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Resumo: O estudo da mudança no uso do solo de uma região é uma forma de compreender os processos 

econômicos, sociais e ambientais de um local. Seu uso inadequado acarreta o desequilíbrio ecológico que 

compromete a integridade das bacias hidrográficas. O presente trabalho destinou-se a analisar as mudanças na 

cobertura do solo ocorridas ao longo dos últimos vinte anos na bacia do ribeirão Espírito Santo, responsável por 

cerca de 40% do abastecimento de água no município de Juiz de Fora. Por meio da análise de parâmetros de 

qualidade da água de dois pontos de amostragem em duas campanhas em 2016 e da obtenção de mapas de uso e 

ocupação (1996 e 2016) através de ferramentas de sensoriamento remoto, foi analisada a influência da área 

urbana na qualidade da água. Foi identificado que no ano de 1996 a área urbana ocupava 0,19km
2
 e em 2016 

aumentou para 1,48km
2
. Quanto aos parâmetros de qualidade, houve maior variação no ponto localizado 

próximo à área urbanizada. Assim, concluiu-se que o estudo da dinâmica do uso e cobertura do solo se mostra 

uma ferramenta importante para auxiliar na gestão dos recursos hídricos da região uma vez que o aumento da 

área urbana pode interferir na qualidade da água do manancial. 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo da mudança no uso e ocupação do solo de uma região é uma forma de compreender os processos 

econômicos, sociais e ambientais de um local e de sua população. Algumas formas de uso e exploração dos 

recursos naturais podem causar desequilíbrio ecológico, implicando na degradação do ambiente. De acordo com 

Arcova (2005) o uso e ocupação indevidos do solo podem comprometer a integridade das bacias hidrográficas. O 

desmatamento, um exemplo grave do manejo incorreto do solo, pode levar ao surgimento de feições erosivas, 

assoreamento dos rios e reservatórios. A impermeabilização, por sua vez, impede a infiltração da água, 

acentuando os problemas da erosão urbana e aumentando os picos de cheia, favorecendo as enchentes. Devido à 

importância dos recursos naturais presentes nas bacias hidrográficas e o histórico de ocupação irregular das 

cidades, torna-se imprescindível analisar a dinâmica da sociedade no espaço geográfico e as relações que o 

homem mantém com este para que seja realizado o planejamento integrado e correto do uso e ocupação do solo. 

O mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal através da utilização de técnicas de sensoriamento remoto 

e geoprocessamento tem se mostrado uma ferramenta eficaz na geração de informações sobre a superfície da 

Terra, contribuindo para o monitoramento espacial e temporal de áreas em diferentes escalas de mapeamento. A 

evolução dessas técnicas e dos sistemas de informações geográficas tem possibilitado obter, analisar e identificar 

as mudanças do uso e ocupação do solo. E, para que se consiga organizar e manter um banco de dados, com 

informações confiáveis sobre a área de uma bacia hidrográfica, são necessárias algumas ferramentas como os 

softwares ENVI e DINAMICA EGO, que através de procedimentos automáticos de detecção de mudanças, 

possibilitam correlacionar e comparar dois conjuntos de imagens obtidos para uma mesma área. E assim, 

permitir a análise de mudança no uso e ocupação de uma área ao longo do tempo. 

 O município de Juiz de Fora, principal polo regional da Zona da Mata, apresenta atrativos que reforçam a 

importância de estudos sobre a dinâmica de ocupação espacial, segundo o IBGE (2010) a cidade apresentou um 

crescimento significativo de 13,37% nos últimos dez anos, esse aumento é justificado pelo município deter 

condições básicas de infraestrutura, mercado, logística, aeroporto e sua localização estratégica dada pela 

proximidade com os grandes centros do país como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.  

