia em quatro 

classes, sendo elas: vegetação, pastagem e solo exposto, edificações e 

represa/lago (água). A área (Km² e %) representada por cada uma das classes 

encontra-se na Tabela 1. Por meio de análise deste produto cartográfico e Tabela 1, 

é possível perceber que o município objeto de estudo possui maior área 

representada por vegetação, seguida de pasto/solo exposto e área 

urbana/edificações. 

Tabela 4 – Áreas de representação das classes de uso atual do solo em ha e %. 

Uso Atual Área Km² Área em % 

Vegetação 33,6 55,72 

Pasto/Solo 
Exposto 

37,0 36,95 

Urbano/Edificações 20,9 7,21 

Rios/Lagos (água) 33,9 0,12 

Total 142.830 100 
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Apenas para fim de maior entendimento dos benefícios da existência de um 

mapa de uso atual do solo para uma área de interesse, vale explanar que a 

expressão “uso atual do solo” pode ser compreendida como a forma pela qual o 

espaço está sendo ocupado pelo homem ou preenchido pela cobertura natural. O 

levantamento do uso atual do solo é de grande importância, na medida em que os 

efeitos do uso desordenado causam deterioração do ambiente.  

 

5.1.2 Mapa de drenagem / hidrografia 

 

O mapa de hidrografia da microbacia encontra-se no Apêndice B deste 

estudo. A partir deste mapa é possível identificar o principal rio presente na área em 

estudo, o Ribeirão Carambeí. Além de ser imprescindível na condução deste 

trabalho, este mapa também pode servir de auxílio na geração de mapa 

representando áreas de preservação permanente (APP) em propriedades 

particulares (segundo quantidade de módulos fiscais – como prevê o novo Código 

Florestal – Lei 12.651/2012), bem como servir de base em reclassificação municipal 

de outras microbacias, de acordo com objetivos de estudos futuros.  

Com a geração deste mapa foi possível inferir que a microbacia em estudo 

possui aproximadamente 17,529 Km de hidrografia (comprimento do ribeirão 

Carambeí). 

 

5.1.3 Mapa de vias 

 

Foi gerado o mapa de vias da microbacia com a presença das curvas de 

nível. Este mapa encontra-se no Apêndice C. Nos mapas referentes a este atributo 

encontra-se representada a principal via existente na microbacia, a Rodovia Prefeito 

Quinto de lima com extensão de 5,866 Km, medidos dentro do perímetro em que a 

microbacia foi delimitada. 

 

5.1.4 Mapa de classes de declividade 

 

O Apêndice D deste estudo traz o mapa de classes de declividade. Para 

classificar a área territorial da microbacia em estudo para este atributo foram 

geradas 5 (cinco) classes de declividade distintas, sendo elas de 0-3%, 3-8%, 8-
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20%, 20-45%, 45-75%. Para geração deste produto cartográfico, foi necessária a 

utilização de curvas de nível. A partir dessa premissa discutida, no que se refere à 

susceptibilidade à ocorrência de erosão, quanto maior a declividade, certamente 

maior pode ser a energia do escoamento superficial, favorecendo o início ou 

desenvolvimento de processos erosivos e conservação do solo. Por fim, deve ser 

dada maior importância principalmente às pequenas porções com declividade 

superior a 45%.  

 

5.1.5 Mapa de áreas de preservação permanente (APP’s) associadas à rede de 

drenagem e legislação vigente 

 

O mapa de áreas de preservação permanente (APP’s) encontra-se no 

Apêndice E deste trabalho. Para geração deste mapa foi necessária a utilização do 

mapa de rede de drenagem (hidrografia) e consulta à Lei Federal 12.651 de 25 de 

Maio de 2012 (que institui o novo Código Florestal Brasileiro), bem como todas as 

suas alterações posteriores, inclusive Lei 12.727 de 18 de Outubro de 2012.  

Então, é importante frisar que não foram aplicados critérios de definição de 

APP segundo áreas de imóveis rurais existentes na microbacia.  

 

5.1.6 Mapa dos tipos de solo 

 

O mapa do Apêndice F ilustra 1 (um) tipo de solo identificado na área da 

microbacia em estudo, segundo resultados da análise morfológica, sendo ele 

cambissolo háplico. 

