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 O trabalho “ANÁLISE FÍSICO-AMBIENTAL DA BACIA DO RIO DO CHAPÉU: SUBSIDIO A AÇÕES PREVENTIVAS E MITIGADORAS DO ASSOREAMENTO DO RIO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA” apresenta um diagnós�co atualizado, com resultados importantes para o Planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu e, consequentemente do municipio.

 Foi estruturada base digital que possibilita o monitoramento das caracterís�cas �sicas ambientais da Bacia mediante análises periódicas em intervalos de tempos regulares, com o 
propósito de estudar e avaliar a dinâmica da mudança.

 Esta publicação reflete o trabalho desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Akarui.
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Figura 1. Vista geral da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.
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Figura 2. Mapa de localização da área do projeto

 O Estudo da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu tem como obje�vo principal 

apresentar análise �sico-ambiental dessa Bacia Hidrográfica, para fins de embasamento de 

formulação e implementação de polí�cas públicas setoriais.

 Na Análise Físico-Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu” (2013), efetuado 

pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Akarui, foram u�lizadas ortofotos 

georreferenciadas datadas de 2011. Os resultados ob�dos resultaram em indicações sobre  a 

situação �sico-ambiental da referida bacia.

 A Região estudada abrange oito sub-bacias e a região da foz do Rio do Chapéu, que 

totalizam uma super�cie de 20.619,35 ha, correspondente a 33,4% do município de São Luiz do 

Parai�nga, Estado de São Paulo.

 O trabalho é resultado do Projeto FEHIDRO PS 178/2009, com número de contrato 

087/2009, que tem por denominação, “ANÁLISE FÍSICO-AMBIENTAL DA BACIA DO RIO DO 

CHAPÉU: SUBSIDIO A AÇÕES PREVENTIVAS E MITIGADORAS DO ASSOREAMENTO DO 

RIO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA”.

Caracterização do município

Localização e inserção regional e micro regional

A Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu (Figura 2), está localizada ao sudeste do município de 

São Luiz do Parai�nga, Estado de São Paulo, na região do Alto Vale do Paraíba, no planalto 

cristalino reverso da serra do mar (PETRONE, 1959). O município está estabelecido sobre o 

Planalto do Parai�nga/Paraibuna, que compõe uma das unidades geomorfologicas da 

Província do Planalto Atlân�co. Estabelecido em super�cie erguida a mais de 735m, tem 

al�tude predominante entre 800m e 900m e morros que chegam a 1632m de al�tude. Neste 

domínio estão presentes áreas serranas, cuja principal feição paisagís�ca é dada por mares de 

morros, com amplitudes variáveis que diminuem grada�vamente os divisores de água para os 

vales principais, onde as serras dão lugar a morros e, estes, a morretes e colinas.  A vegetação 

original predominante era a Floresta Ombrófila Densa, que associada ao relevo da região, 

assume caracterís�ca da formação montana.

 Esta área, segundo o Plano de Bacias Hidrográficas do Comitê de Bacias Hidrográficas 

do Paraíba do Sul – CBH-PS (2009-2012), é um dos principais afluentes do Rio Parai�nga no 

município de São Luiz do Parai�nga, sendo que o mesmo, em confluência com o Rio Paraibuna, 

próximo à cidade de Paraibuna, da origem ao rio Paraíba do Sul.

 O município, com área atual de 617 km², está localizado na Região do Alto Curso 

Superior do Rio Paraíba do Sul, entre Taubaté (distância de 45 km) e Ubatuba (distância de 52 

km) e distante 170 km da capital paulista.

Paisagem Histórica do Local

 Para analisar a formação e a dinâmica socioeconômica da Bacia Hidrográfica do Rio do 

Chapéu,  deve-se conhecer primeiramente sua formação histórica, que está diretamente 

ligada à formação histórica do município de São Luiz do Parai�nga.

 O Vale do Paraíba no século XVIII foi a região mais povoada da Capitania de São Paulo, 

tornando-se uma importante zona de penetração para o interior, quando os bandeirantes se 

dirigiam ao sertão em busca de índios, pedras e metais preciosos. Em consequência desse 

tráfego surgiram vários núcleos de povoamento como Taubaté, Jacareí, Mogi das Cruzes, 

entre outras que serviam como pontos de abastecimento e apoio às a�vidades mineradoras. 

Introdução
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Conforme explicitado por Santos (2004), o critério de bacia hidrográfica é comumente usado porque cons�tui um sistema 
natural bem delimitado no espaço, composto por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso d'água e 
seus afluentes, onde as interações, pelo menos �sicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas. Considera-se a 
bacia hidrográfica como uma unidade fisiográfica complexa, definida topograficamente, drenada por um curso d'água ou por 
um sistema de cursos de água conectados, carreando sedimentos e materiais dissolvidos em consequência do uso e ocupação 
de sua área, bem como dos elementos do quadro socioambiental que a caracteriza (GUERRA et al., 2005).
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 Santos (2006) considerava que o Vale do Paraíba possuiu uma posição estratégica nos 

séculos XVII, XVIII, XIX e início do XX, pois a sua localização geográfica o colocava próximo aos 

principais centros econômicos, sociais e demográficos da Colônia em plena fase de ocupação 

do território, realizando o abastecimento dos núcleos urbanos existentes com produtos 

agropecuários e minerais básicos (CARDOSO, 1991).

 Com a transformação do Brasil em País independente em 1822, foi gerado um grande 

incremento por produtos primários no mercado externo. A Europa e a América do Norte 

estavam passando por um considerável desenvolvimento demográfico, em fase de crescente 

industrialização e aperfeiçoamento técnico, organização do comércio mercan�l e financeiro. 

Este desenvolvimento acabou es�mulando a produção de matérias-primas e gêneros tropicais 

voltados à exportação nas an�gas colônias.

 Segundo Santos (2006) como reflexo destas mudanças externas, em meados do século 

XIX, a monocultura cafeeira foi iniciada no Vale do Paraíba do Sul, desenvolvendo-se, 

primeiramente, na região fluminense próxima a capital da nação e, em seguida, ocupando 

todo o Vale. O autor afirma que o café como principal produto da economia brasileira criou no 

Vale do Paraíba do Sul um sen�do de unidade espacial e deu origem a uma sociedade regional 

bem definida em sua estrutura, com os escravos em uma ponta e os fazendeiros na outra. Com 

o domínio dos barões do café na região por várias décadas do século XIX, o Vale e seus 

fazendeiros receberam vários privilégios do governo nacional como a construção de diversas 

linhas férreas cortando a região, bem como a elevação de uma série de vilas à condição de 

cidades, dentre elas, São Luiz do Parai�nga.

 No primeiro decênio após a independência, o café já ocupava o terceiro lugar na lista 

de produtos do cenário exportador brasileiro, ficando atrás do açúcar e do algodão. Nos dois 

decênios seguintes a rubiácea assumiu a ponta na lista de exportações brasileiras, 

representando um valor aproximado de 40% do total dos produtos comercializados com o 

exterior (CARDOSO, 1991).

 Segundo Santos (2006), seguindo algumas trilhas u�lizadas pelos índios, como a Trilha 

dos Tamoios, ou criando novas trilhas, as tropas de burros oriundas das Minas Gerais foram 

fundamentais para definir dois caminhos à descida da serra do Mar: um que saía de 

Guara�nguetá e chegava até Paraty, e outro, uma ramificação do primeiro, situada na região 

dos Campos de Cunha, que chegava até Ubatuba. No início do século XVIII, após a abertura de 

uma casa de registro no pé da serra de Paraty, muitos viajantes passaram a usar o caminho 

que ia para Ubatuba, pois esta era uma forma de desviar dos postos de cobranças reais. Estes 

desvios possibilitaram a origem e o desenvolvimento de uma série de povoações no seu 

trajeto, dentre eles São Luiz do Parai�nga.
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 Segundo Toledo (2001) citado por Santos (2008) a história da ocupação territorial do 

município de São Luiz do Parai�nga iniciou-se como uma sesmaria concedida ao Capitão 

Mateus Vieira da Cunha e João Sobrinho de Moraes, em 05 de março de 1688, já com a 

finalidade do povoamento e atendendo a necessidade da expansão dos domínios da capitania 

de São Paulo junto à serra do mar. Esta primeira tenta�va foi frustrada em relação ao seu 

obje�vo inicial de rápido povoamento, entretanto, foi o primeiro passo do que seria 

futuramente a ocupação do então município luizense. Desta forma, a região da atual cidade 

somente legi�mou seu povoamento em 08 de maio de 1769, pelo Sargento-mór Manuel 

António de Carvalho, denominada então São Luiz e Santo Antonio do Parai�nga, elevada à 

condição de Vila em 31 de março de 1773 e emancipada poli�camente em 30 de abril de 1857. 

Esse período inicial de ocupação, nos traz muitos elementos importantes que vão marcar a 

iden�dade do município futuramente.

 Segundo Santos (2006) o desenvolvimento da cultura cafeeira em São Luiz do 

Parai�nga, com algumas peculiaridades, foi semelhante a todo o Vale do Paraíba. A cultura do 

café dominou toda a área agricultável do município por meio de grandes propriedades de 

terra, sobrepondo-se como monocultura comercial à policultura existente. O café deu margem 

a um grande desenvolvimento econômico ao município, possibilitando a construção de 

suntuosas sedes nas fazendas.

 As transformações nas relações econômico-sociais vindas com a economia do café 

geraram profundas mudanças, tanto na produção agrícola como nas a�vidades urbanas do 

município. O café se tornou a cultura mais importante da região e seu período de esplendor 

durou até 1918, pois como em todos os locais em que foi cul�vado por meio de técnicas 

rudimentares, o seu cul�vo levou o solo à exaustão. Os rendimentos baixaram 

con�nuadamente, as crises econômicas sucederam-se, até que, em 1918, a grande geada que 

afetou toda a cafeicultura, veio contribuir em defini�vo para a decadência da lavoura cafeeira 

em São Luiz do Parai�nga (PETRONE, 1959).

