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RESUMO 

O levantamento do uso e da cobertura da terra é fundamental para analisar as 

mudanças ocorridas na área de estudo em um determinado intervalo de tempo, 

ocasionados de forma natural ou antrópica. Ourinhos é um município localizado no 

interior do estado de São Paulo que tem como destaques a cultura da cana-de-

açúcar e a especulação imobiliária que cresceram a passos largos nos últimos anos. 

O objetivo deste trabalho foi analisar e mapear as mudanças ocorridas no uso e na 

cobertura da terra de Ourinhos entre 1984 e 2018 com o intuito de verificar as APP. 

Para vetorizar e obter a área (em hectares e metros) das classes de uso e cobertura 

da terra, foram necessários quatro imagens do satélite Landsat 5 / Thematic Mapper 

e 8 / Operational Land Imager (1984, 1995, 2006 e 2018), duas cartas topográficas 

de Ourinhos e Jacarezinho (1973 e 1992, respectivamente) e vinte fotografias 

aéreas datadas de 1984. As classes estudadas neste trabalho foram: área 

urbanizada, campestre, cana-de-açúcar, chácara e sede rural, corpo d’água 

continental, cultura temporária, estrada, florestal, pastagem, silvicultura, usina 

hidrelétrica (presente apenas nos mapas de 2006 e 2018 por ser fundada no início 

do século atual) e usina sucroalcooleira. Por meio do mapeamento realizado, as 

mudanças de destaque identificadas foram o aumento da área ocupada pela cultura 

canavieira e a redução da área de outras culturas temporárias, diminuição da 

extensão dos córregos, um pequeno avanço da área de matas ciliares motivado 

pelas pressões feitas pela lei ambiental n° 12.651/2012, o crescimento da 

urbanização e a redução da área de chácaras e sedes rurais devido à ocorrência do 

êxodo rural. As APP de Ourinhos não são devidamente preservadas pois há 

ocupação do campo às margens dos cursos d’água e aumento da área da 

silvicultura. As técnicas de geoprocessamento mostraram ser de grande importância 

para se ter um manejo adequado da terra e planejamento do espaço geográfico.  

 

Palavras-chave: Uso e Cobertura da Terra. Área de Preservação Permanente. 

Geoprocessamento. Sistema de Informação Geográfica. 

  



ABSTRACT 

The survey of the use and the cover of the earth is fundamental for the analysis as 

the changes occurred in the study area of the time interval, occasioned in a natural or 

anthropic way. Ourinhos are one town located in the state of Sao Paulo is the most 

important as a culture of sugar cane and real estate speculation that have grown to 

broad steps in recent years. The objective of this work was to analyze and map how 

the changes occurred in the use and coverage of the land of Ourinhos between 1984 

and 2018 in order to verify how Permanent Preservation Areas. In order to vectorize 

and obtain an area (in hectares and meters) of land use and land cover classes, 

images of the satellite Landsat 5 / Thematic Mapper and 8 / Operational Land Imager 

(1984, 1995, 2006 and 2018) topographic studies of Ourinhos and Jacarezinho (1973 

and 1992, respectively) and the metropolitan photographs of 1984. The classes 

studied in this work were: urbanized area, campestral, sugar cane, farmhouse and 

rural seat, continental body of water, temporary culture, forest, pasture, silviculture, 

hydroelectric plant (present only in the maps of 2006 and 2018 to be founded at the 

beginning of the current century) and plant of sugar and alcohol. Through the 

mapping carried out, the most important changes were the increase in the area 

occupied by sugarcane cultivation and the reduction of the area of other temporary 

cultures, an increase in the extent of the streams, a small advance in the area of 

riparian forests motivated by pressures due to environmental laws number 

12.651/2012, the increase in urbanization and the reduction of the area of planting 

and agricultural sites due to the rural exodus. The Permanent Preservation Areas of 

Ourinhos are not properly preserved for the occupation of the soil in the 

watercourses and increase of the forestry area. Geoprocessing techniques were of 

great importance for proper land management and geographic planning. 

 

Keywords: Use and Land Cover. Permanent Preservation Area. Geoprocessing. 

Geographic Information System. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O levantamento de uso e cobertura da terra indica a distribuição dos tipos de 

ocupação na superfície terrestre. É fundamental para o conhecimento atual sobre as 

formas de uso e da ocupação do espaço, formando uma ferramenta importante de 

planejamento e de orientação para tomada de decisão (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). As análises de uma área de estudo por um 

determinado espaço temporal são essenciais para identificar intervenções antrópicas 

como a expansão de uma cultura agrícola, da área urbanizada ou ocupações em 

torno dos cursos d’água, para que as medidas de proteção e uso racional sejam 

tomadas em busca da preservação dos recursos naturais. 

“O conhecimento sobre o uso da terra ganha relevo pela necessidade de 

garantir sua sustentabilidade diante das questões ambientais, sociais e econômicas 

a ele relacionadas e trazidas à tona no debate sobre o desenvolvimento sustentável” 

(IBGE, 2013, s. n.).  

O uso da terra está intrinsecamente relacionado à disponibilidade e qualidade 

da água. Devido ao descaso e falta de compromisso da população, houve uma 

redução sistemática da água de qualidade, e ao mesmo tempo, um aumento 

constante das tragédias humanas relacionadas a água (PIROLI, 2016). 

Segundo Kohori e Piroli (2018), a exploração intensa e o uso não planejado 

do solo no estado de São Paulo resultaram na devastação das matas nativas que 

foram substituídas pelas culturas agrícolas, pela pecuária e pelas ferrovias que 

transportavam madeiras e produtos agropecuários. 

No município de Ourinhos, as áreas destinadas à cultura canavieira e à 

silvicultura expandiram de modo que reduziram as atividades dos pequenos 

agricultores realizadas em propriedades familiares. Esse processo é chamado de 

homogeneização – expressão citada por Souza (2008). Um determinado lugar fica 

destinado a apenas uma atividade (um tipo de uso da terra) em uma área maior, que 

vai ganhando espaço com o passar do tempo. 

O novo Código Florestal (Lei n°12.651/2012) determina normas gerais sobre: 
A proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de 
Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 
florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e 
prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos (BRASIL, 2012). 
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Essa legislação fez aumentar as práticas de reflorestamento de Área de 

Preservação Permanente (APP) que passaram a ser adotadas pelas empresas e por 

proprietários rurais. Mesmo assim, existem muitos cursos d’água que sequer tem 

uma mata ciliar no território do município. Quando tem, é apenas uma faixa de mata 

com tamanho inferior ao que é estabelecido pelas leis ambientais. Um outro erro 

adotado ao reflorestar é o plantio de eucaliptos em APP que são utilizados para fins 

de comércio. 