CAMBISSOLO HÁPLICO – solos minerais com características bastante variáveis, 

que sempre apresentam textura média ou mais fina e ausência de grande 

desenvolvimento. São solos com pequena profundidade, elevado teor de minerais 

primários (minerais herdados da rocha), presença significativa de fragmentos de 

rocha na massa do solo e outros indícios do intemperismo incipiente do solo. Em 

alguns casos, a presença de maiores quantidades de minerais primários nos 

Cambissolos contribui para uma maior reserva nutricional para as plantas, 

especialmente importante em cultivos florestais e perenes. 

Outro mapa referente aos solos da microbacia em questão encontra-se no 

Apêndice G. Este foi elaborado a partir dos resultados de análises granulométricas 
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de amostras de textura superficial. Os resultados compreendem a identificação de 2 

(duas) classes de textura, sendo elas franco-argilo-arenosa (46,93% da área total da 

microbacia = 6.667 Km²), e franco-argilosa (53,07% da área total da microbacia = 

7540 Km²). Para identificação destas classes de textura utilizou-se o triângulo 

textural representando as classes texturais do solo proposto por Lemos e Santos 

(1996), ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 6 – Triângulo textural representando as classes texturais do solo.  

Fonte: Lemos e Santos (1996). 
 

A grande importância da geração deste mapa é para identificar a 

vulnerabilidade do horizonte superficial ao início ou desenvolvimento de processos 

erosivos. Ou seja, quanto mais arenosa esta camada superficial, mais vulnerável à 

erodibilidade ou perda de solo. No entanto, vemos que o solo da microbacia tem 

uma porcentagem maior de argila Tabela 2. 
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Tabela 5 – Resultado da análise granulométrica representada em %. 

Amostra % Argila % Silte % Areia 

Ponto 1 33,6 22,2 44,2 

Ponto 2 37,0 29,8 33,2 

Ponto 3 20,9 18,1 61,0 

Ponto 4 33,9 20,8 45,3 

Ponto 5 23,4 16,6 60,0 

 
Por fim, nos Apêndices H, I e J encontram-se, respectivamente, as fichas de 

campo com os resultados das análises morfológicas em cada ponto de amostragem 

do levantamento pedológico, e os resultados das análises laboratoriais de 

granulometria das amostras coletadas por ponto de amostragem, bem como as fotos 

relatando as coletas e seus respectivos pontos. 

 

5.1.7 Mapa da microbacia 

 

O mapa da microbacia representada em uma área territorial total de 14,2830 

Km² e delimitada a partir dos produtos cartográficos previamente elaborados 

encontra-se no Apêndice K. O intuito da elaboração deste mapa foi o de facilitar 

afirmações e abordagens relacionadas à interpretação referente ao desenvolvimento 

urbano. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com os resultados e informações obtidos pela realização deste trabalho é 

possível afirmar que a microbacia Ribeirão Carambeí compreende locais bastante 

heterogêneos, com a presença em sua maior parte de vegetação, que mostram a 

importância de um planejamento adequado para que as futuras utilizações sejam 

coerentes. Observa-se a presença significativa de exposto, onde se observa 

ambientes que precisam ser monitorados para mitigar os impactos ambientais 

negativos, como áreas de cultivo muito próximas aos cursos d’água que demostram 

a necessidade de uma delimitação real das áreas de preservação permanente. 

Os aspectos pedológicos e hídricos sempre condicionaram de alguma forma, 

a ocupação do meio físico. O estudo de ordenamento e planejamento ambiental 

fundamenta-se no conhecimento dos elementos da natureza geológica, elementos 

estes que, geralmente, terão influência direta ou indireta nos demais aspectos no 

entorno da área de estudo.  

A caracterização prévia dos terrenos é imprescindível para que possa 

determinar os diversos usos e, neste sentido, as classes de declividade mostraram 

que a área da microbacia está com sua maior parte com declividade acima de 20%, 

o que indica maior atenção nas áreas que não têm vegetação.  

Espera-se que, através do diagnóstico ambiental apresentado, o presente 

trabalho possa subsidiar a continuação de futuros trabalhos de geoprocessamento 

na área, além de poder contribuir com as tomadas de decisões do poder público, 

possibilitando a efetiva conservação desta importante microbacia para o município 

de São Roque. 

O software utilizado para este trabalho (QGIS) mostrou-se um bom método de 

inteligência geográfica para auxílio no planejamento do uso e ocupação do solo. Isto, 

posto, o software oferta mecanismos de levantamento de dados que facilitam o 

estudo do estado da área em questão, por meio de sua identificação, localização e, 

consequentemente, prestando assistência ao planejamento, gestão territorial e 

zoneamento ambiental. 
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