Aliado a esse crescimento, ocorreu também o crescimento da atividade industrial, principalmente no Distrito 

Industrial da cidade que ao longo dos anos tem aumentado o número de indústrias nele instaladas. E, é nessa 
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região, que se encontra a Bacia do Ribeirão Espírito Santo, que tem como rio principal o ribeirão Espírito Santo 

que atravessa todo Distrito Industrial até desaguar no Rio Paraibuna. O ribeirão é um importante manancial para 

a cidade, pois nele está localizada a Estação de Tratamento de Água (ETA) Walfrido Machado Mendonça que 

produz 620 L/s de água potável e abastece cerca de 40% do município (CESAMA, 2010).  

Nesse contexto, tendo em vista a importância da bacia do Ribeirão Espírito Santo, sua localização e seu 

potencial poluidor, o objetivo deste trabalho é analisar a dinâmica de uso e ocupação na bacia nos últimos vinte 

(1996 e 2016) anos através das ferramentas de sensoriamento remoto. Assim como analisar a possível influência 

da área urbana e do Distrito Industrial na qualidade do manancial a partir da comparação entre parâmetros de 

qualidade da água de dois pontos localizados na bacia no ano de 2016. E dessa forma, contribuir para subsidiar a 

gestão dos recursos hídricos da mesma. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

A região da bacia hidrográfica do Ribeirão Espírito Santo possui uma área de drenagem de 151,49 km² e está 

situada entre as coordenadas 21° 36’ 41” a 21° 44’ 48” de latitude Sul e 43° 26’ 30” e 43° 37’ 46” de longitude 

Oeste (Figura 1).  

 
Figura 1: Bacia hidrográfica do Ribeirão Espírito Santo. 

 

Uso e ocupação 

 

Para análise temporal de mudanças no uso e ocupação do solo da bacia, foram comparadas imagens de Julho 

de 1996 e Julho de 2016, a primeira do satélite LANDSAT 5 (TM)  e a segunda do LANDSAT 8 (OLI), ambas 

obtidas no catálogos de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Utilizou-se o software 

ArcGis® 10.0 para realizar o georreferenciamento das imagens para correção geométrica das mesmas.  

Na classificação do uso e ocupação do solo das imagens foi utilizado o método de classificação 

supervisionada por máxima verossimilhança do software ENVI® 5.2. Foram obtidas cinco classes de uso e 

ocupação do solo: floresta, pastagem, área urbana, água e solo exposto. Ao final desse processo, as imagens 

foram cortadas por máscaras utilizando o limite da bacia do ribeirão Espírito Santo obtido através da 

manipulação do modelo digital de elevação da bacia no ArcGis® 10.0. Os dados utilizados foram obtidos por 

levantamento pelo LIDAR (Light Detection and Ranging) com resolução espacial de 5m. Em seguida, as 

imagens classificadas foram importadas para o software DINAMICA-EGO onde foram calculadas as áreas 

correspondentes a cada classe em cada uma das imagens e suas porcentagens de ocupação em relação à área total 
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da bacia. Para a avaliação da precisão da classificação, foi utilizada a ferramenta confusionmatrix do software 

ENVI® 5.2 para o cálculo do índice kappa. Os valores encontrados foram analisados segundo a avaliação de 

Galparsoro e Fernández (2001) de consistência do índice Kappa. Esta apresenta níveis de desempenho da 

classificação para o valor de Kappa obtido, normalmente aceitos pela comunidade científica. Por fim, também 

foram geradas no ArcGis® 10.0, as bacias de contribuição de cada ponto monitorado e em seguida no software 

DINAMICA-EGO, utilizando a imagem classificada de 2016, foram obtidas as áreas correspondentes às classes 

de uso e ocupação nessas regiões. Esse procedimento foi feito, a fim de se obter o valor da área ocupada pela 

classe área urbana nas bacias de contribuição dos pontos analisados. 

Qualidade da água 

 

Com o objetivo de analisar a influência da área urbanizada e do Distrito Industrial na qualidade do ribeirão 

Espírito Santo foram escolhidos dois pontos de amostragem. O primeiro localizado em região 

predominantemente rural e o segundo localizado a jusante de lançamentos de efluentes do Distrito Industrial 

(Figura 2). Sendo o ponto 1 localizado em um trecho do ribeirão classificado como classe 1 e o ponto 2 em um 

trecho de classe 2 (COPAM, 1996). As campanhas foram realizadas em 13/05/2016 e 13/10/2016.  