Guerra (2017) diz que a concentração populacional causa o aumento da 

poluição e da frequência das inundações graças a impermeabilização e da 

canalização dos rios. Nos últimos anos, o aumento populacional se dá 

principalmente nas periferias, porque as pessoas habitam em áreas de mananciais e 

de risco de inundação e movimentos de massa, em consequência do desmatamento 

das encostas dos morros e das margens dos cursos hídricos. No município de 

Ourinhos-SP, foi constatado que os eventos mais importantes em termos de 

desastres naturais acontecem nos períodos de altos índices pluviométricos (em um 

curto período de tempo) que causam alagamentos e inundações, erosões no solo 

por causa das enxurradas e muitas quedas de árvores devido as fortes rajadas de 

vento. 

As geotecnologias são importantes para este tipo de estudo por possibilitarem 

a identificação das mudanças ocorridas na terra em um espaço temporal. Por meio 

delas podemos analisar a expansão de uma cultura agrícola e da urbanização, além 

da presença de floresta e cursos hídricos na área de estudo. 

O presente trabalho apresenta resultados do estudo que avaliou as mudanças 

ocorridas no uso e cobertura da terra nos anos de 1984, 1995, 2006 e 2018 no 

município de Ourinhos-SP mostrando, como exemplos, a área destinada à 

monocultura (cana-de-açúcar) e a presença das matas ciliares nas APP. Para a 

realização deste, foi necessário o uso das técnicas de geoprocessamento por meio 

dos sistemas de informação geográfica e outros produtos cartográficos (imagens de 

satélite, fotografias aéreas e cartas topográficas). 

Se identificarmos nos resultados desta pesquisa um desrespeito à legislação 

ambiental n° 12.651/2012, que visa a preservação das APP, podemos pressionar a 

prefeitura municipal e as demais autoridades para que tomem as devidas 

providências. Ourinhos possui vários cursos hídricos que são cercados pela 

urbanização e pelas culturas agrícolas.  
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2 OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais 

O objetivo geral deste trabalho foi mapear e analisar as mudanças ocorridas 

no uso e na cobertura da terra do município de Ourinhos-SP, no recorte temporal de 

34 anos (sendo os anos de 1984, 1995, 2006 e 2018) com o uso das técnicas de 

geoprocessamento possibilitando a verificação da presença de mata ciliar nas APP 

(Áreas de Preservação Permanente). 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Obter a área de cada classe de uso e cobertura da terra por meio das 

imagens do satélite Landsat 5 / Thematic Mapper (1984, 1995 e 2006) e 

Landsat 8 / Operational Land Imager (2018) e das fotografias aéreas (1984) 

para verificar as mudanças ocorridas no município em 34 anos; 

 Delimitar cada curso d’água existente em Ourinhos para analisar as APP; 

 Espacializar as informações obtidas sobre as classes delimitadas por meio 

de mapas temáticos.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Uso e cobertura da terra 

O uso da terra é definido por Novo (1989) como uma utilização “cultural” da 

terra, enquanto a cobertura da terra refere-se a seu revestimento. A autora cita as 

áreas florestais como um exemplo desta diferenciação por serem vistas apenas 

como uma cobertura, mas também podem ter diferentes usos como lazer, 

exploração de madeiras e reservas biológicas. O levantamento destes “indica a 

distribuição geográfica da tipologia de uso, identificada por meio de padrões 

homogêneos da cobertura terrestre” (IBGE, 2013, p. 37) e “[...] é de grande utilidade 

para o conhecimento atualizado das formas de uso e de ocupação do espaço, 

constituindo importante ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de 

decisão” (IBGE, 2013, p. 38). 

Analisar o uso da terra é essencial para identificar as possíveis mudanças no 

local de estudo em “termos de quantidade e na sua distribuição espacial” (PIROLI; 

ISHIKAWA; DEMARCHI, 2011, p. 6.335). Como exemplos, temos a expansão 

urbana de um município e as mudanças ocorridas na área de uma cultura agrícola e 

em um curso d’água. 

Por meio do desmatamento, da contaminação de águas, degradação de 

solos, destruição da fauna e extração dos recursos naturais de modo predatório, a 

intervenção humana no meio ambiente tem sido devastadora na maioria das vezes 

(CRIADO, 2012). Neste caso, é fundamental a realização de análises periódicas do 

uso e cobertura das terras, por mostrar o grau de desenvolvimento e impacto das 

atividades humanas sobre os recursos naturais, havendo uma integração dos temas 

biológicos, físicos e socioeconômicos que possibilita ações em busca da solução 

dos problemas (SANTOS, 2004). 

No presente trabalho, analisar o uso e a cobertura da terra de Ourinhos foi 

fundamental para ver se existe manejo adequado do solo e preservação dos cursos 

hídricos. Podemos identificar e estudar a cultura agrícola, as florestas, os corpos 

d’água e a urbanização do município. 
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3.2. Sensoriamento remoto 

Colwell (1983, apud JENSEN, 2009, p. 3) afirma que o sensoriamento remoto 

foi definido pela American Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS, 

em português, Sociedade Americana de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto) 

como: “a medição ou aquisição de informação de um objeto ou fenômeno, por um 

dispositivo de registro que não esteja em contato físico ou íntimo com o objeto ou 

fenômeno em estudo”. 

Segundo Florenzano (2007), o termo sensoriamento se refere à obtenção de 

dados e remoto significa distante, ou seja, os dados são coletados à distância sem o 

contato físico entre o sensor e a superfície da Terra. 

“O sensoriamento remoto possibilita a obtenção de dados de forma rápida, 

confiável e repetitiva, em diferentes faixas espectrais e escalas” (ROSA e BRITO, 

1996, p. 99) e que as suas informações são obtidas com o uso da radiação 

eletromagnética gerada por fontes naturais como o Sol e a Terra, ou por fontes 

artificiais, como o Radar (ROSA, 2009). 

As imagens dos sensores remotos, que captaram dados da superfície da 

Terra, são úteis para a elaboração de vários tipos de mapas. 
 

3.3. Geoprocessamento 

O geoprocessamento é um instrumento de processamento de dados rápido e 

eficiente, que tem sido utilizado cada vez mais nas análises ambientais, 

possibilitando o acompanhamento de fenômenos naturais dinâmicos da natureza, 

como também o desenvolvimento de fenômenos antrópicos em tempo real. Também 

colabora na investigação da adequação do uso da terra, principalmente nas Áreas 

de Preservação Permanente (APP) que é importante para a preservação da 

biodiversidade (PIROLI, 2013). 

