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Resumo
Bacias

hidrográficas vêm sendo estudadas em termos de diagnóstico,

planejamento e análises ambientais, dada à importância do entendimento da
interação dos ecossistemas com as atividades antrópicas, observado a partir de
uma visão sistêmica. A correlação entre observações feitas a distância e
parâmetros medidos in loco trará benefícios importantes para avaliação da
qualidade da água. O caráter abrangente de um e pontual de outro e a natureza
dinâmica dos componentes da água dificultam correlações significativas. O
presente trabalho teve como objetivo caracterizar as influências antrópicas,
observadas pela alteração da paisagem, a montante de pontos que serão
utilizados como base de coleta de água para análises físico-químicas da bacia do
rio Una. Os pontos de coleta para análise da água foram definidos nas fozes dos
afluentes do rio Una, na confluência dos rios Rocinha e ribeirão das Almas, e na
foz no rio Paraíba do Sul. Para tal estudo, realizou-se a interpretação de imagens
de fotografias aéreas ortorretificadas e mapas temáticos para o recorte das subbacias estudadas, contendo os temas: drenagem, uso e ocupação do solo
vulnerabilidade ambiental e cobertura vegetal. A obtenção dessas informações foi
possível com o uso do software SPRING, v. 4.2. As informações obtidas dos
mapas temáticos foram cruzadas relacionando o uso do solo com a
vulnerabilidade das áreas onde estas atividades estão alocadas. A análise dos
dados demonstrou um alto grau de ocupação em áreas Medianamente Estável
Vulnerável , Moderadamente Vulnerável, Vulnerável e com Risco de Movimento

105

Anais GEOVAP 2006: Primeiro Seminário de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento do Vale do
Paraíba, Taubaté, Brasil, 7 de dezembro de 2006, UNITAU, P.105-114

de Massa, com uso do solo ocupado por pasto e agricultura em sua maior parte.
Os dados apontam para uma preocupação com o agravamento da vulnerabilidade
do solo das sub-bacias, decorrente do uso exploratório

sem ações de

conservação, o que pode gerar grandes impactos ao equilíbrio do ciclo hidrológico,
à estabilidade do solo, entre outros. Os dados encontrados no presente trabalho
serão posteriormente utilizados para complementar as informações obtidas com
as análises da água, apontando as causas específicas da degradação, a fim de
subsidiar ações que visem a melhora da qualidade ambiental deste rio.

Introdução
A bacia do rio Una, objeto de estudo do presente trabalho, está localizada
em uma área que abrange parte de três municípios: Taubaté, Tremembé e
2,

Pindamonhangaba, ocupando uma área de 477 km sendo que cerca de 86% do
município de Taubaté está dentro da bacia.
Estudos recentes desenvolvidos pela Universidade de Taubaté (UNITAU),
com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) têm
procurado relacionar as características ambientais da bacia do Una com as
atividades humanas nela desenvolvidas, por meio da coleta de dados,
mapeamentos, análises e monitoramento ambiental.
O presente trabalho faz parte de um estudo que visa avaliar o grau de
interferência das atividades antrópicas existentes na bacia na qualidade da água,
através da análise de variáveis limnológicas. Inicialmente se faz necessário
conhecer e caracterizar espacialmente a área, a fim de alocar pontos de coleta
estrategicamente localizados que possam apontar resultados laboratoriais que
demonstrem a situação da qualidade da água da bacia como um todo e de suas
sub-bacias em separado.

O estudo de tendências nos dados de qualidade de água, associado
à análise das possíveis causas, é importante no diagnóstico
ambiental de bacias hidrográficas, pois, permite se avaliar como os
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corpos d’ água vêm respondendo ao longo dos anos em termos
qualitativos, à crescente intervenção antrópica (GROPPO, 2005).
A bacia do rio Una foi apontada como prioridade 4 no Plano de Bacias
2000-2003 do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS).
A relevância ambiental e econômica dessa bacia está ligada ao fato do rio Una ser
um importante afluente do rio Paraíba do Sul e fonte de captação de água para o
abastecimento do Município de Taubaté.
Espera-se com esse trabalho compreender em maior detalhe como a
exploração atual dos recursos da bacia e a fragilidade ambiental em que se
encontram algumas áreas afetam a qualidade ambiental da bacia como um todo.
E, assim, proporcionar subsídios para a definição das necessidades de
planejamento, estratégias de conservação e uso racional, a fim de reverter os
processos exploração degradadores e indicar formas de uso mais sustentável dos
recursos naturais existentes nessa bacia.