 
Figura 2: Localização dos pontos de amostragem no ribeirão Espírito Santo. Fonte: Google Earth. 

 

Com a utilização de sonda multiparamétrica foram obtidos “in situ” para cada um dos pontos os parâmetros: 

pH, salinidade, sólidos dissolvidos totais (SDT), condutividade, temperatura e oxigênio dissolvido (OD). As 

amostras integradas foram analisados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora de acordo com o APHA (2005) os parâmetros analisados foram: cor aparente, turbidez, 

demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais e ferro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a classificação das imagens de satélite da bacia do Ribeirão Espírito Santo no software ENVI® 5.2, 

foram obtidas as imagens da Figuras 3a e 3b, dos anos de 1996 e 2016 respectivamente. 
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Figura 3a e 3b: Uso e ocupação do solo na Bacia do Ribeirão Espírito Santo em 1996 e 2016. Fonte: Autoria própria. 

 

Na classificação do uso e ocupação de 1996, foi encontrado um índice kappa de 0,92 e para a classificação de 

2016, o índice encontrado foi de 0,95. Em ambos os processos, a classificação obtida apresentou concordância 

muito boa de acordo com a avaliação apresentada por Galparsoro e Fernandez (2001). E através do software 

DINAMICA-EGO, foram obtidas as áreas ocupadas por cada classe de uso em cada um dos anos e suas 

porcentagens em relação à área total da bacia. Os resultados estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Áreas e porcentagens de uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão Espírito Santo. 

Classes de Uso e 

Ocupação 

1996 2016 

Área (Km2) Porcentagem (%) Área (Km2) Porcentagem (%) 

Água 1,48 0,98 0,04 0,03 

Pastagem 59,77 39,45 63,53 41,93 

Solo Exposto 0,62 0,41 0,35 0,23 

Floresta 89,46 59,04 86,12 56,84 

Área Urbana 0,19 0,13 1,48 0,97 

Total 151,52 100,00 151,52 100,00 

 

Verifica-se que ao longo dos vinte anos analisados houve alteração no uso e ocupação da bacia. Em ambos os 

anos a predominância na região é de florestas, porém a área ocupada por essa classe diminuiu de 89,46 km
2
 para 

86,12 km
2
. Em contrapartida, as áreas ocupadas por pastagens aumentaram de 59,77 km

2
 para 63,53 km

2
. Em 

relação à área urbana, é possível perceber um expressivo aumento nesse uso, em 1996 a área ocupada era de 0,19 

km
2
 e em 2016 foi de 1,48 km

2
. Em 1996, representava 0,13% da área total da bacia e em 2016, representava 

0,97%, sendo que esse aumento de área urbana se deu na região da foz do ribeirão onde se localiza o Distrito 

Industrial. Analisando essas mudanças nos usos na bacia ao longo de vinte anos, pode-se dizer que a ocupação 

da bacia acompanhou o crescimento da cidade Juiz de Fora e o aumento de sua industrialização.  

Para a classe de uso água, acredita-se que seja necessário um estudo hidrológico da região dos últimos vinte 

anos, para que seja possível analisar a mudança dessa classe ao longo do tempo de forma precisa. Isso porque 

através das imagens de uso percebeu-se significativa diminuição desse uso, porém sem esse estudo não é 

possível inferir se ocorreu algum evento extremo em 1996 que levou ao aumento da área ocupada por água ou se 

ao longo dos vinte anos houve um processo de diminuição de disponibilidade de água na bacia.  

