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RESUMO – Este trabalho teve como objetivo mapear as áreas de interferência antrópica na bacia da 
Barragem Santa Barbara em Pelotas/RS, nos períodos de 1999, 2010 e 2016, para identificar as áreas 
de avanço urbano e rural e, com isso, fazer um diagnóstico ambiental desta bacia. Através de 
geoprocessamento realizou-se o mapeamento e a classificação da superfície da bacia para 
identificação das áreas de interferência antrópica nos três períodos distintos. O software SPRING, 
desenvolvido pelo INPE, foi utilizado neste trabalho para realizar uma classificação de uso e 
ocupação da bacia. Ao analisar os resultados obtidos, pode-se concluir que a metodologia aplicada 
mostrou-se adequada para o levantamento de uso e ocupação da bacia da Barragem Santa Barbara, 
permitindo uma avaliação ambiental da mesma. Os resultados apontam que nos últimos anos houve 
um aumento das áreas das classes da pedreira, urbano, cultivo e campo, e uma diminuição das áreas 
das classes do reservatório e mata. 
 

ABSTRACT– The goal of this work is to map areas of human interference in dam Santa Barbara, 
Pelotas / RS, during 1999, 2010 and 2016, in order to identify areas of urban and rural advancement 
and, therefore, to do an environmental diagnosis of this region. Through geoprocessing it was 
performed the basin surface mapping and classification to identify the anthropogenic interference 
areas in three distinct periods. SPRING software developed by INPE was used in this work. When 
analyzing the results, it is possible to confirm the efficiency of the applied methodology. Results show 
an increase in urban and rural areas and a decrease in areas of forest and water reservoirs. 
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INTRODUÇÃO 

Com o crescimento desordenado das cidades brasileiras, a demanda por espaços urbanos vem 

aumentando, motivado pela migração da população de diferentes locais e regiões para centros 

maiores. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2007), no Brasil 

existe cerca de 85% da população vivendo em área urbana. 

As bacias hidrográficas apresentam-se como unidades fundamentais para o planejamento do 

uso e conservação ambiental e mostram-se extremamente vulneráveis as atividades antrópicas. De 

modo geral, as bacias hidrográficas têm sofrido grande perda da biodiversidade, relacionada a 

exploração dos recursos naturais através das práticas rudimentares de manejo de solo nas zonas rurais, 

do desmatamento desenfreado das vegetações nativas para extração de madeira e da poluição hídrica 

provinda das cidades, devido à infraestrutura deficiente de saneamento básico urbano e industrial, e 

de setores da zona rural, através da utilização inadequada de agroquímicos. Além de causar problemas 

ao meio natural, essas questões também acarretam em prejuízos diretos para as comunidades 

tradicionais e para as populações urbanas, através do consumo de água de baixa qualidade e da 

disseminação de doenças de veiculação hídrica (Carvalho, 2014). 

O diagnóstico ambiental define-se como o conhecimento de todos os componentes ambientais 

de uma determinada área (país, estado, bacia hidrográfica, município) para a caracterização da sua 

qualidade ambiental. Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é interpretar a situação ambiental 

problemática dessa área, a partir da interação e da dinâmica de seus componentes, que podem ser 

relacionados aos elementos físicos e biológicos ou aos fatores socioculturais (Sant'Ana, 2012). 

Entre as ferramentas utilizadas para o mapeamento e diagnóstico ambiental, está o 

geoprocessamento, sendo este o uso automatizado de informação, onde de alguma maneira está ligada 

a um exato lugar no espaço, seja por meio de um mero endereço ou por coordenadas geográficas. O 

Sistema de Informação Geográfica faz parte do Geoprocessamento, que vem a ser o sistema que reúne 

maior capacidade de processamento e análise de dados espaciais. Este faz uso de ferramentas, 

recursos e dados em que os analistas consigam reconhecer a evolução temporal e espacial de um 

determinado fenômeno geográfico e sua ligação com outros (Hartwig, 2009). 

Segundo Hartwig (2009), é uma tecnologia que envolve todas as áreas de formação e não exige 

quesito algum para ser aplicada. É uma ferramenta de grande importância, onde a sua utilidade é 

ímpar para a conservação da biodiversidade, devido a capacidade de coleta de dados espaciais 

relevantes para diversos estudos como dados temáticos e de distribuição de espécies. Permite ainda, 

as análises muito detalhadas como a identificação de áreas prioritárias para a conservação, 

delimitação de corredores de biodiversidade e base para sistemas de suporte á decisão. 