 A inserção de São Luiz do Parai�nga no sistema econômico do Vale do Paraíba, como 

caminho obrigatório e produtor de gêneros básicos, garan�u um período de estabilidade, 

embora de curta duração, na medida em que a lavoura cafeeira foi deslocada para o interior e 

Oeste Paulista. Com a consequente decadência dos portos do litoral Norte de São Paulo, 

principalmente o de Ubatuba, associada a construção da estrada de ferro D. Pedro II, a famosa 

Central do Brasil, em fins do século XIX, São Luiz do Parai�nga entrou num imobilismo 

econômico, pois ficou localizado fora do eixo de escoamento da produção do Vale (SANTOS, 

2006).

 Mediante esta conjuntura de fortes transformações, passando pela alteração das 
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relações sociais, dificuldades para escoamento da produção, desgaste do solo explicando uma 

diminuição progressiva de produ�vidade, diminuição da população total, entre outras, 

rapidamente a cultura cafeeira entrava em forte declínio. A queda na produção de café do 

município foi muito grande entre os anos de 1912 e 1922, sendo abandonados 

aproximadamente 1.200.000 pés de café. A decadência prosseguiu implicando na erradicação 

de outros cafezais, até que a grande crise econômica de 1929 encerrou defini�vamente esta 

produção em São Luiz do Parai�nga, sendo os poucos cafezais que restaram destruídos 

grada�vamente (PETRONE, 1959).

 Mesmo possuindo um enorme patrimônio cultural construído e deixado com a 

economia do café, Brandão (1995), destaca a pobreza socioeconômica do município após a 

estagnação da cafeicultura.

 Após um período de intensa exploração e u�lização do solo com a economia do café, a 

par�r do segundo decênio do século XX, a região passou a apresentar uma terceira fase de 

exploração econômica, cul�vando novamente os produtos para subsistência. Esta etapa não 

pode ser bem caracterizada como as anteriores, do povoamento e da cafeicultura, e deve ser 

considerada uma transição da cafeicultura à criação de gado leiteiro (SANTOS, 2006).

 Um fato muito importante durante esse período de transição foi a grande divisão que 

ocorreu com as terras das an�gas fazendas de café, na qual poucas se man�veram com a área 

que possuíam, originando estabelecimentos rurais bem menores (PETRONE, 1959). O número 

total de estabelecimentos rurais no município saltou de 268 em 1920, para 1.240 em 1934. 

Durante esta transição, ocorreu uma mudança importante no regime de posse e ocupação das 

terras, o que causou muitas transformações na paisagem do município, a par�r daí, composta 

por pequenas propriedades.

 Entre os anos de 1920 e 1934, o município passou por um período de grande aumento 

no número de seus estabelecimentos rurais, consequência da ocupação de novas terras e 

decorrência da fragmentação das propriedades preexistentes. Houve um aumento 

significa�vo no número de propriedades com até 100 ha, estabelecendo um predomínio 

absoluto em termos numéricos dos pequenos estabelecimentos rurais. Quanto à incorporação 

de terras não ocupadas, em 1920 a área total do município era de 80.500 ha, dos quais apenas 

26.080 ha eram efe�vamente u�lizados com a�vidades agropecuárias.

Paralelamente às transformações na u�lização do solo, ocorreu uma mudança no �po de 

responsável pela propriedade, surgindo os arrendatários e os administradores. 

 O arrendamento se tornou uma das formas mais comuns de produção e administração 

das propriedades na região, prá�ca que perdura até os dias atuais (SANTOS, 2006). Mesmo 

após essas mudanças verificadas na propriedade da terra, as técnicas agrícolas u�lizadas 

con�nuavam as mesmas de períodos anteriores, nas quais as lavouras con�nuaram a ser 

pra�cadas por meio das queimadas e da u�lização da enxada. Com o esgotamento do solo, a 

policultura não resis�u e passou a fornecer rendimentos irrisórios aos seus produtores, 

favorecendo o aproveitamento destas terras para a formação de pastagens.

 Santos (2006) afirma que a queda da economia do café e as mudanças na u�lização e 

posse das terras possibilitaram a chegada de muitos migrantes vindos do Sul de Minas Gerais, 

que enxergaram nesta região a possibilidade de se tornar os donos das terras, comercializadas 

de forma parcelada. Os migrantes vindos de Minas Gerais chegaram à região a par�r de 1930, 

e concentraram-se na zona rural como criador. Não há como não relacionar o progresso da 

pecuária na região com os mineiros, pois raramente um mineiro se dedicava à agricultura.

 Desse modo, o barateamento da terra foi o grande fator de indução dessa presença 

mineira na região, já que a falência da cafeicultura derrubou o preço da terra na região do 

Parai�nga, e os preços ficaram bem mais baixos do que os do Sul de Minas.

 Outro aspecto que deve ser mencionado com relação a afirmação da pecuária leiteria 

local, foi a ampliação e a construção de novas estradas no município em meados da década de 

1940. A abertura da estrada que liga São Luiz do Parai�nga a Ubatuba, atual Rodovia Oswaldo 

Cruz, SP-125, bem como a melhoria de suas estradas vicinais, permi�ram que companhias de 

lac�cínios se instalassem no município e passassem a incen�var a produção, garan�ndo a 

compra do produto (SANTOS, 2006).

 Com a passagem da agricultura para a pecuária como a�vidade predominante, tem-se 

uma mudança considerável na dinâmica da produção local, o que gerou um grande 

decréscimo no número de postos de trabalho na zona rural. A pecuária exige um número 

reduzido de trabalhadores e esses passaram a ser feitos pelas famílias dos donos ou 

responsáveis pelas terras.

 A mudança na forma de u�lização do solo e no tamanho das propriedades abriu 

caminho para a afirmação dos arrendatários e para o predomínio do trabalho familiar na 

região. O trabalho familiar e a pequena propriedade, passaram a predominar no campo, 

caracterís�cas que permanecem até os dias de hoje nas poucas propriedades que resistem 

(SANTOS, 2006).

 Com a introdução da pecuária leiteira e a permanência da policultura de subsistência, 

teve-se a convivência de dois �pos de economia diferenciados. De um lado a presença de uma 

a�vidade especializada, configurada pela pecuária, e do outro, um vasto rol de a�vidades não 

especializadas, quase todas vinculadas ao arrendamento (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1982). Com isso, estabeleceu-se uma relação de manutenção entre os dois setores que 

tenderam a cristalizar-se pela ausência de um foco dinamizador capaz de reverter a lenta 
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inflexão econômica da a�vidade não especializada (SANTOS, 2006).

 O autor ainda afirma que as repercussões das mudanças territoriais ocorridas no 

campo em função das transformações econômicas são evidentes pela variação da estrutura 

dimensional dos estabelecimentos rurais. Com as mudanças ocorridas no regime de posse e 

ocupação das terras no município de São Luiz do Parai�nga, pode-se perceber o quanto foi 

determinante para a organização do território da região o desenvolvimento e a queda da 

cafeicultura.

 Pautada nas grandes propriedades, quando esta economia demonstrou sinais de 

queda nos rendimentos, abriu-se caminho para uma mudança intensa na paisagem regional e 

local, que a par�r de então teve que voltar à pequena produção de subsistência des�nada a 

abastecer as pequenas cidades vizinhas. Enfim, com estas mudanças tem-se uma nova 

estruturação territorial na região.

 O número de pequenas propriedades deu um salto no município, onde, em um período 

de 10 anos cresceu de 266 em 1950, para 522 em 1960. Nota-se que este processo de 

parcelamento abriu caminho para o pequeno produtor, que a par�r destas mudanças, passou 

a predominar na região. Por outro lado, é muito interessante que apesar de diminuição no seu 

número, as propriedades com mais de 500 ha entre os anos de 1950 e 1970, aumentaram suas 

áreas, para logo depois, entrar em processo de diminuição (SANTOS, 2008).

 Com as mudanças na u�lização das terras, ocorreram mudanças substanciais na 

economia da região, alterando toda sua dinâmica produ�va, a par�r deste período, voltada à 

pecuária. Pode-se afirmar que foram rápidas as transformações vinculadas a posse das terras, 

e abriu-se o caminho para a afirmação da pecuária leiteira em São Luiz do Parai�nga 

(SANTOS, 2006).

 Entre 1950 e 1970 a pecuria passou por um processo de franca expansão com relação 

ao efe�vo bovino e a produção de leite. A par�r de então, principia a redução, abrangendo 

tanto o efe�vo bovino, como a produção de leite. Contudo, entre 1980 e 1995/96, houve uma 

rela�va estabilização na produção leiteira, com tendência a

ligeira ampliação da mesma, que foi acompanhada por uma pequena elevação do efe�vo 

entre 1985 – 1995/96, permanecendo estável ate os dias de hoje, mas nada que pudesse 

dinamizar a economia do município. Se a principal a�vidade do município do período sofreu 

rela�va diminuição, a policultura tambm manifestou sua inexpressividade, tanto em termos 

de produção, como da perspec�va de geração de rendas, portanto, pode-se afirmar que a 

produção agrícola passou a ser somente para subsistência, com um fluxo comercial muito 

reduzido.

 A agropecuária garan�u um curto período de estabilidade econômica ao município, 
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porem, em meados da década de 1980, esta também manifestou sua redução. Mais uma vez 

tem-se uma mudança sensível no regime de ocupação das terras, que a par�r dai, passaram a 

ser agregadas novamente.

 Com o declínio da produção de leite, acompanhado de queda na produção agrícola, 

uma parcela da terra disponível foi adquirida por industrias de papel e celulose, para a 

produção de eucalipto pois o relevo da região não favorece a agricultura. Os custos com a 

produção, devido a degradação do solo e a dificuldade de transporte são elevados, abrindo 

espaço para incorporações como vem ocorrendo. Esta falência da agropecuária acabou 

acentuando o êxodo da população rural, ate então, dominante no município (SANTOS, 2006).