Metodologia
Para se obter as informações necessárias foram utilizados mapas temáticos
de uso e ocupação do solo e vulnerabilidade da bacia hidrográfica do rio Una,
obtidos da Base de Dados Georreferenciados da Bacia do Rio Una (Batista et al.,
2005). A partir dos mapas da bacia, foram escolhidas quatro sub-bacias para
análise: Pouso Frio, Sete Voltas, Antas e Rocinha. Posteriormente, a ferramenta
SPRING v. 4.2 foi utilizada para recortar as sub-bacias e extrair delas as
informações relacionadas às classes de uso e de vulnerabilidade ambiental
estudadas. Os dados foram cruzados para permitir se a relação da vulnerabilidade
à erosão do solo às atividades de uso do solo. Essas informações foram
convertidas de hectares para valores em porcentagem e organizadas em tabelas
com o auxílio de uma planilha eletrônica, representando os dados de cada subbacia, apontando as classes de maior ocupação e o grau de vulnerabilidade.
Para confirmar as informações apontadas pela presente pesquisa fez-se um
reconhecimento de campo de algumas áreas das sub-bacias que foram
fotografadas, evidenciando a necessidade de ações futuras para tentar reverter os
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impactos existentes atualmente.

Resultados e Discussão
Para se obter um estudo relevante sobre a bacia do Una, foram escolhidas
quatro sub-bacias onde estão localizadas as cabeceiras dos principais afluentes
do rio.

Figura 1- Mosaico da bacia do rio Una (acima), mapa temático de uso do
solo (direta) e mapa temático de vulnerabilidade (esquerda)
Fonte: Base de Dados Ambientais do Una (Batista et al., 2005).

Após a tabulação e o cruzamento dos dados de vulnerabilidade e de uso e
ocupação do solo das quatro sub-bacias selecionadas, foi feita uma análise das
áreas (em hectares e porcentagem) ocupadas por cada classe de cobertura e uso
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e de vulnerabilidade. A partir do cruzamento desses dados foram geradas as
Tabelas 1, 2, 3, e 4.
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Na Tabela 1 são mostradas as porcentagens correspondentes ao
cruzamento da cada classe de uso e cobertura do solo com cada classe de
vulnerabilidade à erosão do solo para a sub-bacia do Pouso Frio. Nesta tabela se
observa que os percentuais mais altos se concentram nas classes de
vulnerabilidade “Medianamente estável vulnerável” e “Moderadamente vulnerável”.
Percentuais relevantes também são observados nas classes RMM Mata (Risco de
Movimento de Massa com Mata) com 42%, RMM Reflorestamento (Risco de
Movimento de Massa com Reflorestamento) com 40,3% e RMM Pasto Sujo (Risco
de Movimento de Massa com Pasto Sujo) com 38,9%.
Na Tabela 2 são mostradas as mesmas variáveis para a sub-bacia do Sete
Voltas. Nesta tabela os percentuais se distribuem de maneira semelhante aos da
bacia anterior, entretanto, se observa uma concentração maior na classe de
vulnerabilidade “Medianamente estável vulnerável”. Na Tabela 3 (sub-bacia do
Antas) há um equilíbrio maior entre os percentuais das duas classes
predominantes

(“Medianamente

estável

vulnerável”

e

“Moderadamente

vulnerável”) e se observa, também, uma porcentagem significativamente relevante
para o risco ambiental no cruzamento entre as classes “Solo exposto e Vulnerável”
(61,1%). Essas áreas apresentam alto risco de erosão e podem afetar
significativamente a qualidade da água da bacia pelo aporte de sedimentos, além
de poderem desestabilizar ainda mais o terreno pela possibilidade de formação de
voçorocas. Na Tabela 4 (sub-bacia do Rocinha) predominam os percentuais na
classe de vulnerabilidade “Medianamente estável vulnerável” seguida pela classe
“Moderadamente vulnerável”. Entretanto, cabe ressaltar que nesta última estão
concentradas duas classes de uso e cobertura com alto grau de impacto
ambiental, “Reflorestamento de corte” e “Área minerada”. Dependendo da
localização destas áreas com relação aos corpos d’água, existe um risco maior
(quanto mais próximo) ou menor (quanto mais distante) destas atividades
afetarem a qualidade da água na bacia.
De maneira geral, as classes de vulnerabilidade “Medianamente estável
vulnerável”, “Moderadamente vulnerável”, “Vulnerável” e as de “Risco de
Movimento de Massa em Pasto Sujo”, “Reflorestamento” e “Mata” tiveram maior
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destaque. Esses resultados refletem a necessidade de ações de conservação
ambiental urgentes para que o grau de degradação dessas áreas não seja
agravado no futuro.
As atividades antrópicas de geração de renda encontradas nas áreas
delimitadas pelas classes de vulnerabilidade fortalecem a necessidade desse tipo
de estudo realizado neste trabalho. As atividades são diversas, mas se destacam
as atividades ligadas à agricultura e pecuária, além de áreas mal utilizadas, ou
mesmo abandonadas, onde se encontram pastos degradados e áreas literalmente
degradadas em função de usos como urbanização e mineração. O contexto
histórico e econômico de todo o Vale do Paraíba, e seus impactos na qualidade do
solo e nos ecossistemas, não é diferente do que se observa em toda a bacia do rio
Una. A Figura 2 ilustra o padrão de ocupação existente em grande parte da bacia,
ou seja, margens de rio sem mata ciliar, alta erosão das margens pela mudança
de curso dos rios, pastagem plantada até a borda dos barrancos e gado vagando
livremente por toda a área, inclusive dentro d’água.