Para Fitz (2008, p. 24), “o geoprocessamento é uma tecnologia, ou mesmo 

um conjunto de tecnologias, que possibilita a manipulação, a análise, a simulação de 

modelagens e a visualização de dados georreferenciados”. 

O uso de séries multitemporais de imagens de satélites permite acompanhar 

o comportamento de diferentes alvos na superfície. Áreas cultivadas apresentam 
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grande variabilidade temporal na resposta espectral, principalmente em culturas 

onde há a exposição do solo antes do plantio ou após a colheita. Assim, séries 

multitemporais são usadas quando uma única imagem não permite discriminar 

diferentes culturas agrícolas e diferentes estágios. Acrescenta que este 

monitoramento pode revelar problemas como doenças e estresses hídricos, e 

aumentar a possibilidade de obter imagens livres de nuvens (MORAES, 2012). Além 

das culturas agrícolas, podemos acompanhar a expansão da área urbanizada e a 

presença de corpos hídricos e florestas ao longo dos anos. 

 

3.4. Sistema de Informações Geográficas 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) pode ser definido como  
Um sistema constituído por um conjunto de programas computacionais, o 
qual integra dados, equipamentos e pessoas com o objetivo de coletar, 
armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente 
referenciados a um sistema de coordenadas conhecido” (FITZ, 2008, p. 23). 
 

Para Santos (2004, p. 131), pode ser definido como: 
[...] tecnologias que combinam cartografia, banco de dados automatizados, 
produtos de sensoriamento remoto e modelagem. Os SIGs são constituídos 
de inúmeras funções que permitem o armazenamento, medição, 
recuperação, classificação, atualização, manipulação, simulação e 
gerenciamento dos dados e informações interpretados das imagens ou de 
qualquer dado geográfico (gráficos e alfanuméricos). São capazes de 
representar linhas, pontos, símbolos, redes e imagens, desde que sejam 
referenciados mediante coordenadas geográficas ou cartesianas. 

 
Em uma visão ampla, um SIG apresenta: interface com o usuário, que contém 

ferramentas para saídas cartográficas; entrada e integração de dados; funções de 

processamento gráfico e de imagens: visualização e plotagem; armazenamento e 

recuperação de dados organizados sob a forma de um banco de dados geográficos 

(SANTOS, 2004, p. 132). 

Segundo Piroli (2010), no Brasil, o uso dos SIGs ocorreu a partir da década 

de 1980, por meio do SAGA (Sistema de Análise Geo-Ambiental), um software 

pioneiro que foi desenvolvido na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).  

Nos dias de hoje temos vários SIGs disponíveis no mercado, entre eles os de 

distribuição gratuita. Todos evoluíram em termos de qualidade na geração dos 

produtos e na facilidade de operação. Também há softwares híbridos que permitem 

o acesso às informações e a ferramentas de consulta via web, tendo como exemplo 

o Google Earth (PIROLI, 2010). 
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Os SIGs ArcGIS e QGIS foram úteis para criar mapas neste trabalho. O 

primeiro precisa de licença para ser utilizado, enquanto o segundo é gratuito e pode 

ser baixado por meio deste link: http://qgis.com/. Nos dias de hoje são os softwares 

mais utilizados em universidades e empresas de geoprocessamento. 

 

3.5. Satélite Landsat 

Rosa (2005) afirma que existe uma grande variedade de satélites artificiais 

utilizados atualmente, dentre os quais podemos destacar: militares, 

telecomunicações, navegação, científicos, meteorológicos e de sensoriamento 

remoto terrestre. 

O Landsat (Land Remote Sensing Satellite, em português, Satélite de 

Sensoriamento Remoto Terrestre) surgiu no final da década de 1960, como parte do 

Programa de Levantamento de Recursos Terrestres da NASA, em parceria com 

outras agências federais dos EUA. O primeiro satélite teve a sua operação iniciada 

em 1972 e a última atualização em 2013 com o Landsat 8. O Landsat “foi o primeiro 

satélite não tripulado especificamente projetado para a aquisição de dados sobre a 

superfície da Terra de uma maneira sinóptica, metódica e repetitiva” (SILVA e ROSA, 

2012). 

Na presente pesquisa foram utilizadas imagens dos satélites Landsat 5 e 8. 

Vários trabalhos mostraram a importância de estudar uso e cobertura da terra 

utilizando esses satélites como Fernandes et al. (2015), Santos et al. (2017) e 

Araújo; Piroli; Silva-Fuzzo, no prelo (2019). 

 

3.5.1. Landsat 5 e o sensor TM 

O Landsat 5 foi lançado em março de 1984 e inativo em novembro de 2011. A 

sua altitude foi de 705 km; inclinação de 98,2°; órbita quase-polar e heliossíncrona; 

tempo de duração da órbita de 98,20 minutos; horário da passagem às 9 e 11 horas 

e; uma resolução espacial de 80 metros para o sensor MSS (Multi Spectral Scanner) 

e 30 metros para o sensor TM (Thematic Mapper) (DIVISÃO DE GERAÇÃO DE 

IMAGENS / INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2019). 
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Segundo o Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento por Satélite / 

Embrapa (2013), o sensor TM foi lançado a bordo dos satélites Landsat 4 e Landsat 

5. Contém separação espectral ideal para disponibilizar incentivos aos 

mapeamentos temáticos na área dos recursos naturais. Funcionou com sete bandas 

nas regiões do visível, infravermelho próximo, médio e termal. Teve uma melhor 

resolução espacial, acurácia radiométrica e posicionamento geométrico em 

comparação ao sensor MSS (Multi Spectral Scanner), o seu antecessor. 

 

 
 

Figura 1 – Renderização dos satélites Landsat 4 e Landsat 5. 
Fonte: United States Geological Survey (2019). 

 

Quadro 1: Sensor do satélite Landsat 5 (Thematic Mapper). 