Na área ambiental, o geoprocessamento é uma das ferramentas utilizadas para monitoramento, 

por exemplo, da cobertura vegetal e uso das terras, níveis de erosão do solo, poluição da água e do 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  3 

ar, disposição irregular de resíduos e assim por adiante. Da mesma forma, essa tecnologia pode ser 

usada em análises de qualidade de habitat e fragmentação (Castro, 2000). 

Silva (2009) diz que os SIGs dispõem de mecanismos poderosos para expressar a estrutura do 

espaço, oferece um leque de ferramentas para processar os dados ambientais com muita precisão e 

que permitem aproximação da expressão de procedimento lógicos e matemáticos. 

O trabalho teve como objetivo mapear as áreas de interferência antrópica, na Bacia da Barragem 

Santa Barbara em Pelotas/RS, nos períodos de 1999, 2010 e 2016 para identificar as áreas de avanço 

urbano e rural e, com isso, fazer um diagnóstico ambiental desta bacia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo foi a Bacia Hidrográfica da Barragem do Arroio Santa Barbara (Figura 1), 

localizada entre as coordenadas geodésicas 31°37’52“ a 31°47’16”S e 52°20’20” a 52°27’20” W, na 

porção sudoeste do município de Pelotas/RS, sendo responsável pela drenagem de uma área de 

aproximadamente 110,57 km². 

 
Figura 1: Localização da Bacia da Barragem Santa Bárbara, Pelotas/RS.  

 

Metodologia 

As imagens adquiridas para o estudo na Bacia Hidrográfica da Barragem do Arroio Santa 

Barbara foram obtidas no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE), a partir do satélite Landsat 

5 sensor TM, nos anos de 1999 (mês de agosto) e 2010 (mês de maio). A imagem de 2016, foi 

adquirida a partir do satélite Landsat 8 sensor TM, no mês de Fevereiro.  As imagens apresentam 
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resolução espacial de 30 m. A aquisição das cartas topográficas do ano de 1977 foi realizada através 

de solicitação a Agencia da Lagoa Mirim/UFPel, em Pelotas. 

O procedimento para geração de Plano de Informação (PI) de uso e ocupação do solo foi, 

inicialmente, uma classificação da imagem de satélite para identificação preliminar das classes 

presentes. Posteriormente, foi realizada uma classificação supervisionada selecionando-se somente 

os alvos de interesse, divididos em seis classes de uso e cobertura: pedreira, reservatórios, urbano, 

cultivo, campo e mata, onde foram consideradas como urbanização também as estradas pavimentadas. 

A rede hidrográfica foi gerada em um plano de informação vetorial, mediante a identificação 

dos talvegues obtidos nas cartas topográficas. Após o seu traçado, foi utilizada a imagem de satélite 

para verificação do posicionamento dos canais de drenagem para possíveis ajustes (Figura 2). 

 
Figura 2: Distribuição da rede hidrográfica da Bacia Hidrográfica da Barragem do Arroio Santa 

Barbara, em Pelotas/RS. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Pode-se observar, na Tabela 1, a distribuição das classes de uso e ocupação do solo na Bacia de 

estudo nos anos de 1999, 2010 e 2016, respectivamente, e verifica-se também, a diferença percentual 

entre os anos de 1999-2010 e 2010-2016 para melhor visualização do crescimento ou diminuição das 

áreas das respectivas classes. 
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Tabela 1: Distribuição das Classes de Uso e Ocupação do Solo na Bacia da Barragem Santa Bárbara, 

para os anos de 1999, 2010 e 2016.  

Classe Uso e Ocupação 

 1999 (ha) 2010 (há) 2016 (há) 
Diferença % 

de 1999-2010 

Diferença % 

de 2010-2016 

Pedreira 22 25 26 +0,03 +0,01 

Reservatórios 419 394 381 -0,23 -0,12 

Urbano 2566 2637 2651 +0,64 +0,13 

Cultivo 774 355 600 -3,80 +2,22 

Campo 4950 3765 4910 -10,74 +10,37 

Mata 2307 3862 2470 +14,09 -12,61 

TOTAL 11038 11038 11038 0 0 

*valores negativos (-) indicam diminuição da área entre os períodos; 
*valores positivos (+) indicam aumento da área entre os períodos; 
 

Analisando os resultados obtidos nos períodos de 1999 e 2010, contidos na Tabela 1, Figuras 3 

e 4, verificou-se que a área pedreira, apresentou um avanço de 0,03%, assim como as regiões urbana 

e mata apresentaram um aumento de 0,64 e 14,09%, respectivamente. Já as regiões de reservatórios, 

cultivo e campo, apresentaram uma diminuição de 0,23; 3,8 e 10,74%, respectivamente. 