 Desse modo, com as transformações agrícolas que se seguiram, a economia do 

município entrou em uma fase de grande estagnação com forte redução na oferta de 

empregos. Portanto, o município de São Luiz do Parai�nga vem enfrentando serias 

dificuldades quanto a geração de novos postos de trabalho, e com a sucessiva diminuição da 

produção agrícola essa situação se agrava ainda mais, levando seus habitantes a

migrarem para as cidades vizinhas como Taubaté e São José dos Campos. Este fato vem 

provocando diminuição da população municipal, com fortes repercussões no setor comercial e 

prestador de serviços. 
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Figura 3. Vista geral da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu. 



Tabela 1 - Índice de cartas IGC da Bacia do Chapéu.

Obtenção de dados e informações

 As informações de base foram ob�das de documentos de reconhecidos órgãos oficiais, 

tais como: IBGE-Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca, IGC – Ins�tuto Geográfico e 

Cartográfico do Estado de São Paulo, CPRM – Serviço Geológico do Brasil, IAC – Ins�tuto 

Agronômico de Campinas e EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-Pecuária, e a 

contratação de aerolevantamento ortorre�ficado da Base Aerofotogrametria e Projetos S/A. 

 A área de estudo, inicialmente definida pela camada de informação correspondente ao 

Limite da Bacia do Rio do Chapéu na escala 1:50.000 foi ob�da, a par�r da digitalização dos 

divisores topográficos da bacia, sobre as Cartas Topográficas na escala de 1:50.000 do 

Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca – IBGE. Cada folha 1:50.000 abrange um 

quadrilátero geográfico de 15' de la�tude e 15' de longitude. As folhas u�lizadas foram a SF-

23-Y-D-III-1 (São Luiz do Parai�nga), SF-23-Y-D-III-2 (Lagoinha), SF-23-Y-D-III-3 (Na�vidade da 

Serra) e SF-23-Y-DIII-4 (Ubatuba).

 A camada de informação correspondente ao Limite da Bacia do Rio do Chapéu na 

escala 1:50.000, foi sobreposta ao Mapa Índice dos Projetos de Mapeamento na escala de 

1:10.000 do IGC para iden�ficação das cartas topográficas do IGC que compõem a Bacia do 

Chapéu. Foram iden�ficadas 19 cartas do IGC, total ou parcialmente con�das na área objeto 

do trabalho, conforme relacionadas na Tabela 1, mesmo recorte u�lizado para as demais 

camadas de informação ob�das dos órgãos supra.

 Os produtos resultantes das análises dos dados do banco de dados ambientais da bacia 

do Rio do Chapéu, bem como os mapas de base, representados pelos mapas de Geologia, 

Solos, Uso do Solo, Rede de Drenagem, Malha Viária, Mapa de Declividade, Mapa 

Hipsométrico, Mapa de Remanescentes de Maciços Florestais Na�vos, Mapa de Áreas de 

Estruturação do banco de dados
 

 O estudo proposto para a bacia hidrográfica do Rio do Chapéu exigiu a u�lização de um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), tal a complexidade e volume de dados a serem 

analisados, nesse sen�do, dentre várias opções de SIG, tanto nas plataformas livres quanto de 

so�ware proprietário, selecionou-se o SPRING – Sistema de Processamento de Informações 

Georreferenciadas, (CÂMARA et al., 1996), um so�ware desenvolvido e suportado pelo INPE 

– Ins�tuto Nacional de Pesquisas Espacias, (Figura 4).

 Com a u�lização do SPRING, foi criado um banco de dados georreferenciado, e o 

respec�vo projeto com a projeção UTM Córrego Alegre, Meridiano Central de 45° W 

Greenwich, essa projeção foi escolhida em razão dos dados analógicos de base, em especial as 

Cartas Topográficas do IGC, que foram originalmente criadas nessa Projeção e Datum. 

Uma vez estruturado o plano de gerenciamento dos dados georreferenciados através de um 

SIG, foram então integradas as ortofotos, cartas topográficas do IGC, dados geológicos da  

CPRM e mapa de solos IAC/EMBRAPA, (Figura 5), todos esses foram os dados de base para o 

início dos trabalhos de levantamentos do meio �sico, estruturação dos dados 

georreferenciados, realização de digitalizações, interpretação de ortofotos e confecção dos 

respec�vos mapas dos temas representa�vos do banco de dados ambientais da bacia do Rio 

do Chapéu.
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Figura 4. Tela ins�tucional do SPRING v.5.2.3.

Código Índice de Nomenclatura Nome da folha
083-128 SF-23-Y-D-III-2-SO-C MATO DENTRO
083-129 SF-23-Y-D-III-2-SO-D FAZENDA BOM SOSSEGO
084-126 SF-23-Y-D-III-1-SE-E BAIRRO DO RIO ABAIXO
084-127 SF-23-Y-D-III-1-SE-F SÃO LUIZ DO PARAITINGA
084-128 SF-23-Y-D-III-2-SO-E CATUÇABA
084-129 SF-23-Y-D-III-2-SO-F PINGA
084-130 SF-23-Y-D-III-2-SE-E RIBEIRÃO DO PALMITAL
085-126 SF-23-Y-D-III-3-NE-A CÓRREGO DO PINHAL
085-127 SF-23-Y-D-III-3-NE-B CÓRREGO DA FÁBRICA
085-128 SF-23-Y-D-III-4-NO-A BAIRRO DA PAINEIRA
085-129 SF-23-Y-D-III-4-NO-B FAZENDA VICTÓRIO
086-126 SF-23-Y-D-III-3-NE-C BAIRRO SELADO
086-127 SF-23-Y-D-III-3-NE-D CÓDIGO 086-127
086-128 SF-23-Y-D-III-4-NO-C BAIRRO HORTELÃ
086-129 SF-23-Y-D-III-4-NO-D FAZENDA FORQUILHA
087-127 SF-23-Y-D-III-3-NE-F BAIRRO DA LAGOINHA
087-128 SF-23-Y-D-III-4-NO-E BRIÉT



Preservação Permanente (APP), Mapa de Vias versus Drenagem, Mapa de Vulnerabilidade a 

Processos Erosivos e Risco de Movimento de Massa e o Mapa do Uso do Solo em APP, bem 

como o mosaico ortorre�ficado da bacia, Figura 6, estão apresentados nos tópicos a seguir.

Os resultados dispostos nos itens seguintes estão apresentados com uma breve descrição de 

cada tema, a apresentação de dados quan�ta�vos por meio de tabelas e gráficos, e, o mapa do 

tema correspondente em formato de carta temá�ca.
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Ortofotos 2011
 O aerolevantamento foi realizado pela empresa base Aerofotogrametria S/A.  com 

filme colorido, na escala 1/30.000, dentro do enquadramento geográfico que compreende a 

bacia hidrográfica do Rio do Chapéu. Após autorização do Ministério da Defesa - Estado Maior 

da Aeronáu�ca, foi realizada a cobertura aerofotogramétrica de acordo com as especificações 

técnicas discu�das conjuntamente entre a Akarui e a BASE Aerofotogrametria S/A, e sua 

execução se desenvolveu basicamente em duas etapas, entre os anos de 2010 e 2011.

 O procedimento de elaboração das ortofotos consis�u em após o processamento 

fotográfico do filme, a elaboração das cópias fotográficas preliminares que após montagem 

permi�ram a análise do vôo, onde se verifica o deslocamento da faixa em relação ao 

alinhamento planejado, a existência de nuvens ou nebulosidade, deriva e etc., determinando o 

grau de aceitação da então aerofoto para a ortorre�ficação. 

 Na fase seguinte é realizado o levantamento de apoio de campo para a 

aerotriangulação, esse levantamento teve como obje�vo iden�ficar pontos (feições) bem 

definidos e fotoiden�ficáveis, onde são determinadas coordenadas para estas feições, no 

sistema de coordenadas UTM / SIRGAS 2000, com precisão inferior a 0,5 m para estes pontos.

 O processo de levantamento geodésico por GPS consis�u, primeiramente, na 

iden�ficação de um ponto de coordenadas conhecidas e com precisão de 1ª ordem, localizado 

na área de interesse, para ser u�lizado como referência.

 Devido à inexistência na área de levantamento de pontos de 1ª ordem dos órgãos 

públicos como prefeituras, universidades, IBGE, etc, foi necessário iden�ficar a localização de 

um ponto de coordenadas conhecidas, com precisão de primeira ordem, ligados a RBMC – 

Rede Brasileira de Monitoramento Con�nuo.

 O procedimento seguinte é o levantamento de pontos de interesse conforme 

planejamento de campo.

 Uma vez executado o apoio de campo, foram iniciadas as etapas de aerotriangulação, 

a qual consiste na densificação do apoio suplementar por meio dos modelos aeroespaciais, 

para a res�tuição de estereomodelo, isto é, através de processos analí�cos determinar a 

posição do centro da câmara no momento da tomada de cada foto . A ortorre�ficação é o 

processo de remover os erros geométricos inerentes as fotografias e  imagens. As variáveis 

que contribuem com os erros geométricos são, entre outras, as seguintes:

• orientação da câmera e do sensor;

• erros sistemá�cos associados à câmera e o sensor;

• deslocamento devido ao relevo;

• curvatura da terra.
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Figura 6. Amostra de miniaturas dos mapas resultantes do banco de dados ambientais da bacia hidrográfica.

Figura 5. Dados de entrada e saída, ao centro os temas de base e nas bordas os mapas resultantes.
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Figura 7.  Diagrama do processo de 

ortore�ficação, a imagem original recebe as 

correções de distorções focais e do relevo, 

resultando na imagem ortorre�ficada.

 O mosaico de ortofotos 

que cobre a área da Bacia do rio 

do Chapéu foi elaborado com 

precisão  Classe A, segundo os 

c r i t é r i o s  d e  a v a l i a ç ã o  d a 

q u a l i d a d e  d e  p r o d u t o s 

cartográficos.