Sensor Bandas Espectrais 
Resolução 
Espectral 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Área 
Imageada 

Res. 
Radiométrica 

TM 
(Thematic 
Mapper) 

(B1) AZUL 0.45 - 0.52 µm 

30 m 

16 dias 
185 km 8 bits 

(B2) VERDE 0.52 - 0.60 µm 

(B3) VERMELHO 0.63 - 0.69 µm 

(B4) 
INFRAVERMELHO 

PRÓXIMO 
0.76 - 0.90 µm 

(B5) 
INFRAVERMELHO 

MÉDIO 
1.55 - 1.75 µm 

(B6) 
INFRAVERMELHO 

TERMAL 
10.4 - 12.5 µm 120 m 

(B7) 
INFRAVERMELHO 

MÉDIO 
2.08 - 2.35 µm 30 m 
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s.d. = sem dados/informações 
 

Fonte: National Aeronautics and Space Administration (2008, apud CNPM/Embrapa, 2013) 
 

No presente trabalho, as bandas espectrais 5 (infravermelho médio), 4 

(infravermelho próximo) e 3 (vermelho) do Landsat 5 foram fundidas formando uma 

única imagem de satélite. O nome desta combinação de bandas é composição RGB 

(red, green and blue, em português, vermelho, verde e azul). O vermelho representa 

o solo, o verde mostra a vegetação e o azul destaca a presença de água. 
 

3.5.2. Landsat 8 e o sensor OLI 

Segundo DGI/INPE (2019), o satélite Landsat 8 foi lançado em novembro de 

2013 e está ativo até hoje. Está em uma altitude de 705 km; inclinação de 98,2°; 

órbitas circular, polar e heliossíncrona; tempo de duração da órbita de 99 minutos; 

horário de passagem às 10 e 12 horas e; as resoluções espaciais são a 

pancromática (15 metros), multiespectral (30 metros) e termal (100 metros 

reamostrada para 30 metros). 

O sensor OLI (Operational Land Imager) tem bandas espectrais para coletar 

dados na faixa do visível, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas, e 

também uma banda pancromática. Os avanços da tecnologia demonstrados pelos 

outros sensores experimentais da NASA foram inseridos no sensor OLI, que passou 

a ter quantização de 12 bits. A sua operação a bordo do Landsat 8, possibilitou a 

continuação dos trabalhos em sensoriamento remoto que tiveram início na década 

de 70 com a missão Landsat (CNPM/Embrapa, 2013). 

 

 
Figura 2 – Imagem ilustrativa do satélite Landsat 8 

Fonte: USGS (2019). 
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Quadro 2: Sensor do satélite Landsat 8 (Operational Land Imager). 

Sensor Bandas Espectrais 
Resolução 
Espectral 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Área 
Imageada 

Res. 
Radiométrica 

 
OLI 

(Operational 
Land Imager) 

(B1) COSTAL 
0.433 - 0.453 

µm 

30 m 

16 dias 
185 km 12 bits 

(B2) AZUL 
0.450 - 0.515 

µm 

(B3) VERDE 
0.525 - 0.600 

µm 

(B4) VERMELHO 
0.630 - 0.680 

µm 
(B5) 

INFRAVERMELHO 
PRÓXIMO 

0.845 - 0.885 
µm 

(B6) 
INFRAVERMELHO 

MÉDIO 

1.560 - 1.660 
µm 

(B7) 
INFRAVERMELHO 

MÉDIO 

2.100 - 2.300 
µm 

(B8) 
PANCROMÁTICO 

0.500 - 0.680 
µm 

15 m 

(B9) CIRRUS 
1.360 - 1.390 

µm 
30 m 

 
Fonte: NASA (2008, apud CNPM/Embrapa, 2013). 

 
Foi feita a composição RGB das bandas espectrais 6 (infravermelho médio), 5 

(infravermelho próximo) e 4 (vermelho), transformando-as em uma imagem de 

satélite. Como dito, o vermelho, o verde e o azul representam o solo, a vegetação e 

a água, respectivamente. 

 

3.6. Sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) 
O belga Gerhard Kremer, conhecido como Gerardus Mercator, idealizou em 

1569 uma projeção que originou o sistema Universal Transversa de Mercator, que 

trabalha com paralelos retos e meridianos retos e equidistantes, e é utilizado 

frequentemente em trabalhos cartográficos (FITZ, 2008b). 

O sistema UTM é uma projeção do tipo cilíndrica, transversal e secante ao 

globo terrestre. Possui 60 fusos (zonas delimitadas por dois meridianos 

consecutivos), cada um deles tem seis graus de amplitude que são contados a partir 

do antimeridiano de Greenwich, no sentido oeste-leste, coincidindo com os fusos da 

CIM (Carta Internacional ao Milionésimo), percorrendo a circunferência do globo até 

voltar ao ponto de origem. Os limites de mapeamento são os paralelos 80°S e 84°N, 

onde se utiliza uma projeção estereográfica polar (FITZ, 2008b). O Brasil possui 8 

fusos que vão do 18 ao 25, e o município de Ourinhos se localiza no fuso 22. 
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De acordo com Araujo [20-], cada fuso na linha do equador equivale 

aproximadamente a 670 km da extensão leste-oeste, o eixo Norte coincide com o 

eixo polar (norte geográfico ou norte verdadeiro) e as coordenadas de um ponto do 

terreno são determinadas por meio de uma ligação com o Datum (rede geodésica 

oficial). 

Fitz (2008b, p. 69) também afirma que: “Esse sistema adota coordenadas 

métricas planas ou plano-retangulares, com características específicas que 

aparecem nas margens das cartas, acompanhando uma rede de quadrículas planas” 

e o Meridiano Central (cruzamento do equador com um meridiano padrão específico) 

é a origem desse sistema de coordenadas. 
 
3.7. SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) 

O SIRGAS (que antes significava Sistema de Referência Geocêntrico para a 

América do Sul) foi apresentado na Conferência Internacional para a Definição de 

um Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul em 1993 em 

Assunção, no Paraguai. O nome inicial do SIRGAS foi alterado para Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas em 2001 por causa da realização do 

SIRGAS 2000 que passou a incluir dados de estações localizadas nas Américas do 

Norte e Central. Neste ano, a ONU (Organização das Nações Unidas) recomendou 

em sua Sétima Conferência Cartográfica das Américas, realizado em Nova York, a 

adoção do SIRGAS como um sistema de referência oficial em todos os países da 

América Latina (SIRGAS, 2019). 

O SIRGAS proporciona o suporte fundamental para o desenvolvimento e a 

combinação de todos os tipos de atividades práticas e científicas ligadas à definição 

precisa de aplicações multidisciplinares, coordenadas, investigação em geociências 

e navegação (SIRGAS, 2019). 