Também no software DINAMICA-EGO, foram obtidas os valores das áreas ocupadas pela classe área urbana 

nas bacias de contribuição de cada ponto. Verificou-se que a bacia que contribui à montante do ponto 1 possuía 

0,62 km
2
 ocupados por área urbana. Já para a bacia de contribuição do ponto 2, foi encontrado o valor de 1,04 

km
2
 de área urbana. Na análise de qualidade da água para os pontos 1 e 2 foram obtidos os  resultados 

apresentados na Figura 4.  

A B 
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Figura 4: Parâmetros de qualidade da água das duas campanhas nos dois pontos no Ribeirão Espírito Santo em 2016. 

 

De acordo com os gráficos apresentados (Figura 4) e dos resultados encontrado para os demais parâmetros 

analisados, foi possível perceber que no ponto 1 a variação na concentração dos parâmetros é menor do que a 

variação dos mesmos no ponto 2 quando comparados os meses de maio e outubro. Essa variação pode estar 

relacionada com as características do uso e ocupação das bacias de contribuição de cada ponto uma vez que na 

bacia contribuinte do ponto 1 há cerca de 0,42 km
2
 a menos de área urbana comparada à bacia contribuinte do 

ponto 2. Tendo em vista que o ponto 2 localiza-se próximo à foz do ribeirão onde também está localizado o  

Distrito Industrial,  além de contribuições de lançamentos domésticos, há também o aporte de matéria orgânica 

nesse trecho devido a despejos das indústrias. Na Figura 5, verifica-se visualmente o lançamento de um efluente  

esverdeado no à montante do ponto 2 no ribeirão. 

Figura 5: Efluente esverdeado encontrado à montante do ponto 2  na coleta de maio. 
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Isto é, a proximidade do ribeirão com a área urbanizada e com o Distrito Industrial pode contribuir para 

variações dos parâmetros e consequentemente para a piora na qualidade da água do manancial no trecho em 

questão. Observa-se também para todos os parâmetros um aumento de concentração do ponto 1 para o ponto 2, 

com exceção do OD que houve uma diminuição devido a diluição do lançamento de efluentes sem oxigênio e 

devido ao consumo do mesmo pelos micro-organismos para a degradação da matéria orgânica lançada.   

Sendo assim, ficam evidenciados os potenciais efeitos negativos na qualidade da água do manancial devido a 

mudanças na ocupação do solo da bacia quando esta tem o aumento de área urbana e à diminuição das áreas de 

floresta.   

 

CONCLUSÃO 

 

Através dos mapas classificados obtidos, foi possível perceber as mudanças ocorridas na cobertura do solo na 

bacia ao longo dos últimos vinte anos. Verificou-se a diminuição de áreas cobertas por florestas e o aumento das 

áreas cobertas por pastagem e área urbana. 

Tendo em vista a conhecida ocupação da região pela atividade industrial, pode-se dizer que esse aumento na 

urbanização da bacia está relacionado não só com o crescimento populacional da cidade, mas também com o 

avanço da atividade industrial da região nas últimas décadas. Conclui-se que a dinâmica de uso da bacia tende a 

acompanhar o crescimento da cidade e assim tendendo para um crescimento contínuo de área urbana e 

consequentemente diminuição da vegetação.  

Conclui-se também que o aumento da urbanização e da atividade industrial pode influenciar na qualidade da 

água do ribeirão Espírito Santo, uma vez que os parâmetros de qualidade apresentam maiores variações na região 

próxima ao Distrito Industrial onde é realizado o lançamento de efluentes domésticos e industriais. 

Sendo assim, o estudo da dinâmica do uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão Espírito Santo ao longo 

do tempo se mostra uma ferramenta importante para auxiliar na gestão dos recursos hídricos da região uma vez 

que existe a necessidade de analisar o crescimento urbano e sua interferência na qualidade de água do manancial. 

Sugere-se então, visto a importância da bacia, um maior monitoramento e fiscalização da mesma, para que dessa 

forma possam ser tomadas medidas que garantam sua preservação e a sustentabilidade hídrica desse importante 

manancial, para a cidade de Juiz de Fora.  
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