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        As inundações são problemas decorrentes em áreas urbanas e rurais que podem ser 

resultado de ocupações irregulares e falta de planejamento urbano, acarretando assim prejuízos 

para a sociedade, para determinar os valores que representem matematicamente a infiltração e o 

escoamento a partir da precipitação pode ser confeccionado um mapa de uso e ocupação do solo. 

O uso do solo pode ser entendido como sendo a forma pela qual o mesmo é ocupado a 

partir do desenvolvimento das atividades socioeconômicas, sendo a sua caracterização de 

extrema relevância para a elaboração do diagnóstico e prognóstico ambiental.  O estudo do uso 

ainda é essencial para a avaliação de acordo com a legislação para áreas de reserva legal e de 

Áreas de Proteção Permanente (APP), uma vez que as mesmas são indiscriminadamente 

ocupadas ocasionando desastres urbanos em caso de enchentes. Com o mapa de uso de solo 

pronto é possível determinar parâmetros para futuramente serão inseridos em modelos 

Hidrológicos, pois esses têm sido escolhidos como ferramentas de suporte aos instrumentos de 

gestão e planejamento de recursos hídricos. 

A pesquisa foi realizada sobre a bacia hidrográfica Caveiras Montante 1, inserida na bacia 

do rio Caveiras, localizada na região serrana do estado de Santa Catarina, Brasil, o sistema 

Caveiras Montante 1 possui área total de 798,45 km² e este sistema foi dividido em 7 sub-bacias, 

sendo elas Caveiras Montante 2, UDESC Painel, Caveiras Lages, Ponte Grande, Entre Rios, 

Carahá e Ponte Velha, as mesmas podem ser observadas no mapa de situação na Figura 1 em 

suas respectivas ordens. 

 Para a classificação do uso do solo, utilizou-se imagens do programa LANDSAT TM 5 

de outubro de 2004, e processadas a partir dos software ENVI 4.7 e ArcGIS 10.2, a classificação 

do uso e ocupação do solo se deu a partir das seguintes classes: agricultura (considerando todos 

os cultivos agrícolas), reflorestamento (sendo este para Pinus spp e Eucalyptus spp), mata nativa, 

solo exposto, campos, água e núcleo urbano conforme Figura 2. 

A sub-bacia Caveiras Montante 2 apresenta a maior área coberta por floresta nativa, em 

torno de 75%, e tem como destaque o fato de não existir núcleo urbano. A jusante desta área, na 

sub-bacia UDESC Painel, a floresta nativa diminui gradativamente atingindo em torno de 48% da 

área de captação, sendo igualmente representada pela classe campo, e ainda com 2% de 

reflorestamento e 2% dividido por todas as outras classes. Quanto à sub-bacia Caveiras Lages 

obteve-se em torno de 52% da área como campo e, a floresta nativa diminui ainda mais, para 

32%. O reflorestamento e agricultura atingem em torno de 9% e 5%, respectivamente. Em 
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relação às sub-bacias urbanas, na área de captação referente ao rio Ponte Grande, verifica-se 44% 

representado por núcleo urbano e 42% por campo.  

Na área intermediária Entre Rios, observa-se 56% da área representada por campo e a 

presença de floresta nativa e reflorestamento, com 21% e 16% respectivamente. No Carahá, 

observa-se a maior área de núcleo urbano, com aproximadamente 61%, indicando a sub-bacia 

com maior impermeabilidade. Por último, a sub-bacia Ponte Velha apresenta 60% de sua área de 

captação com a classe campo, 30% de floresta nativa e de 2% para o solo exposto. 

 
Fig 1  Área de estudo, localização do sistema Caveiras Montante 1. 

 
 

 

Fig. 2 Uso e ocupação do solo no sistema Caveiras Montante 1. 

 
 

 

 

 

 

 