 

3.8. Carta topográfica 

A carta topográfica é para Pancher (2012), uma: 
Representação plana, ortogonal, em escala de uma porção da superfície 
terrestre, elaboradas por meio de levantamento original ou compilação 
cartográfica que abrange informações planimétricas e altimétricas dos 
aspectos geográficos naturais. 
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Para o IBGE [20-], a carta é uma 

Representação de uma porção da superfície terrestre no plano, geralmente 
em escala média ou grande, oferecendo-se a diversos usos, como por 
exemplo, a avaliação precisa de distâncias, direções e localização 
geográfica dos aspectos naturais e artificiais, podendo ser subdividida em 
folhas, de forma sistemática em consonância a um plano nacional ou 
internacional. 
 

Gratuitamente o IBGE disponibiliza as cartas topográficas de acordo com o 

recorte geográfico do Mapeamento Topográfico Sistemático Terrestre do Brasil nas 

escalas 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 e 1:1.000.000. Segundo Pancher 

(2012), as cartas constituem a Cartografia Oficial do Brasil, composta pelo DSG 

(Diretoria de Serviço Geográfico do Exército) e IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 

Quando transformadas em imagens, as cartas nos dão informações valiosas 

para o geoprocessamento. Geralmente são usadas como fonte de dados para o 

mesmo e se beneficiam das informações geradas (PIROLI, 2010). 

A área de Ourinhos ocupa duas folhas na escala 1: 50.000: folhas Ourinhos 

(SF-22-Z-A-VI-3) e Jacarezinho (SF-22-Z-C-III-1). Por este motivo, é necessário 

fazer um mosaico para estudar o uso e a cobertura da terra deste município. 

3.9. Fotografia aérea 

Em 1984 (ano das fotografias utilizadas neste trabalho), as fotografias aéreas 

eram obtidas por meio de uma câmera acoplada em uma aeronave. Atualmente, 

temos a nosso favor imagens com altas resoluções, sendo que as de alguns 

satélites são disponibilizadas gratuitamente. 

A técnica de obter e interpretar fotografias aéreas pode ser complexa, porque 

com muita frequência as importantes decisões hão de ser tomadas para ter 

segurança de que as fotografias aéreas de boa qualidade sejam obtidas a fim de 

que possam ser interpretadas corretamente (NARUMALANI et al., 2002 apud 

JENSEN, 2009). 

Segundo Jensen (2009, p. 93), para obter uma fotografia aérea, é 

indispensável considerar: 

 Visada (por exemplo, vertical, oblíqua-baixa, oblíqua-alta); 

 Câmara (por exemplo, analógica, digital, tipo de objetiva); 
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 Filtros (por exemplo, filtro amarelo (haze ou névoa), menos azul, filtro passa 

banda) e; 

 Tipo de filme (branco e preto, colorido, infravermelho branco e preto, ou 

infravermelho colorido). 

 

Focaremos mais na fotografia aérea vertical, já que esta foi utilizada neste 

trabalho. A fotografia aérea é considerada vertical quando o eixo óptico da câmera 

está dentro de 3° da vertical (perpendicular) à superfície da Terra (JENSEN, 2009). 

As fotografias aéreas verticais são obtidas para uma grande diversidade de 

aplicações na área dos recursos naturais e do planejamento (MILLER et al., 2003; 

PAINE e KISER, 2003 apud JENSEN, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Fotografia aérea vertical (3° de inclinação) de um terreno plano. 

Fonte: Jensen (2009). 
 

A seguir (Figura 4), vemos a área urbanizada de Ourinhos no ano de 1984 por 

meio de uma fotografia aérea. Também identificamos as hidrografias e as rodovias 

que cortam o município, além do predomínio da cultura temporária. 
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Figura 4 – Fotografia aérea da área urbana de Ourinhos em 1984 
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico (1984). 

 

3.10. APP (Área de Preservação Permanente) 

O parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 12.651/2012, que estabelece normas 

sobre a proteção da vegetação faz um apontamento sobre o dever do Brasil de 

preservar os seus recursos naturais: 
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das 
suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da 
biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema 
climático, para o bem-estar das gerações presentes e futuras (BRASIL, 
2012). 
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O inciso II do artigo 3° da Lei n°12.651/2012 diz que a Área de Preservação 

Permanente é: 
Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 
2012). 
 

As APP, segundo Ministério do Meio Ambiente (2011, p. 9), tem a função de 

“[...] preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas”. 

A conservação da cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente é 

muito importante para garantir o equilíbrio hídrico e sedimentológico de uma bacia 

hidrográfica, porque contribui para o aumento da infiltração de água no solo, 

reduzindo o escoamento superficial e, em consequência disso, os processos 

erosivos que resultam em perda de solo e assoreamento dos rios (CRIADO, 2012). 

Criado (2012) diz que o aumento na taxa de infiltração contribui para a 

recarga dos aquíferos subterrâneos, funcionando como reservatório para os rios em 

períodos de estiagem, e permitindo oferta constante de água para o homem e para o 

meio. 

Os incisos I e II do 4° artigo da Lei Federal n°12.651/2012 (BRASIL, 2012), 

considera a Área de Preservação Permanente em zonas rurais ou urbanas como: 

 
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: 
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 superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas. 

 



28 

Conhecida como o novo Código Florestal (complementada pela Lei n° 

12.727/2012), ela exige que os cursos d’água que possuem uma largura entre 10 a 

50 metros tenham uma mata ciliar a partir de 50 metros de largura, que os cursos 

d’água com uma largura inferior a 10 metros tenham uma mata ciliar a partir de 30 

metros de largura e que as nascentes tenham uma área de 50 metros de mata. 

 

3.11. Desastres ambientais relacionados à ausência de infiltração de água no solo e 
matas ciliares 

Segundo Piroli (2016), ao ocupar áreas cada vez mais amplas no nosso 

planeta, a humanidade tem interferido de maneira intensa no ciclo da água, trazendo 

sérios problemas que, por muitas vezes, não são percebidas por grande parte da 

população. O aumento das áreas de produção agrícola e pecuária, das áreas 

urbanas e das infraestruturas (rodovias, ferrovias e hidrovias) tem provocado graves 

modificações ambientais na maioria dos países, até os desenvolvidos, por não terem 

os cuidados necessários com os recursos naturais. 

O Brasil era coberto em sua maioria, por florestas ou vegetação de savana, 

que foram substituídas ao longo do tempo por plantações e criações intensivas e 

extensivas, trazendo o empobrecimento do solo e a interferência no ciclo das águas, 

por meio do impacto nas taxas de infiltração de água no solo de forma mais intensa 

conforme as áreas foram ocupadas, havendo mudanças na sua cobertura (PIROLI, 

2016, p. 43). 