Figura 2. Área de pasto na bacia do Rocinha

As atividades antrópicas e a ocupação das áreas são mais relevantes em
solos com classe de vulnerabilidade “Medianamente estável vulnerável”, seguida
pela ocupação em áreas “Moderadamente vulneráveis”. Pôde-se observar,
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também, atividades que geram mais impactos em áreas com alta vulnerabilidade
(classe “Vulnerável”). É o caso da atividade de mineração na sub-bacia do Pouso
Frio.
Agricultura e pasto ocupam grande parte das sub-bacias. Essas atividades
são realizadas, predominantemente, por pequenos proprietários rurais que usam o
solo para subsistência ou para o comércio local. Em geral, empregam pouca
tecnologia e usam toda a propriedade, inclusive áreas de nascentes, fato que

Figuras 2 e 3 – Impactos gerados nas sub-bacias (movimento de massa (Figura 2 à
esquerda) e assoreamento de cursos d’água (Figura 3 à direita)

pode gerar graves problemas ao equilíbrio do ciclo hidrológico da bacia, na
estabilidade ambiental e no grau de vulnerabilidade do solo entre outros
agravantes ambientais.
O risco de movimento de massa também é destacado como uma
conseqüência desse processo de ocupação. A Figura 2 mostra uma área de
escorregamento de massa no talude da estrada próxima ao rio Rocinha (detalhe
na Figura 3), que juntamente com o ribeirão das Almas formam o rio Una.
Processos deste tipo estão presentes em todas as sub-bacias, principalmente em
áreas degradadas, urbanizadas, de pasto degradado e em menor intensidade em
áreas de reflorestamento.
Conclusão
Inúmeras são as bacias hidrográficas que sofrem dos mesmos processos
de exploração de recursos naturais como vem acontecendo com a bacia do rio
Una. A extensão de áreas frágeis à erosão, movimento de massa e inundações
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são conseqüências diretas de processos de exploração de recursos naturais de
forma predatória e descontrolada.
A partir da análise da vulnerabilidade ambiental e do uso do solo das subbacias estudadas pôde-se destacar grande intensidade de ocupação de áreas
“Medianamente Estável Vulnerável”, “Moderadamente Vulnerável” e grandes
extensões de áreas degradadas em terreno “Vulnerável”, assim como, áreas com
Risco de Movimento de Massa (RMM), principalmente nas sub-bacias Rocinha,
Sete Voltas e Antas.
As sub-bacias Pouso Frio (Tabela 1) e Antas (Tabela 3), embora
apresentem uma cobertura de pastagem significativa, apresentaram, também,
menores índices de vulnerabilidade nessas áreas (exceto áreas ocupadas por
pasto degradado), enquanto que a sub-bacia Rocinha (Tabela 4), se caracteriza
por possuir maior abrangência de atividades em áreas “Medianamente Estável
Vulnerável”, principalmente áreas sem cobertura florestal.
A grande ocorrência de RMM (23-44%) teve maior incidência nas áreas
classificadas por mata capoeira e áreas sem cobertura na sub-bacia Antas, Pouso
Frio e Sete Voltas, e em menor extensão na sub-bacia Rocinha. Isso ressalta a
importância da preservação dos remanescentes florestais nessas bacias.
A partir do estudo das quatro sub-bacias pôde-se observar que os
problemas ligados à agricultura e pecuária são semelhantes em toda sua
extensão, sobretudo em áreas de classes de solo “Medianamente estável
vulnerável”, “Moderadamente vulnerável” e “Vulnerável”. Esses resultados
demonstram o grau de preocupação que se deve ter com a situação futura dessas
áreas, visto que o empobrecimento do solo poderá agravar a situação de
movimentos de massa em toda a extensão da bacia, gerando inúmeros impactos
aos cursos d’água e a todo o ecossistema. Além da questão ambiental, existe
ainda a questão econômica. O agravamento dos problemas ambientais da bacia
levarão a resultados insatisfatórios da produção agropecuária nela existente o
que, por sua vez, poderá gerar mais degradação.
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