 N e s s e  p r o c e s s o  s ã o 

aplicadas às imagens digitais 

brutas a técnica DEM (u�lizada 

p a r a  e l i m i n a r  e f e i t o s  d o 

deslocamento devido ao relevo do 

terreno) e os resultados da 

triangulação para criar uma 

imagem ortorre�ficada. Logo que 

uma imagem ortorre�ficada é 

criada, cada pixel dentro da 

imagem adquire  fidel idade 

geométrica. Assim, as medições 

que se fazem sobre uma imagem 

ortorre�ficada representam as 

posições dos objetos como se elas 

fossem feitas diretamente sobre a 

super�cie terrestre. 



 A distribuição espacial das unidade geológicas na bacia hidrográfica do Rio do Chapéu 

estão apresentadas na Tabela 5 e Figura 8.

 

Geológico
 As unidades geológicas predominantes na área de estudo são NP3γ2Inas,  εaγ4Sna e 

Npexm, e estão descritas a seguir:

 Unidade NP3_gamma_2Inas - NP3γ2Inas (Granito Na�vidade da Serra �po I), são 

granitóides que normalmente apresentam composição heterogênea, variando de tonalí�ca a 

graní�ca, são foliados e entende-se de forma alongada e paralela aos eixos de dobramento de 

uma das fases do Proterozóico Superior. Seus limites com as demais unidades são difusos 

(grada�vos) ou abruptos. Estes �pos de granitóides são os predominantes e classificam-se 

como corpos sintectônicos. Subordinadamente, podem ocorrer corpos de composição 

granodiorí�ca, não foliados (pós-tectônicos). Tipos alaskí�cos, alcalinos e sub-alcalinos 

também podem estar presentes (Tabela 2)

 

 Unidade C_cortado_a_gamma_4Sna - εaγ4Sna (Granito Na�vidade da Serra, �po S), 

predominam rochas de composição graní�ca variável, estruturadas o�álmicas, nebulí�cas 

“schollen” e migma��cas principalmente, policíclica. Subordinadamente ocorrem granitóides 

e recorrência de lito�pos da unidade “NP3γ2Inas” (Tabela 3).
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 NPexm  (Complexo Embu, unidade de xistos, localmente migma��cos), a unidade 

“NPexm” é um pacote essencialmente metapelí�co, que corresponde ao complexo EMBU. 

Predominam xistos e filitos (bio�ta-quartzo muscovita xistos, silimanita-granada-mica-

quartzo xistos, xistos grafitosos, filitos e quartzo filitos) e, subordinadamente, quartzitos, 

calcários, dolomitos, calcissilicá�cas, metagrauvacas, calcixistos e metabasitos. Tais rochas na 

área do Vale, freqüentemente exibem feições resultantes de cisalhamento e encontram-se 

fortemente es�radas (Tabela 4).
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Tabela 2 – Caracterís�cas da unidade geológica  NP3γ2Inas. 

Tabela 3 – Caracterís�cas da unidade geológica εaγ4Sna.

Tabela 4 – Caracterís�cas da unidade geológica NPexm.

Tabela 5 – Distribuição das classes geológicas da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Figura 8. Distribuição espacial das classes geológicas da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Origem Rochas cristalinas ígneas sin-e- pós-tectônicas (mais raras).
Coesão Rochas fortemente coesivas.

Permeabilidade rela�va Muito pouco permeáveis.

Anisotropia
Fracamente anisotrópicas, localmente fortemente anisotrópicas

(faixas cataclás�cas).
Grau de fraturamento Moderado a muito alto.

Resistência à erosão
Muito alta, embora o potencial erosivo da associação solo-rocha

alterada apresente um potencial erosivo muito alto a moderado em
função do relevo e da declividade das áreas de ocorrência.

Origem Rochas cristalinas metamórficas feldspa�zadas e migma�zadas.
Coesão Fortemente coesivas.

Permeabilidade rela�va Muito pouco permeáveis.
Anisotropia Moderada a forte.

Grau de fraturamento Moderado a forte.
Resistência à erosão Rochas muito resistentes embora o potencial erosivo da associação

solo-rocha alterada seja alto devido ao relevo e da declividade das
áreas de ocorrência das unidades.

Origem Rochas cristalinas, metamórficas.
Coesão Moderada a fortemente coesas.

Permeabilidade rela�va Muito pouco permeáveis.

Anisotropia
 Fortemente anisotrópicas devido à natureza dos lito�pos e ao

cisalhamento.
Grau de fraturamento Moderadamente fraturadas.

Resistência à erosão
Predominantemente moderada, fraca e forte localizadamente,

função da composição mais ou menos quartzosa e/ou carboná�ca.

Classes Geológicas Área (ha) %

NP3a_gamma_2Inas 13.075,54 63,41

C_cortado_a_gamma_4Sna 6.846,44 33,20

NPexm 681,49 3,31

C_cortado_a_gamma_4S 15,87 0,08

Área total das classes 20.619,35 100,00
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Figura 9 e 10. Caracterís�cas geológicas da bacia
hidrográfica do Rio do Chapéu.



Classes de solo
 

 O levantamento de solos foi realizado em nível de semidetalhe, considerando as 

propostas da Embrapa (1995) e Klamt et al. (2000) e a escala final de publicação do mapa de 

solos foi de 1:25.000.

 Nos levantamentos de campo da bacia hidrográfica do Ribeirão do Chapéu, em São 

Luiz do Parai�nga-SP, foram iden�ficadas as classes de solo, apresentadas na tabela 6 e 

descritas a seguir.

 Observamos, portanto que são encontrados nesta bacia hidrográfica, Cambissolos 

(Háplicos e Húmicos), Neossolos Flúvicos e Neossolos Litólicos. Em algumas áreas também 

ocorre exposição de rochas associada aos Neossolos Litólicos. Os cambissolos são 

caracterizados como solos "jovens", que possuem minerais primários e altos teores de silte até 

mesmo nos horizontes superficiais. O alto teor de silte e a pouca profundidade fazem com que 

estes solos tenham permeabilidade muito baixa. O maior problema, no entanto, é o risco de 

erosão. Devido à baixa permeabilidade, sulcos são facilmente formados nestes solos pela 

enxurrada, mesmo quando eles são usados com pastagens.

 Na bacia do Ribeirão do Chapéu, o Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico (CXbd) é a 

classe de solo de maior ocorrência, ocupando 13.370 ha, relacionada, principalmente, ao 

relevo ondulado e forte ondulado, com declividades superiores a 12°.
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Figura 11 e 12. Perfis de Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico (CXbd), que ocupa a maior parte da bacia hidrográfica do 

Rio do Chapéu. À esquerda sob plan�o de eucalipto e à direita sob pastagem.

Tabela 6 - Classes de solo de diferentes pontos da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Ponto x y Classe de Solo Legenda

1 485297 7435566 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd
2 485024 7435167 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd

2a 481036 7433581 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd
3 401012 7433599 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd
4 480607 7433612 Neossolo Flúvico Tb distrófico �pico RUbd1
5 480246 7431909 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd
6 480476 7429338 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd
7 481897 7429087 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd

8 483311 7428002 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd
9 484542 7428723 Cambissolo Húmico Tb distrófico �pico CHbd

10 482896 7430277 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd
11 478029 7425009 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd

12 479208 7423879 Cambissolo Húmico Tb distrófico �pico CHbd
14 476427 7427455 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd
15 470439 7426913 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd
16 469438 7421500 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd
17 467995 7422317 Neossolo Flúvico Tb distrófico com gleização RUbd2

17a 467349 7422700 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd
18 467891 7423134 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd
19 468595 7426202 Cambissolo Háplico Tb distrófico �pico CXbd

20 475609 7424416 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd
21 475291 7423345 Neossolo Litólico distrófico �pico RLd



 

 

 Na bacia do Rio do Chapéu pode ser verificada a associação dos Cambissolos Háplicos e 

Húmicos com Neossolos Litólicos. Essa associação ocorre em áreas onde os processos de 

intemperismo agiram de forma branda, não proporcionando a mineralização da rocha e a 

pedogênese uniforme. O Neossolo Litólico é portanto, um solo raso e ocorre geralmente em 

condições de topografia acidentada, onde há muito afloramento de rochas com profundidade 

em torno de 50 cm. Na bacia do Ribeirão do Chapéu o Neossolo Litólico distrófico �pico (RLd), 

ocorre em áreas de maior al�tude e relevo acidentado com declividades entre  27º e 45°. Como 

já descrito, o Cambissolo é caracterizado por apresentar o horizonte Bi, ocupando geralmente 

as partes menos intemperizadas da paisagem e em termos de ambiente, quando 

desenvolvidos de gnaisse – como é o caso desta bacia, encontram-se geralmente sob floresta. 

 

 Em menor proporção, ocorre o Cambissolo Húmico Tb distrófico �pico (CHbd). O 

Cambissolo Húmico Distrófico, normalmente é altamente ácido no horizonte B, sendo 

subdividido em: Cambissolos húmicos distróficos lép�cos, que são solos com contato lí�co 

entre 50 cm e 100 cm da super�cie do solo e Cambissolos húmicos distróficos latossólicos, que 

apresentam o horizonte Bi com caracterís�cas morfológicas similares a do B latossólico, porém 

com espessura ou uma ou mais caracterís�cas �sicas, químicas ou mineralógicas que não 

atendem aos requisitos do B latossólico, dentro de 150 cm da super�cie do solo. Os 

Cambissolos húmicos Tb distróficos �picos, não se enquadram nas classes descritas 

anteriormente. Nas figuras 13 e 14 são apresentados dois perfis de Cambissolo Húmico Tb 

distrófico �pico (CHbd), encontrados na bacia do Ribeirão do Chapéu.

Devido à baixa fer�lidade natural e a dificuldade de mecanização (pela localização em áreas 

acidentadas), os Cambissolos e os Neossolos Litólicos não são solos aptos à a�vidade agrícola. 

 

 

 Nestas áreas de maior declividade da bacia, ocorre a associação de Neossolos Litólicos 

com exposição de rochas (Figuras 17 e 18).