A água é impedida de infiltrar no solo por meio da impermeabilização das 

superfícies porque  
[…] nas áreas urbanas há o hábito de depositar resíduos ao longo das ruas, 
tanto em sacolas de lixo, como em montes de entulhos, a qualquer 
momento, sem considerar os horários de coleta. Este material acumulado 
nas calçadas, nos meio fios ou nas calhas das bordas das ruas é arrastado 
pela água das chuvas, que por não conseguir infiltrar, escorre concentrada 
na superfície, ficando espalhado pelas ruas, trazendo riscos de doenças e 
acidentes. Além disso, pode entupir as galerias de águas pluviais (quando 
estas existem) contribuindo para a ocorrência de inundações (PIROLI, 2016, 
p. 45). 
 

Ao retirar a cobertura vegetal nativa de uma região (como vemos na figura 5), 

ocorre mudanças na interceptação vegetal que deixa de existir, nas taxas de 

evapotranspiração devido a redução da cobertura arbórea, no escoamento 

superficial que aumenta bastante e nos escoamentos subsuperficial e subterrâneo 
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que são reduzidos. Por diminuir a retenção temporária das águas das chuvas, 

quando há precipitações intensas, a água chega até o rio principal em um período 

de tempo menor, contribuindo para o aumento do volume do mesmo e, e 

consequência disso, o seu leito normal é excedido em proporções jamais 

conhecidas (PIROLI, 2016, p. 49). 

 

 
Figura 5 – Balanço hídrico na área natural e na área antropizada 

Fonte: Schueller (1987, apud CAMPO GRANDE, 2015). 
 

 
Figura 6 – Alteração no limite da área de inundação e no nível mínimo do rio resultante da mudança 

no uso da terra 
Fonte: Schueller (1987, apud CAMPO GRANDE, 2015). 

 
Durante o ano vemos pelo Brasil ocorrências de inundações e deslizamentos 

de terra graças ao “manejo inadequado dos recursos naturais e das bacias 

hidrográficas e à ocupação de áreas inapropriadas para uso com atividades ou 
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estruturas antrópicas” (PIROLI, 2016, p. 50). Inundações que, por terem grande 

poder de destruição, arrastam carros, árvores, pontes e casas. Os deslizamentos de 

terra que ocorrem nas habitações construídas em áreas irregulares, arrastam casas, 

deixam prejuízos financeiros, ambientais e humanos (PIROLI, 2016). 

Em 2014, no município de Ourinhos ocorreu um desastre numa região 

relativamente segura: uma mulher foi arrastada pela enxurrada (LEVORATO e 

BONORA, 2014). Sua família morava em uma área considerada como “leito de 

drenagem temporário” em uma casa construída há 40 anos que não havia sofrido 

danos causados pelas águas das chuvas (PIROLI, 2016). Em 2015, uma mulher foi 

arrastada por uma tromba d’água durante uma chuva. Ela estava lavando louças ao 

lado de um córrego. Na microbacia onde a casa estava localizada, houve uma 

intensificação da ocupação e em consequência disso, teve um aumento das áreas 

impermeabilizadas causando uma alteração significativa no escoamento superficial 

que foi sentido apenas durante uma precipitação acima da média: cerca de 100 mm 

em poucas horas (G1, 2015 apud PIROLI, 2016). 

 

3.12. A homogeneização do uso da terra em Ourinhos 

Ourinhos passou por várias transformações em seu território desde quando a 

sua área pertencia ao município de Salto Grande até o fim da segunda década do 

século XX. Com a emancipação, passou a ter indústrias, mais residências e culturas 

agrícolas. Inicialmente houve a ocupação do café, e hoje é predominantemente 

ocupada pela cana-de-açúcar, detentora de uma área maior que a urbana do 

município. 

Esse processo dinâmico que ocorre em um determinado espaço, é chamado 

por Souza (2008) de homogeneização. Existem dois tipos de homogeneização: a 

territorial e a da paisagem. Segundo Souza (2008, apud Benedito e Souza, 2010, p. 

66-67), 

A homogeneização territorial se consolida efetivamente nas relações de 
poder que são impostas dentro do sistema de produção na lógica de 
apropriação da terra e nos elementos centrais desse processo e que se 
coadunam às relações sociais de produção. Por sua vez, a 
homogeneização da paisagem se inscreve em uma espacialidade superior, 
elas adquirem dimensões materiais e imateriais mais profundas no âmbito 
das relações de poder estabelecidas no território. A homogeneização da 
paisagem extrapola, tem sua gênese e está imbricada ao território. Um 
exemplo mais concreto se refere às transformações ocorridas na região de 
Ribeirão Preto, as feiras do agronegócio (Fenasucro, Agrocana, Agrishow), 
a modernização e a mecanização produtiva, a concessão das rodovias, bem 
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como a lógica de crescimento, valorização e de consolidação de redes 
urbanas, expressam, no conjunto, uma paisagem de modernidade, e 
objetivam expressar dimensões materiais e imateriais (Califórnia Brasileira, 
Capital do Agronegócio, etc.) de transformação do campo brasileiro, 
objetivando fazer crer que a truculência e o atraso do latifúndio (agora 
denominadas de empresas rurais, o agribusiness) tem um lugar preciso no 
passado. A homogeneização da paisagem “objetiva figurar” como “antítese” 
do território, não se trata de oposição, mas de movimento de contradição, 
uma vez que o território explicita a subsunção do trabalho e da natureza 
pelo capital. 

 
No caso de Ourinhos, há uma homogeneização territorial. Analisando o uso 

da terra deste município, observou-se que na área rural estão presentes a cultura 

canavieira para a produção de açúcar e álcool e plantios de eucaliptos para fins 

comerciais. A área destinada para os cultivos dos pequenos agricultores (agricultura 

familiar) reduziu drasticamente. 

No início do século atual, a expansão da canavicultura de Ourinhos foi 

motivada pelo sucesso do álcool etanol e a necessidade de aumentar a produção 

açucareira que é exportada atualmente. Em relação a isso, Benedito e Souza (2010) 

dizem que é reflexo da economia sucroenergética que busca utilizar o máximo de 

terras possíveis para a produção da cana-de-açúcar e age alterando as relações 

sociais de produção e imprime uma lógica de valor e de padrão técnico produtivo. 

 

 
  



32 

4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1. Área de estudo 

 

O município de Ourinhos (Figura 7) se localiza no interior do estado de São 

Paulo. Ocupa uma área de 296,27 km² (OURINHOS, 2014) e tem uma população 

estimada de 112.711 habitantes, havendo assim, uma densidade demográfica de 

380,43 hab/km² (IBGE, 2018).  

