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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO RIO 
SOCORRO NO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS

Modalidade da bolsa: PROBIC-FAPERGS
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O objetivo deste trabalho é delimitar o uso e ocupação do solo na bacia

do Rio Socorro, na qual está inserida a bacia de captação de água para

abastecimento público do Arroio Chácara, no município de Vacaria, estado

do Rio Grande do Sul.
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• Download: site INPE

• Satélite: CBERS

• Data: 13/04/2016

• Resolução espacial: 
10 metros

S
O

F
T

W
A

R
E

 I
D

R
IS

I 
1

7
.0

• Georreferenciamento

• Sobreposição das 
imagens

• Delimitação em tela 
(polígonos)

• Separação das 
classes

• Cálculo das áreas de 
cada classe

A Figura 2 mostra os procedimentos metodológicos utilizados no estudo:

• Mata nativa

• Silvicultura

• Savana gramíneo-

lenhosa

• Lavoura permanente

• Lavoura temporária

• Recursos hídricos

• Área urbana

Figura 2 – Esquema da metodologia utilizada no estudo

Com uma extensão de aproximadamente 526km², a bacia do Rio Socorro

apresenta a predominância das lavouras de cultivo temporário,

caracterizadas principalmente pelo plantio de soja no verão e trigo no

inverno.

Tabela 1 – Classes de uso e cobertura do solo da bacia do Rio Socorro 

Por se tratar de captação de água para consumo humano, os

dados aqui apresentados são preocupantes, uma vez que a barragem

que abastece o município encontra-se nessa bacia, em meio a uma

área com expressivo uso antrópico. Estas informações poderão ser

utilizadas pelo poder público para a tomada de decisão no que tange

o planejamento e a gestão do uso e ocupação do solo na área da

bacia com a priorização da manutenção da qualidade da água.

HASENACK, H. Base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul na escala

1:50.000. Porto Alegre, RS: UFRGS IB Centro de Ecologia, 2010.

USGS - Geological Survey / Serviço de Levantamento Geológico Americano (2013).

Aquisição de imagens orbitais digitais gratuitas do satélite Landsat-8: data de passagem

26/08/2014. Disponível em: <http://landsat.usgs.gov/>. Acesso em: 04 mai. 2017.

O crescimento acelerado da população acarreta no maior consumo de

alimentos que, por consequência, eleva os impactos causados ao meio

ambiente. Neste aspecto, a organização do uso do solo faz-se necessário.

Para isso dados de sensoriamento remoto aliado aos Sistemas de

Informação Geográficas (SIGs) compõem ferramentas importantes para

obtenção de dados confiáveis, de forma rápida e de baixo custo, como

ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Situação atual dos processos de antropização

A mata nativa, localizada no entorno dos recursos hídricos e

situada na porção nordeste da bacia estudada, é segunda classe

mais representativa dentre as delimitadas. A classe savana

gramíneo-lenhosa, também chama de campos de altitude,

representa 18% da área da bacia, sendo destinada principalmente

para forrageio do gado. A Tabela 1 e a Figura 3 ilustram os dados

encontrados.

Classes
Área

km² %

Mata nativa 149,22 28,33

Silvicultura 5,59 1,06

Savana gramíneo-lenhosa 95,02 18,04

Lavoura permanente 24,85 4,72

Lavoura temporária 233,77 44,38

Recursos Hídricos 4,65 0,88

Área Urbana 13,63 2,59

TOTAL 526,73 100

Figura 3 – Delimitação da Bacia do Rio Socorro e classe de uso do solo 
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