 

 Nas regiões de terraços onde o material parental originado de sedimentos retarda a 

evolução do solo, ocorre o Neossolo Flúvico Tb distróficos �pico (RYbd). Os solos desta unidade 

de mapeamento ocorrem em áreas de relevo plano, com 2 a 3% de declividade. Apresentam 

sequência de horizonte A-C, com o horizonte A, fraca ou moderadamente desenvolvido, com 

cor bruno escura. O horizonte C subjacente possui pequeno desenvolvimento gené�co, cores 

bruno amareladas, textura arenosa e estrutura fraca a moderada. De um modo geral, 

verificou-se que a maioria dos perfis analisados apresentou boa drenagem interna, não 

apresentando pontos de gleização ou mosqueamento como indícios de retenção de umidade 

por um período prolongado, exceto no perfil iden�ficado no ponto 17, onde foi observado início 
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Figura 13 e 14. Perfis de Cambissolo Húmico Tb distrófico �pico (CHbd) da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Figura 15 e 16. Perfis de Neossolo Litólico distrófico �pico (RLd) encontrados na bacia

hidrográfica do Rio do Chapéu.

Figuras 17 e 18. Exposição de rocha, em associação com Neossolo Litólico, verificadas na

bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.
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de gleização. As condições favoráveis de fer�lidade, topografia e drenagem interna desses 

solos, possibilitam a plena u�lização agrícola sem maiores restrições, desde que o manejo 

adotado priorize a manutenção de suas caracterís�cas benéficas, enquanto para os de 

fer�lidade natural baixa, deve-se também prever prá�cas corre�vas de acidez e de adubação. 

Nas figuras 19 e 20, respec�vamente, podem ser observados perfis de Neossolo Flúvico Tb 

distrófico �pico (RYbd) e Neossolo Flúvico Tb distrófico com início de gleização, encontrados na 

bacia hidrográfica do Ribeirão do Chapéu, em São Luiz do Parai�nga (SP).

 

Figura 19. Perfil de Neossolo Flúvico Tb distróficos �pico (RUbd), da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Figura 20. Perfil de Neossolo Flúvico Tb distrófico �pico (RUbd) com início de gleização, na bacia 

hidrográfica do Rio do Chapéu.

Tabela 7 - Classes de solo da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Classes de Solo Área (ha) Área (km²) Percentagem da área total
CXbd 13.370,49 133,70 64,84
CHbd 2.960,39 29,60 14,36
RLd 3.858,06 38,58 18,71

RYbd1 400,59 4,01 1,94
RYbd2 29,76 0,30 0,14
Total 20.619,31 206,19 100,00
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Figura 21.  Gráfico das classes de solo e trabalho de
campo para levantamento de dados de classes de
solo da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.



Drenagem
 

 A Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu é um dos principais afluentes do Rio Parai�nga, 

no município de São Luiz do Parai�nga. O Rio Parai�nga em confluência com o Rio Paraibuna 

são os formadores do Rio Paraíba do Sul, um importante rio da região sudeste do país, que 

passa pelo território de três Estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

 As informações da rede de drenagem que deram origem ao Mapa de Drenagem foram 

ob�das nos dados vetorizados das Cartas Topográficas em escala 1:10.000 do IGC – Ins�tuto 

Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, inseridos no Banco de Dados da bacia, com 

a reinterpretação do Rio do Chapéu, dadas as mudanças ocorridas ao longo dos 36 anos 

passados da edição das cartas topográficas e em especial, pelo evento de cheia a�pico em 

2010.

 A Figura 23 apresenta a área correspondente a Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu,  

delimitada pelo divisor topográfico.
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Figura 23. Mapa de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu

 Os dados de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu se encontram na 

Tabela 7. A bacia hidrográfica do Rio do Chapéu é de 6ª ordem, indicando ser muito ramificada, 

com uma área de 206,2 km² e perímetro de 82,6 km. O comprimento do canal principal é de 

29,5 km com uma rede de drenagem total de 737,9 km. A densidade de drenagem é de 3,57 

km/km², indicando dessa forma que a microbacia possui uma alta densidade de drenagem.

Tabela 8 - Dados da rede de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu.

Figura 22. Detalhe da calha do Rio do Chapéu.

DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO CHAPÉU

Área de drenagem 206,2 km2

Perímetro 82,5 km
Comprimento da rede de drenagem 737,9 km

Coeficiente de compacidade 1,61
Fator de forma 0,24

Amplitude al�métrica 744 m
Ordem do curso d’água principal 6ª ordem

Densidade de drenagem 3,57 km/km2



Análise �sico ambiental da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu
Drenagem

21

Associação para Cultura,
Meio Ambiente e Cidadania

F
E
H
ID

R
O

Figura 24. Rio do Chapéu.



Drenagem e Vias
 

 A composição dos elementos hidrografia e malha viária, possibilitaram a geração de 

um terceiro mapa temá�co de relevante importância para análise e conhecimento da região, 

principalmente em função da proximidade existente entre a drenagem natural e a malha 

viária da bacia.

  O Mapa de Drenagem e Sistema Viário contempla toda a rede de drenagem e o sistema 

viário hoje existente n a bacia do Rio do Chapéu.

 A Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu é cortada por duas rodovias principais. São elas 

a  Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que interliga o município de Taubaté ao de Ubatuba, e pela 

Rodovia Abílio Monteiro de Campos (SP-046/125) que interliga a Rodovia Oswaldo Cruz ao 

Distrito de Catuçaba, ambas asfaltadas.

 Além dessas rodovias, a região é cortada por 210 km de estradas vicinais que permitem 

o fluxo dos moradores, de mercadorias e serviços na zona rural. Segundo Carvalho (1992), as 

estradas vicinais que permitem o fluxo de mercadorias e serviços na zona rural dos municípios 

do Estado de São Paulo, via de regra são oriundas do aproveitamento de trilhas e caminhos 

existentes, condicionadas a um traçado geométrico carregado de fortes rampas e curvas 

acentuadas.

 No mapeamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu isso fica muito evidente, 

observando-se inclusive que sistema�camente, as estradas vicinais cruzam o curso d'água.

Estudos acerca da conservação de estradas vicinais apontam o transporte de sedimentos e os 

problemas de erosão do solo nas margens de estradas e o consequente carreamento de 

materiais para os leitos dos rios como fatores de agravamento das condições ambientais e da 

qualidade dos recursos hídricos (CEPA, 1999).

 A proximidade das vias em relação à rede de drenagem, na bacia hidrográfica em 

estudo, somado a caracterís�ca de relevo acidentado e solo frágil e ainda agravada pela 

ausência do planejamento de disposi�vos de drenagem superficial e contenção dos processos 

de erosão de taludes na construção e manutenção dessas vias, potêncializa a ação da força 

hidráulica das enxurradas como elemento de remoção e transporte de material em direção aos 

cursos d'água.

 Situação comum existente na bacia, as condições de manutenção da extensa malha 

viária (Tabela 9 e Figura 25), é grande contribuinte de carreamento de solo para os cursos 

d'água.

 

Figura 25. Situação de manutenção da malha viária, frequentemente encontrada na 

bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.
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Figura 26. Rede de drenagem e sistema viário da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Classes de vias km

Caminho ou trilha 218,16

Estrada não pavimentada 210,19

Estrada pavimentada 24,00

Total 452,34

Tabela 9 - Distribuição da malha viaria por classe de leito carroçável, em km.
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Figura 27. Placa da rodovia vereador
Abílio Monteiro de Campos.

Figura 28. Gráfico da distribuição 
da malha viária da bacia hidrográfica
do Rio do Chapéu.



Bairros
 

 A Bacia hidrográfica do Rio do Chapéu localiza-se ao sudeste do Município de São Luiz 

do Parai�nga, e ocupa uma área de 20.620 ha, dos quais,  9.139,35 ha estão localizados no 

entorno do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia, unidade de  conservação 

de proteção integral criada em 2 de maio de 1989.  

 A bacia divide-se em uma vila, o distrito de Catuçaba (Figura 27), e a zona rural.

 O mapa da divisão por bairros da bacia do Rio do Chapéu foi elaborado a par�r de 

dados ob�dos na interpretação das ortofotos e elementos apresentados nas cartas IGC, 

considerando a divisão natural por sub-bacia.

  O produto final deste trabalho é apresentado na tabela 10 e na figura 30, que 

representa a área dos 9 bairros encontrados nesta bacia, sendo os bairros  Chapéu e Pinga as 

áreas onde predominam as maiores al�tudes da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu, 

chegando a 1.632 m de al�tude.

 O distrito de Catuçaba que encontra-se na Calha do Rio do Chapéu, é um complexo 

urbano com aproximadamente 290 residências, onde está localizada a escolas  municipal 

EMEIF Maria Vitória de Campos Azevedo,  bem como o posto do Programa de Saúde da 

Família (PSF) que atende os moradores da bacia. No bairro do Pamonã, encontramos a escola 

municipal EMEF João Pereira Lopes.
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Figura 30. Gráfico da distribuição das áreas dos bairros da bacia hidrográfica
do Rio do Chapéu.

Figura 29. Vista geral da vila de Catuçaba.

Tabela 10 - Distribuição de áreas dos bairros da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Bairros Área %

Pamonã 10,35

Cachoeirinha 14,38

Sertãozinho 14,27

Bom re�ro 9,29

Graminha 16,99

Bairrinho Rio Claro 14,57

Selado 8,28

Oriente 6,95

Calha - Chapéu 4,91

Área total das classes 100,00
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Figura 31 e 32. Detalhe da Capela de São Pedro,
na vila de Catuçaba, e placa indica�va do período
do ciclo do café. 



Hipsométrico
 

 Dentre os principais dados incorporados ao banco de dados ambientais da bacia do Rio 

do Chapéu estão as curvas de nível, correspondentes à discre�zação do relevo da bacia 

hidrográfica em curvas com equidistância ver�cal de 5,0m.

 Estes dados iniciais foram ob�dos através da Vetorização das 19 Cartas Topográficas 

em escala 1:10.000 do IGC – Ins�tuto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, 

disponibilizados em formato analógico (Papel), para a área que corresponde à cobertura total 

da bacia.