 
Figura 7 – Localização do município de Ourinhos 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019) 
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Figura 8 – Município de Ourinhos 
Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2018). 

De acordo com Boscariol (2008), Ourinhos é banhado pelos rios 

Paranapanema (separa Ourinhos de Jacarezinho, município paranaense), Pardo 

(afluente do rio Paranapanema que se impõe como barreira à expansão da área 

urbana do município e divide Ourinhos em duas partes) e Turvo (que corta a porção 

Leste do município a partir do rio Pardo no sentido Leste-Oeste). Além disso, possui 

represas e vários córregos. 
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Em relação ao transporte, Ourinhos possui quatro rodovias: Transbrasiliana 

(BR-153), Raposo Tavares (SP-270), Mello Peixoto (SP-278) e Orlando Quagliato 

(SP-327), a linha férrea, terminais urbano “Lucio Manoel de Carvalho” e rodoviário 

“Vereador João Flauzino Gonçalves” e o aeroporto estadual “Jornalista Benedito 

Pimentel”. 

Segundo Laurenti (2012), antes da ocupação que iniciou no século XIX, o 

município era coberto pela Floresta Estacional Semidecidual, conhecida como Mata 

Atlântica de Interior. Hoje, nos locais onde prevaleciam as florestas, há apenas 

remanescentes de vegetação arbórea nativa em trechos de matas ciliares (Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial) descontínuos e bastante degradados. 
 

4.2. História de Ourinhos 

A história de Ourinhos começou no ano de 1908 com a inauguração da 

estação ferroviária do distrito de Ourinho (foi adicionada a letra “s” no final do nome 

após a emancipação), que era distrito de Salto Grande. Esta estação pertencia à 

ferrovia Sorocabana, que era propriedade da Sorocabana Railway Company. O 

término de sua construção foi um marco para a origem do município (BOSCARIOL, 

2008, p. 68). 

De acordo com Del Rios (2015), o coronel mineiro Jacintho Ferreira e Sá foi o 

fundador do município de Ourinhos. Em 1908 havia comprado 1.065 alqueires da 

Fazenda das Furnas e adquiriu dois anos depois, mais 1.230 alqueires, tornando-o 

proprietário de 2.295 alqueires de terra roxa. A área total de Ourinhos era composta 

pela Fazenda das Furnas, que fazia divisa com outras duas fazendas de famílias 

pioneiras: a Lageadinho, de Antônio de Almeida Leite; e a Fazenda do Jacu, também 

conhecida como Ourinhos, da família Costa Júnior; além de outras fazendas. 

Após o término da construção da ferrovia, iniciou o fluxo de imigrantes 

estrangeiros que deu importantes elementos para a formação histórica do município. 

Estes imigrantes vinham para o Brasil pelo porto de Santos e por meio da rede 

ferroviária espalhavam-se pelo país, em busca de trabalho e prosperidade 

(BOSCARIOL, 2008). 

Dez anos após a criação da estação ferroviária, em 1918, o distrito de 

Ourinho emancipou-se do município de Salto Grande. Neste ano, possuía 4 mil 

habitantes: mil na área urbana e 3 mil na área rural (SILVEIRA, 2011). 
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Os imigrantes atuaram no comércio, na agricultura e na indústria, 

desempenhando um papel importante na economia do município. As atividades 

urbanas surgiram na dependência do desenvolvimento da economia agrícola, 

especialmente para a produção de café (BOSCARIOL, 2008). 

Del Rios (2015) diz que, inicialmente Ourinhos teve como base de sua 

economia a plantação de café. Em 1909 foram embarcados 197.641 quilos de café e 

em 1910, o local teve um milhão de pés de café plantados, trazendo para Ourinhos 

uma segunda estrada de ferro, mais progresso e uma visita não esperada de dois 

príncipes ingleses. A Fazenda Ourinhos foi citada no Dicionário Histórico e 

Geográfico do Paraná (publicado em 1926), como a única em todo o estado de São 

Paulo a exportar o café diretamente para a Europa. 

A figura 9 mostra a vista aérea de Ourinhos em 1939 (ou 1940), onde há 

presença de uma área urbana em crescimento, a linha férrea cortando o município e 

a cultura agrícola predominada pelo café. 

 

 
Figura 9 – Vista aérea do município de Ourinhos em 1939 ou 1940 

Fonte: Empresa Nacional de Fotografia Aérea / Instituto Geográfico e Cartográfico [1939 ou 1940] 
 

A primeira fase de Ourinhos (1908-1940) foi marcada pela geração do núcleo 

urbano graças ao campo e a ferrovia. A segunda, que começou a partir da segunda 

metade da década de 1940 e terminou no início da década de 1980, foi marcada 
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pelo processo de modernização e grande expansão da área urbanizada, da 

industrialização e da agricultura, inicialmente por meio da cana-de-açúcar e, 

recentemente, da soja. Nos mapas das décadas de 1950, está presente uma 

estrada de rodagem onde hoje é a Rodovia Raposo Tavares (BOSCARIOL, 2008). 

Como vemos no quadro 3, na década de 1940 o número de habitantes 

urbanos ultrapassou o de habitantes rurais. 

 

Quadro 3: População Urbana e Rural e o Grau de Urbanização do Município de 
Ourinhos. 

 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
População Rural 

(hab.) 
Grau de 

Urbanização (%) 
1918 1.000 3.000 25 

1940 6.666 6.457 50,7 

1950 13.457 7.628 62,2 

1960 25.762 8.940 74,8 

1970 41.059 8.134 83,4 

1980 52.698 7.060 88,21 

1991 70.399 6.235 91,86 

2000 90.696 3.172 94,58 

2010 103.035 2.661 97 

20181 112.711 - - 
 

Fontes: IBGE (2010); IBGE – Censo demográfico 1950/2000; ALVES, P. Ourinhos: uma 
perspectiva histórica (1905-1994). Material elaborado pelo Departamento de História da UNESP de 
Assis [199-]; TIRO DE GUERRA. Ministério da Defesa. Estudo Geográfico de Ourinhos, São 
Paulo. [S. l.; s. n.], 1973, apud SILVEIRA (2011); IBGE (2018). 
Organização: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
 

Com a crescente urbanização de Ourinhos, houve um desenvolvimento do 

comércio e dos serviços que resultou na criação das indústrias – Indústria e 

Comércio Marvi (1953), Caninha Oncinha (1958), Colchões Castor (1962) e Café 

Jaguari (1962). Esse rápido processo de urbanização foi acompanhado da 

complexificação da divisão social do trabalho no município (SILVEIRA, 2011). 

