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É conhecido que cada uso e ocupação de solo tem seu gerenciamento territorial específico. 

Este gerenciamento e as ações determinadas influenciam diretamente nos recursos hídricos e na 

disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica. Além de influenciar a vazão do canal, alterações no 

uso do solo e assim no ciclo hidrológico estão diretamente associados a quantidade de sedimentos 

e elementos poluentes que atingem a bacia hidrográfica. Por exemplo, áreas com uso do solo 

voltado a agricultura, tendem a ser mais tóxicas aos recursos hídricos próximos a ela, por sua 

cultura necessitar de constante uso de agrotóxicos para que a colheita funciona da forma mais 

rápida possível, diferente de áreas de uso de solo como campo, que geralmente são áreas pouco 

impactadas por agentes tóxicos que podem infiltrar no solo, no ar e na água. 

Por esta razão, e por diversas outras, como o avanço econômico e urbano controlado, faz-se 

essencial o mapeamento de áreas urbanos e rurais. Com isto em mente, através do uso de 

softwares como ArcGis e Envi, durante este período o estudo deste projeto de iniciação científica 

buscou realizar o mapa de uso e ocupação de solo de diversas regiões localizadas na bacia do Rio 

Canoas. Os resultados proporcionaram material para análise e para produção de artigos que 

buscam comparar a situação do uso e ocupação do solo para diferentes épocas, na mesma região, 

e desta forma procurar tendências de mudanças regionais.  

Ainda, com estes mapas citados acima, é possível, interseccionando com arquivos dos 

trechos d’água, encontrar tendências de áreas que podem estar violando legislações e utilizando 

regiões de APP (Área de Preservação Permanente) para usos não permitidos, como por exemplo, 

a agricultura. A figura 1 a seguir demonstra um dos mapas realizados durante este ano. 
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Figura 1 – Mapa de uso e ocupação do solo da bacia do Rio Marombas – 1986.  

Fonte: Os autores, 2017. 

 

Estudos como este podem auxiliar em diversas frentes; uma delas é o desenvolvimento do 

Plano da Bacia Hidrográfica, enxergando tendências de evoluções no uso da terra que podem 

indicar a queda da qualidade dos recursos hídricos próximas à mesma. Desta forma, é possível ter 

uma ideia indireta dos efeitos negativos que possam acontecer aos recursos hídricos, aplicando 

métodos de sensoriamento remoto para uma vasta região. 

Como já citado, é possível reconhecer através da bibliografia que usos de terra como a 

agricultura e pecuária afetam negativamente a qualidade da água. Se estes evoluem, a chance do 

declínio da qualidade da água acontecer é maior. Desta forma, esta metodologia pode 

indiretamente indicar impactos na qualidade da água sem ser necessário retirar análises do local, 

baseando-se apenas no uso do solo e sua intersecção com os trechos d’água conhecidos. Estas 

inferências no aumento ou diminuição do impacto da água são extremamente usuais, a ponto de 

demonstrar medidas preventivas e corretivas, e sua importância. 

A evolução do uso do solo sendo diretamente conectada com a evolução da degradação 

pode ser um método funcional, desta forma a produção de mapas de uso e ocupação de solo 

consistidos faz-se cada vez mais necessária nesta frente de estudo. 
 

 

  

 

  

 

 

 