 Os procedimentos de transformação com o tratamento e incorporação desses dados 

desde o formato analógico até o formato digital vetorial, e sua respec�va inserção no banco de 

dados georreferenciados dependem de uma série de etapas, desde a escanerização das cartas 

em papel para o formato raster , o georreferenciamento dos arquivos raster, a vetorização das 

linhas e a respec�va atribuição dos valores de cota al�métrica de cada linha, possibilitando 

assim a recons�tuição do relevo em 3D (Figura 33).

 A recons�tuição digital do relevo da bacia é um processo muito trabalhoso, todavia 

necessário, e permite uma série de análises relevantes do ponto de vista ambiental.
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Figura 33. Amostra de um trecho da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu em representação 3D.

Figura 34. Relevo de mares de morros �pico da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.  

 Dentre as análises e mapas possíveis de extrair do modelo digital de elevação MDE, 

recons�tuído a par�r das cartas topográficas do IGC, o Mapa Hipsométrico da bacia   

hidrográfica do Rio do Chapéu permite conhecer a distribuição das terras por faixa de al�tude 

em relação ao nível do mar, uma informação relevante para a análise da vegetação e de 

ap�dão agroecológica, visto que determinadas populações vegetais não suportam 

determinadas al�tudes, bem como algumas populações só ocorrem de forma significa�va a 

par�r de determinadas al�tudes, como por exemplo na região a Araucária angus�folia. A 

Tabela 11 e a Figura 35 apresentam a distribuição das terras da bacia por faixas hipsométricas. 

 
Faixas de al�tude (m) Área (ha) %

700 a 800 542,03 2,63

800 a 900 4417,69 21,41

900 a 1000 5304,21 25,71

1000 a 1100 5097,57 24,71

1100 a 1300 4096,70 19,86

1300 a 1500 1028,20 4,98

1500 a 1700 145,25 0,70

Área total das classes 20631,63 100,00

Tabela 11 - Distribuição das terras da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu em faixas hipsométricas,

em hectares e porcentagem.
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Figura 35. Gráfico da distribuição das 
terras por faixas hipsométricas da bacia
hidrográfica do Rio do Chapéu.



Declividade Agronômica
 

 O mapa de declividade da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu foi elaborado a par�r 

dos dados al�métricos que compõem o grid de al�metria da bacia. Esses dados al�métricos 

foram processados por meio do módulo de geração de grades al�métricas embu�do no 

so�ware SPRING.

 A representação matricial dos dados al�métricos corresponde a divisão de toda a área 

da bacia em células de 5,0 metros por 5,0 metros de resolução espacial, ou seja, a cada 25m² 

de área da bacia corresponde a uma amostra de dados al�métricos, cujo processamento 

resultou no modelo digital de elevação - MDE.

 O MDE foi então processado por um módulo específico do SPRING para gerar a grade 

de declividade numérica, onde cada célula recebeu um valor correspondente a declividade em 

percentual para toda a área da bacia. Na sequência de processamento dos dados al�métricos 

para a obtenção do mapa de declividades da bacia, foram u�lizados os critérios de limitações 

agronômicas ao uso do solo para a divisão de classes de declividade do mapeamento ou seja, o 

mapa foi gerado considerando-se as classes de análise u�lizadas para análise de classes de 

capacidade de uso do solo, proporcionando assim, futura u�lização desse mapa para um 

eventual mapeamento de classes de capacidade de uso do solo da bacia do Rio do Chapéu. Os 

resultados do mapeamento da declividade estão apresentados na Tabela 12 e Figura 36:

 Observa-se, que a maior parte do relevo corresponde a classe E e F. Segundo o plano de 

informações de declividade temos:

 E (declive maior que 20% e igual ou inferior a 40%): predominância de áreas 

fortemente inclinadas, cujo escoamento superficial é muito rápido. Os solos podem ser 

trabalhados mecanicamente somente por máquinas simples de tração animal, assim mesmo 

com sérias limitações. Terras nessa situação são impróprias para a agricultura e restritas para 

pastagem. São mais indicadas para silvicultura.

 F (declive maior 40%): predominância de áreas íngremes, de regiões montanhosas, 

onde nenhum �po e máquina agrícola pode trafegar. O escoamento superficial é sempre muito 

rápido e os solos, extremamente susce�veis à erosão hídrica. Não podem ser trabalhados 

mecanicamente, nem mesmo por máquinas simples de tração animal; somente trabalháveis 

com instrumentos e ferramentas manuais. Terras nessa situação são inadequadas para o uso 

agrícola

 A declividade influencia a relação entre a precipitação e o deflúvio da bacia 

hidrográfica,  sobretudo devido ao aumento da velocidade de escoamento superficial, 

reduzindo a possibilidade da infiltração de água no solo. Esta relação de capacidade de 

infiltração com declividade sofre interferência direta dependendo do �po de cobertura vegetal 
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Figura 36. Propriedade rural com declividades acentuadas, situação bastante
comum na bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.

Tabela 12 - Distribuição das classes de declividade da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu em hectares e

 porcentagem.

Classe de Declividade Área (ha) %

  Classe A declividade de 0 a 3%  150,39 0,73
    Classe B declividade de 3 a 5%  101,49 0,49

    Classe C declividade de 5 a 12%  1.073,96 5,21
    Classe D declividade de 12 a 20%  864,13 4,19
    Classe E declividade de 20 a 40%  9.346,58 45,30

    Classe F declividade superior a 40%   9.095,08 44,08
 Área total das classes 20.631,63 100,00
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Figura 37. Gráfico da distribuição das classes
de declividade da bacia hidrográfica do Rio
do Chapéu.

Classe F declividade superior a 40%



Áreas de Preservação Permanente
 

 O mapeamento das Áreas de Preservação Permanente (APP) foi realizado na escala 

1:25.000 u�lizando como apoio dados da rede de drenagem e reinterpretação das margens 

do Rio do Chapéu sobre ortofotos que compõem o Banco de dados Ambientais 

Georreferenciados da bacia.

 Mapeamento das APPs foi realizados com base na LEI 12.651/2012, que dispõe 

sobre a proteção da vegetação na�va; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis 

nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 

Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências, e na Lei 

12.727/2012, que altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 e o item 22 do inciso II do 

art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei no 12.651, 

de 25 de maio de 2012. As situações de APPs observadas na bacia do Rio do Chapéu são as 

descritas nos Incisos I, IV e V, da referida Lei, transcritos como segue:

“I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei 

nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 

metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) 

hectares de super�cie, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;”

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 

12.727, de 2012).

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem 

por cento) na linha de maior declive;...”

O traçado das classes referentes ás APPs de corpos d'água e nascentes foi efetuado por 

meio de técnicas de geoprocessamento, com a criação de buffer correspondente às 

respec�vas faixas de APP.

 A delimitação das áreas de APP correspondentes a declividade superior a 45º foi 

realizada por meio da seleção de áreas homogêneas com declividade superior aos 45º de 

declividade, no processo denominado de fa�amento de dados raster, a par�r dos dados 

al�métricos consolidados da digitalização das curvas de nível oriundas das cartas 

topográficas do IGC, na escala de 1:10.000, con�das no banco de dados ambientais da 

bacia do Rio do Chapéu,

Para efeito deste trabalho foram considerados 30 ou 50 metros de APP de rio, conforme a 

largura do mesmo, 50 metros no entorno de nascentes e declividade superiores a 45º.  Os 

dados são apresentados comforme tabela 13 e figura 38:
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 Tabela 13 - Distribuição das classes de APP na bacia, em hectares e porcentagem.

Classes de APP Área (ha) %

Margens 30m 3.638,55 74,92

Margens 50m 100,83 2,08

APP < 45º 13,91 0,29

Nascentes 50m 1.079,35 22,23

Área total das classes 4.856,41 100,00
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Figura 38. Gráfico da distribuição das APPs
na bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.



Uso do Solo

 Este mapeamento foi realizado na escala 1:25.000, inicialmente u�lizando como apoio 

imagens do satélite Landsat e posteriormente as ortofotos produzidas pela empresa BASE 

Aerofotogrametria, contratada no âmbito do Projeto. Neste mapa foram iden�ficadas as 

classes de uso do solo destacadas na tabela 14:

 

 O solo agrícola é u�lizado basicamente com pastagem (34,12%) e os outros usos 

aparecem com menor importância rela�va. Segue-se o reflorestamento com espécie exó�ca 

(eucalipto) 4,31 %; as culturas temporárias e perenes, que ocupam 1,42 %, da área total da 

bacia.

 A pecuária ainda é uma a�vidade na bacia, portanto a paisagem do local é dominada 

por pastagens formadas por braquiária (Brachiaria decumbens), onde o pisoteio excessivo 

aliado à falta de prá�cas de conservação do solo tem causado processos erosivos em algumas 

áreas, resultando em empobrecimento e perda de solo e assoreamento dos corpos hídricos, 

bem como perda de produ�vidade e diminuição na renda do produtor.

 Os maiores problemas observados neste sistema é o excesso de lotação de animais por 

área, ocorrendo pela entrada dos animais quando a pastagem ainda não tem condições de 

oferta de forragem suficiente para se manter produ�va ao longo do período de pastoreio e a 

re�rada dos animais da pastagem excessivamente tarde, não permi�ndo um período mínimo 

necessário de rebrote da forragem para acumular fitomassa suficiente para implantação das 

culturas de verão, o que ocasiona a colonização de plantas invasoras, a acidez e os baixos 

níveis de fósforo disponível ao solo. Como consequência, tem-se a diminuição da qualidade da 

palha para cobertura do solo e ciclagem de nutrientes, exposição do solo à erosão e à 

compactação, diminuição da infiltração e armazenamento de água, redução dos teores de 

matéria orgânica do solo e estoque de nutrientes, reduzindo enfim, a qualidade do sistema 

pela formação de uma vegetação do �po campo aberto sem valor econômico, 

comprometendo a sustentabilidade do sistema de produção.