 
 

Figura 3: Classificação do Uso e Ocupação da Bacia da Barragem Santa Bárbara, no ano de 1999. 
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Em uma comparação visual das Figura 3 e 4, verificou-se que há um crescimento da classe 

urbano, uma diminuição da classe de campo e um aumento da classe de mata. O avanço urbano pode 

estar associando ao desenvolvimento natural da região e ao crescimento populacional. Outro aspecto 

a ser considerado, está ligado à saída dos produtores rurais da região de campo para cidade, em busca 

de melhoria financeira, ocasionados pelo baixo custo atribuído a produção agrícola. O abandono das 

regiões anteriormente cultivadas deu lugar à mata, ocasionando o seu aumento e, consequentemente, 

ocorrendo à diminuição da área de campo. Outro motivo que pode ter ocasionado o crescimento da 

área de mata, foi a plantação de Eucalipto na região de seu desenvolvimento. 

 
Figura 4: Classificação do Uso e Ocupação da Bacia da Barragem Santa Bárbara, no ano de 2010. 

 

O crescimento da população e aumento da área urbana também pode ser observado por Heck 

et al. (2012), que ao analisarem os conflitos ambientais decorrentes do processo de expansão da área 

urbana de Pelotas, sobre o setor da Planície Lagunar localizado na margem esquerda do Canal São 

Gonçalo-RS, obtiveram como resultado de seu estudo, significativas modificações antrópicas no meio 

física, como alterações na hidrografia com a construção de canais artificiais e na geomorfologia com 

o aterramento dos banhados para o crescimento e desenvolvimento da área urbana.    

A diminuição da área ocupada por água na forma de barragens, está relacionada com o mês o 

qual foi utilizado a imagem de 1999 (agosto), sendo este um mês de cheia, e a imagem de 2010 

(maio), tendo sido este um período de seca. 
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Analisando os resultados obtidos nos períodos de 2010 e 2016, contidos na Tabela 1, Figuras 4 

e 5, verificou-se que a classe pedreira apresentou um avanço de 0,01%, assim como as classes urbana, 

cultivo e campo apresentaram um aumento de 0,13; 2,22 e 10,37%, respectivamente. Já as classes de 

reservatórios e mata apresentaram uma diminuição de 0,12 e 12,61%, respectivamente. 

 

 
 

Figura 5: Classificação do Uso e Ocupação da Bacia da Barragem Santa Bárbara, no ano de 2016. 
 
 

Quando comparadas visualmente as Figuras 4 e 5, observa-se que há um crescimento da classe 

urbano, uma aumento das classes de campo e cultivo, e uma diminuição da classe de mata. O avanço 

urbano continua associando ao desenvolvimento natural da região, com o intenso incentivo político 

através de projetos como o “Minha casa minha Vida”, ocasionando também, um crescimento 

populacional.   

Ao longo destes 6 anos, houve o retorno do produtor rural para as regiões de colônia, 

ocasionando o aumento da área cultivada e a diminuição das área de mata, que também está 

relacionada com a remoção do eucalipto da região, gerando o avanço do campo nestas regiões.   

A diminuição da classe ocupada por água na forma de barragens, está relacionada com o mês o 

qual foi utilizado a imagem de 2010 (maio), sendo este um mês de seca, e a imagem de 2016 (maio), 

tendo sido este um período de estiagem. 

Sebusiani e Bettini (2011), com o objetivo de detalhar a área da bacia hidrográfica do Córrego 

da Fazenda Santa Cândida, visando identificar, mapear e interpretar o uso e ocupação do solo, e assim, 
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servir como base para ações voltadas às políticas públicas relacionadas à ocupação de micro bacias 

hidrográficas urbanas em grandes metrópoles, concluíram com o seu estudo, que o monitoramento 

do uso e ocupação do solo através da aplicação de tecnologias, especialmente com o uso de sistema 

de informação geográfica (SIG), é de extrema importância para que ações preventivas e mitigadoras 

sejam colocadas em prática, para a manutenção de uma boa qualidade de vida da população. 

Com isto, pode-se dizer que a bacia da Barragem Santa Barbara, passou por várias 

transformações ao longo destes 17 anos. Estas informações, demonstram que a população continua 

crescendo e que as autoridades responsáveis precisam tomar cuidado com a áreas que deveriam ser 

preservadas, pois estas já apresentam urbanização, levando o município a sofrer consequências ao 

longo dos anos que ainda virão.  

 

CONCLUSÃO  

A metodologia aplicada mostrou-se adequada para o levantamento de uso e ocupação da bacia 

da Barragem Santa Barbara, permitindo uma avaliação ambiental. 

Através dos dados levantados neste estudo, observou-se nos último anos um aumento das áreas 

das classes da pedreira, urbano, cultivo e campo, e uma diminuição das áreas das classes do 

reservatórios e mata. 
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