 O reflorestamento com espécies exó�cas, basicamente o eucalipto, encontra-se em 

expansão nesta área. Atualmente existe uma área de 888,55 ha de reflorestamento, e isso  

representa 4.31% da área da Bacia.

 Pode-se observar que a produção das culturas perenes e temporárias presentes na 

bacia é quase insignificante e não apresenta diversificação, estando voltada para a agricultura 

de subsistência, ou seja, a produção é suficiente para as necessidades do proprietário da terra 

e sua família. Essas culturas são desenvolvidas com técnicas rudimentares que passam de 

geração para geração. Quando ocorre o uso de máquinas agrícolas, elas se resumem ao arado 

e a grade que muitas vezes são u�lizados de forma imprópria e em desacordo a Lei de Uso e 

Conservação do Solo Agrícola e as leis ambientais. Frequentemente são u�lizadas sementes de 

colheitas anteriores, na maior parte das vezes, mal conservadas. Em relação ao uso de 

fer�lizantes recorre-se normalmente aos adubos naturais (estrume de gado). As explorações 

agrícolas são de pequenas dimensões sendo o rendimento (produção por unidade de 

super�cie), muito baixo e a produ�vidade muito reduzida. A produção des�na-se 

fundamentalmente à sa�sfação das necessidades das famílias dos agricultores (auto 

consumo) e raramente há excedentes de produção para serem vendido no mercado.
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Tabela 14 - Distribuição das classes de uso do solo, em hectares e porcentagem.

Classes de uso do solo Área (ha) %

Pastagem 7.035,00 34,12

Reflorestamento 888,55 4,31

Mata ou Capoeira 7.692,11 37,31

Pasto Sujo 3.952,66 19,17

Pasto Degradado 341,86 1,66

Área Urbanizada 212,89 1,03

Solo Exposto 17,43 0,08

Corpos D'água 31,21 0,15

Reflorestamento Cortado 3,89 0,02

Área Degradada 44,72 0,22

Afloramento Rochoso 84,82 0,41

Queimada 21,89 0,11

Áreas Cul�vadas 292,28 1,42

Área total das classes 20.619,31 100,00
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Figura 39. Gráfico de uso do solo na bacia 
hidrográfica do Rio do Chapéu.



Maciços Florestais Na�vos

 O mapa de maciços florestais na�vos remanescentes foi ob�do a par�r do Mapa de Uso 

do Solo, destacando-se a classe "Mata ou Capoeira" das demais classes de uso da bacia, e é 

especialmente ú�l pela visualização direta da distribuição, forma e proximidade entre maciços 

florestais na�vos remanescentes.

 Segundo dados do Atlas de Remanescentes da Mata Atlân�ca (2013), 17% do município 

de São Luiz do Parai�nga é recoberto com mata, o que perfaz uma área de 10.285 ha e segundo 

os dados levantados no Mapa de Uso de Solo da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu, a 

referida Bacia possui 7.692,11 ha (37,31%) de florestas na�vas. Dessa área 2.124,33 ha 

encontram-se recobrindo áreas de APP's hídricas de relevante interesse ambiental para a bacia 

e consequentemente para o município. Portanto, podemos concluir que a grande parte dessas 

áreas de mata encontram-se na região da Bacia, o que representa dizer que uma importante 

parcela de remanescente da Mata Atlân�ca no município está localizado na bacia do Rio do 

Chapéu.

 De acordo com o Plano de Manejo (2011) elaborado no Parque Estadual da Serra no 

Mar - Núcleo Santa Virgínia (figura 40) pelo Governo do Estado de São Paulo, os remanescentes  

aqui situados, principalmente os que estão dentro da área de amortecimento do parque 

Estadual da Serra do mar - Núcleo Santa Virgínia, apresentam alto valor de importância 

representa�va no bioma Mata Atlân�ca, mais especificamente da Floresta Ombrófila Densa 

Montana e Floresta Ombrófila Mista (Al�tudes superiores a 1000m).

 Uma das principais ameaças atuais à biodiversidade global é a fragmentação de 

hábitat natural causada pelas a�vidades humanas, pois o isolamento e a qualidade dos 

habitats nesses ambientes afetam a riqueza de espécies e a densidade das populações.

Uma das soluções para este problema é a criação de corredores ecológicos que tem como 

obje�vo conectar áreas protegidas, manter e restaurar a conec�vidade da paisagem e facilitar 

o fluxo gênico entre populações por meio de alterna�vas para o desenvolvimento de prá�cas 

de pouco impacto nas áreas de inters�cios.

 Desta forma, com o obje�vo de manter a qualidade dos serviços ambientais essenciais 

à vida humana e garan�r a rica biodiversidade deste bioma, a conec�vidade dos 

remanescentes na Bacia do Rio do Chapéu  deverá ser prioridade dentro das ações propostas 

para recuperação dos recursos hídricos e do meio ambiente como um todo na bacia.

 A configuração da distribuição espacial dos maciços florestais desenvolvida neste 

trabalho, possibilita dentre outras, a análise de locais mais indicados para a implementação de 

projetos de recomposição florestal e o potencial para formação de corredores ecológicos.

 Neste estudo foi possível apenas relatar a quan�dade de floresta na�va e não o estágio 

de sucessão ecológica destes fragmentos. Seriam necessários levantamentos fitosociológicos 

para cada fragmento ou comunidade florestal em questão, que não podem ser subs�tuídos 

por técnicas de senssoriamento remoto, e são tarefas a serem realizadas por meio de projetos 

específicos para esse fim.

34

Análise �sico ambiental da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu - São Luiz do Parai�nga / SP

Figura 40. Detalhe do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo
Santa Virgínia. 
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Figura 41. Portal de entrada do PESM
- NSV no distrito de Catuçaba.



Uso do solo em Áreas de Preservação Permanente 

 Com o conhecimento da distribuição das classes de uso e ocupação do solo e com a 

definição dos polígonos de Áreas de Preservação Permanente (APP) existentes, como visto 

anteriormente, tornou-se possível o entendimento do quadro de uso e ocupação do solo 

presente em cada um dos �pos de APP. A Tabela 15 e Figura 43 apresentam os resultados deste 

cruzamento.

 As áreas de APP – Área de Preservação Permanente do município encontram-se em 

mais de 50% das áreas, desprovidas de vegetação na�va. Foram observados que em 2.390,66 

ha (49,47%) encontram-se recorbertos com pastagem, sendo 1,431,78 ha (29,63%) das APP's  

áreas recobertas com pastagens, principalmente a Brachiaria decumbens. Em 905,65 ha 

(18,74%) encontramos pasto sujo, ou seja, áreas de pastagens que em função do seu desuso, 

encontra-se em fase de regeneração com vegetação na�va em estágio primário e secundário 

de regeneração. Em 53,23 ha (1,10%) dessa área, um alto nível de degradação caracterizado 

pela presença de pasto degradado.

 Observamos também que 92,99 ha (1,92%) da área de APP, encontra-se   reflorestada 

com espécies exó�cas, ou seja, eucalipto. Em 1,17 ha dessa área encontramos reflorestamento 

cortado.

 Em 88,34 ha (1,83%) encontramos APP's recobertas com cultura anual e/ou 

permanente. Em 3,57 ha (0,07%) da bacia encontramos afloramentos rochosos, geralmente, 

associados com Neossolo Litólico.  Observamos que as áreas de escarpas são compostas por 

afloramentos de rochas com uma fina camada de solo. Quando sujeitas a intempéries, ocorrem 

escorregamentos causando prejuízos às propriedades rurais, estradas e cidade. No ano de 

2010 quando a precipitação pluviométrica foi em demasia, muitos deslizamentos foram 

registrados na área da Bacia e em decorrência, a Rodovia Abilio José Diniz, ficou prejudicada, 

sendo necessário obras de contenção para recuperação da mesma.

Observamos também que a prá�ca de queimada ainda é u�lizada como prá�ca agrícola 

inadequada, principalmente para limpeza de pasto, pois em 2,69 ha (0,06%) da bacia, ainda 

encontramos áreas recém queimadas.
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Figura 42. Área de APP em processo de regeneração natural.

Classes de uso do solo em APP Área (ha) %

Pastagem 1.431,78 29,63

Reflorestamento 91,82 1,90

Mata ou Capoeira 2.124,33 43,97

Pasto Sujo 905,65 18,74

Pasto Degradado 53,23 1,10

Área Urbanizada 90,54 1,87

Solo Exposto 2,50 0,05

Corpos D'água 23,75 0,49

Reflorestamento Cortado 1,17 0,02

Área Degradada 12,19 0,25

Afloramento Rochoso 3,57 0,07

Queimada 2,69 0,06

Áreas Cul�vadas 88,34 1,83

Área total das classes 4.831,56 100,00

                             Tabela 15 - Distribuição do uso do solo em APP na bacia hidrográfica do Rio do Chapéu.
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Figura 43. Gráfico das classes de uso
do solo em Área de Preservação
Permanente. 



Vulnerabilidade natural a perda de solo

 A metodologia u�lizada no estudo da vulnerabilidade a erosão e ao movimento de 

massa da Bacia do Rio do Chapéu no Município de São Luiz do Parai�nga, foi a mesma u�lizada 

no Projeto UNA, desenvolvida a par�r do conceito de Ecodinâmica (Tricart, 1977), e da 

potencialidade para estudos integrados das ortofotos, conforme os conceitos desenvolvidos 

por Crepani et al. (2001) para o Zoneamento Ecológico-Econômico e da Álgebra de Mapas 

apresentada por Barbosa (1997), resumidamente descrito a seguir:

 Na Bacia do Rio do Chapéu ocorrem simultaneamente dois processos:

a) Um deles natural, como consequência do fenômeno da desnudação, que se traduz na forma 

de intemperismo e transporte através de movimentos do regolito ou movimentos de massa. 

Na área da bacia há dominância de processos morfogené�cos sobre pedogené�cos, devido a 

caracterís�cas morfométricas dessa, onde ocorre elevada declividade, amplitude e 

dissecação, sendo que esta úl�ma apresenta forte incisão. Esses aspectos condicionam intensa 

degradação e transporte, ou seja, forte erodibilidade. Estas condições favorecem também 

movimentos rápidos de massa como por exemplo, escorregamentos (Chorley et al.,1984; IPT, 

1989; Ses�ni, 1999).

b) O outro é o processo de ocupação humana manifestado na forma de diferentes graus de 

alteração da paisagem que induzem ou aceleram os processos de degradação.

 A ocorrência destes dois processos simultaneamente pode causar a aceleração 

catastrófica do processo natural com danos a pessoas e propriedades dependendo 

principalmente da posição geográfica do encontro dos dois processos.

 Com o obje�vo de iden�ficar as áreas naturalmente vulneráveis à ocorrência das 

formas de movimento de massa capazes de provocar acidentes, e as áreas onde a ocorrência 

simultânea dos dois processos pode trazer risco, foi realizado um trabalho de levantamento 

das informações rela�vas à geologia, geomorfologia, pedologia e uso da terra, formando 

assim um banco de dados que permite a iden�ficação das áreas da bacia que necessitam de 

uma atenção maior por parte das autoridades competentes, apresentadas no mapa de 

vulnerabilidade da bacia (Figura 44).

 Crepani et al. (1996), construíram uma escala de vulnerabilidade que estabelece uma 

gradação entre os valores de estabilidade (1,0) e os de vulnerabilidade (3,0) representada por 

21 classes de estabilidade/vulnerabilidade (Tabela 16). A graduação de classes é representada   

por cores ob�das a par�r da combinação adi�va das três cores primárias (azul, verde e 

vermelho), de modo que cada classe é representada sempre pela mesma cor.

 Os autores acima associaram a cor azul ao valor de maior estabilidade (1,0), a cor 

verde ao valor intermediário (2,0), e a cor vermelha ao valor de maior vulnerabilidade (3,0). 

Para as UTBs com valores intermediários entre 1,0 e 2,0 associaram cores resultantes da 

combinação entre o azul e o verde, crescendo a par�cipação da segunda, e às UTBs com 

valores intermediários entre 2,0 e 3,0 associaram cores resultantes da combinação entre o 

verde e o vermelho, crescendo também a par�cipação da segunda.
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Figura 44. Escala de estabilidade/vulnerabilidade para as unidades territoriais básicas. (Adaptado de Crepani et al., 1996).

Tabela 16 - Distribuição das classes de vulnerabilidade e risco de movimento de massa na bacia,
em hectares e porcentagem.

 Os dados espacializados do mapa de vulnerabilidade e risco de movimento de massa 
estão apresentados na Tabela 16 e Figura 45.

Classes de vulnerabilidade Área (ha) %

Medianamente Estável/Vulnerável 9.911,97 48,07

Moderadamente Vulnerável 7.269,88 35,26

RMM em Mata ou capoeira 1.937,41 9,40

RMM em Pasto sujo 649,62 3,15

RMM em Reflorestamento 134,10 0,65

RMM em Outros usos 715,05 3,47

Área total das classes 20.619,25 100,00
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Figura 45. Gráfico de vulnerabilidade
do solo na bacia hidrografica do Rio
do Chapéu.



Considerações Finais
 

 A realização desse projeto proporcionou a sistema�zação de dados que permi�ram um 

profundo conhecimento dos processos atuantes na bacia do Rio do Chapéu.

 O volume de dados compilados permi�ram iden�ficar situações predominantes no uso do 

solo da bacia e par�cularidades do meio �sico e da interação antrópica dificilmente verificáveis 

sem a implementação de uma base de dados georreferenciados, o que se observa no cadastro de 

propriedades rurais da bacia, na proximidade entre a malha viaria e a rede de drenagem, na classe 

de uso econômico do solo predominantemente pastoril, na detecção pelos próprios residentes na 

bacia quanto a gravidade e existência de processos erosivos, dentre muitas outras inferências 

possibilitadas pelos dados gerados nesse projeto.

 A disponibilidade dos dados e a replicabilidade do método de análise dos processos 

atuantes na bacia cons�tuem-se em ferramenta importante para subsidiar a tomada de decisão 

com conhecimento profundo dos pontos crí�cos a serem tratados na direção da conservação e 

preservação da água e do solo, alinhados com as metas do plano de bacias e com a necessidade 

urgente de reversão na curva de degradação ambiental de nosso tempo.

40

Análise �sico ambiental da bacia hidrográfica do Rio do Chapéu - São Luiz do Parai�nga / SP

REALIZAÇÃO

Associação para Cultura,
Meio Ambiente e Cidadania

akarui.org.br



Bibliografia

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Par�lha da Vida. São Paulo: Geic/Cabral. Editoras, 1995.

CÂMARA, G.; SOUZA, R. C. M.; FREITAS, U. M. Spring: Integra�ng remote sensing and GIS by object-oriented 
data modelling. Computers & Graphics, v.20, n.3, p. 395-403, 1996.

CARVALHO, L. D. V. Avaliação da viabilidade da melhoria do projeto geométrico e da conservação das 
estradas de terra. 1992. 85 p. Dissertação – Escola de Engenharia de São Carlos, USP – Universidade de São 
Paulo, São Carlos. 1992.

Centro Nacional de Ensino e Pesquisas  Agronômicas – CNLEPA.  Comissão de Solos.  Levantamento de 
reconhecimento dos solos do Estado de São Paulo. Rio de Janeiro: M.A. 634p. 1960 (Bole�m Técnico 12).

CEPA – Ins�tuto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina. Avaliação do Projeto Microbacias – 
Componente Estradas. Florianópolis. 1999.

CHORLEY, R.J., Schumm, S.A., Sudgen, D.E., 1984. Geomorphology. Methuen, London. 605 pp.

CREPANI, E.; MEDIROS, J. S. de; HERNANDEZ, P.; FLORENZANO, T.G.; DUARTE, V.; BARBOSA, C. C. F. 2001. 
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados ao Zoneamento Ecológico-Econômico e ao 
Ordenamento territorial. São José dos Campos. SAE/INPE.(INPE-8454-RPQ/722).

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de 
Janeiro, RJ). Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro, Embrapa Produção de Informação, 
1999. p 412.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos. 2 ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Procedimentos norma�vos de levantamentos 
pedológicos. Brasília: EMBRAPA, 1995. p116.

GHERARDI, B.; VIDAL-TORRADO, P.; FARIA, L. E. O. Levantamento pedológico como base para o 
planejamento urbano no município de Piracicaba. In: XXIX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Ribeirão 
Preto, SP. Anais (CD-ROM)... Ribeirão Preto, 2003. 4p.

KLAMT, E.; DALMOLIN, R. S. D.; GONÇALVES, C. N. Proposta de normas e critérios para execução de 
levantamentos semi-detalhados de solos e para avaliação da ap�dão agrícola das terras. Pelotas: NRS-SBCS, 

41



2000. 44p. (Bole�m Técnico, 5).

LEMOS, R. C. de; SANTOS, R. D. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 3. ed. Campinas: SBCS, 1996. 
p84.

MENK, J. R. F.; OLIVEIRA, J. B. de; TREMOCOLDI, W.A. Levantamento pedológico detalhado da Estação 
Experimental de Capão Bonito. Campinas: IAC, 40p. 1987 (Bole�m Cien�fico, 6).

OLIVEIRA, J. B. de; MENK, J. R. F.; ROTTA, C. L. Levantamento pedológico semidetalhado dos solos  do Estado 
de São Paulo: Quadrícula de Campinas. Rio de Janeiro: IBGE, 169p. 1979.

OLIVEIRA, J.  B. de. Levantamento pedológico semidetalhado dos solos do Estado de São Paulo: Quadrícula de 
Araras. Campinas: IAC, 180p. + Anexo I. 1982 (Bole�m Técnico, 71).

OLIVEIRA, J. B. de; PRADO, H. do.  Levantamento pedológico semidetalhado dos solos do Estado de São 
Paulo: Quadrícula de São Carlos. II. Memorial descri�vo. Campinas: IAC, 188p. 1984 (Bole�m Técnico, 98).

OLIVEIRA, J.  B. de; MONIZ, A. C.; ZANARDO, A. Levantamento pedológico detalhado da Estação 
Experimental de Tietê. Campinas: IAC, 40p. 1987 (Bole�m Cien�fico, 16).

OLIVEIRA, J.B.; PRADO, H. Carta pedológica semidetalhada do estado de São Paulo: folha de Piracicaba. 
Campinas: Ins�tuto Agronômico, 1989. Mapa, escala 1:100.000.

PAIVA NETO, J. E. de; R. A. CATANI; A. KÜPPER. Observações gerais sobre os grandes �pos de solo do Estado 
de S. Paulo. Bragan�a (Campinas) v.11: p. 227-253, 1951.

PEDRON, F de A.; DALMOLIN, R. S. D.; Azevedo, A. de C. Solos urbanos. Ciência Rural, v. 34, n.6, 2004.

PETRONE, P. A região de São Luiz do Parai�nga. Revista Brasileira de Geografia. v. 1, n. 3, p. 3-99, 1959.

SANTOS, C. M. P. O reencantamento das cidades: tempo e espaço na Memória do patrimônio cultural de São 
Luiz do Parai�nga/SP. Campinas, SP: [s.n.], 2006.

SANTOS, J. R. C. C. A festa do divino de Sao Luiz do Parai�nga: o desafio da cultura popular na 
contemporaneidade. São Paulo: USP, 2008

SÃO PAULO (ESTADO). Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Plano Estadual de Recursos Hídricos: primeiro 
plano do Estado de São Paulo. São Paulo: DAEE, p. 8-26, 1982.

TOLEDO, M. H. S. Espacos individuais e cole�vos da sacralidade os meios populares. Dissertação de mestrado 
apresentada ao departamento de Ciências da religião da PUC São Paulo, SP, 2001.

TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro IBGE/SUPREN. P. 91, Rio de Janeiro, RJ, 1977.

42





REALIZAÇÃO FINANCIADOR

Associação para Cultura,
Meio Ambiente e Cidadania


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44