Silveira (2011) acrescenta que entre 1950 e 1980, Ourinhos teve um 

expressivo crescimento horizontal, com ganho de terras em todas as direções. A 

cidade mudou por inteiro ao se expandir e modernizar com a fundação do 

                                                 
1  População estimada (IBGE, 2018). 



37 

Departamento de Água e Esgoto – DAE (fundado no final da década de 1940), o 

asfaltamento urbano, a expansão da rede elétrica e o serviço de transporte público. 

A sua posição geográfica favoreceu a instalação de grandes unidades 

distribuidoras de combustível e derivados de petróleo (Ipiranga, Shell e Esso) e de 

álcool (Petrobrás) no final da década de 60. O seu desenvolvimento na economia 

possibilitou o surgimento de um polo regional de comercialização de autopeças. Nos 

anos 90, o setor oleiro teve entre 87 e 98 cerâmicas em atividade (SILVEIRA, 2011; 

DEBATE; 2005; BIZ, 2018). 

A seguir vemos uma fotografia da vista aérea de Ourinhos em 1982 que está 

focada na região central do município e tem como destaque a expansão urbanística. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Vista aérea do município de Ourinhos em 1982 
Foto de origem desconhecida e colorizada por Hélio Herrera/Restacolor 2HM [20-] 

O baixo crescimento econômico e a falta de políticas federais que 

incentivassem a criação de novas indústrias, junto com a grande disponibilidade de 

cidades adequadas para a instalação de atividades industriais de mão de obra 

intensiva, fizeram as empresas de Ourinhos perder espaço ou migrar para outras 

cidades. Na década de 1990, a indústria ceramista perdeu espaço na economia local 

e regional tornando-se incapaz de se modernizar para acompanhar a produtividade 

dos setores mais modernos e ligados à nova economia competitiva. Com isso, o 

número de olarias reduziu drasticamente: hoje existem menos de 20. As empresas 
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começaram a deixar de vir para Ourinhos por encontrarem vantagens fiscais maiores 

em outros municípios. Parte das indústrias que distribuíam combustível e derivados 

de petróleo deixaram o município em busca de lugares que apresentavam melhores 

condições. Suas saídas causaram um grande impacto nas contas públicas de 

Ourinhos e no comércio regional de autopeças (MASSEI, 2001; SILVEIRA, 2011). 

As duas últimas décadas do século XX e os primeiros anos do século XXI no 

município de Ourinhos foram marcados por:  

Mudanças na sua estrutura industrial; diminuição da arrecadação e 
consequente desequilíbrio fiscal, levando à paralisação dos investimentos 
do poder público municipal; redefinições do mercado imobiliário, com a 
introdução de novo modismo, o condomínio fechado; diminuição do fluxo 
regional proveniente do Norte do Paraná, afetando o setor comercial 
(BOSCARIOL, 2008, p. 89). 

Hoje, Ourinhos possui uma população superior a 110 mil habitantes, maior 

especulação imobiliária que trouxe vários condomínios residenciais e conjuntos 

habitacionais, três distritos industriais que abrigam várias empresas (alimentícias, 

mecânicas, etc) e grande parte de sua área é ocupada pela cultura da cana-de-

açúcar. Desde 1967 ocorre a FAPI (Feira Agropecuária e Industrial), festa de portões 

abertos que movimenta o município no mês de junho ao atrair público local e da 

região, que trazem renda para a cidade. 

A seguir, vemos o município de Ourinhos em 2018, ano de seu centenário. 

 

Figura 11 – Vista aérea do município de Ourinhos em 2018 
Fonte: Jornal Web Tabloide (2018). 
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4.3. Clima 

Segundo a Classificação Climática de Köppen, o clima predominante em 

Ourinhos é o Am - tropical chuvoso, com inverno seco. No ano de 2017, a 

temperatura média neste município foi de 23,1°C e a precipitação pluvial acumulada 

foi de 1.535,8 mm (CEPAGRI/UNICAMP2, 2017, apud ARAÚJO; PIROLI; SILVA-

FUZZO, 2017; CIIAGRO/IAC3, 2017; INMET4, 2017). 

 

4.4. Geologia 

A formação geológica predominante em Ourinhos é a Serra Geral (JKsg), do 

Grupo São Bento, constituída de rochas ígneas basálticas (basalto) relacionadas ao 

evento de vulcanismo fissural (derrames) e intrusões que recobrem 1,2 milhão de 

km² da Bacia do Paraná (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 1981a). 

A principal rocha encontrada em Ourinhos é o basalto (Figura 12), uma das 

rochas que estão em maior abundância na crosta terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Rocha basalto coletada no parque Olavo Ferreira de Sá, em Ourinhos (7,5x6 cm) 

Foto: Anderson Oliveira de Araújo (2015). 
 

As rochas basálticas da Bacia do Paraná possuem aproximadamente 1,2 

milhão de quilômetros quadrados. O vulcanismo ter-se-ia manifestado entre 147 e 

119 milhões de anos passados, mais precisamente entre o Jurássico Superior e o 

Cretáceo Médio-Inferior, com um máximo de frequência entre 130 e 120 milhões de 
                                                 
2 Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura / Universidade Estadual 

de Campinas 
3 Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas / Instituto Agronômico de Campinas 
4 Instituto Nacional de Meteorologia 
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anos. As rochas desta bacia são vindas de um material proveniente do manto ou da 

crosta inferior (CORDANI e VANDOROS, 1967). 

Nesta formação os derrames são formados por rochas de cor cinza escura a 

negra, com textura afanítica (basalto) até fanerítica fina, e tem espessura individual 

variável, desde poucos metros a 50 metros, até mesmo 100 metros (LEINZ, 1949, 

apud SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, [20-]). 

 

4.5. Pedologia 

Este município possui três tipos de solos: os gleissolos háplicos - GX11, os 

latossolos vermelhos - LV1, LV22 e LV45) e os nitossolos vermelhos - NV1 (ROSSI, 

2017). Os latossolos provocam uma cor parda nas águas do rio Pardo (um dos rios 

que cortam o município e fornece suas águas para abastecer grande parte de 

Ourinhos) principalmente em dias chuvosos. 

Os gleissolos, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(2013, p. 177), são: 
[...] solos constituídos por material mineral com horizonte glei iniciando-se 
dentro dos primeiros 50 cm da superfície do solo ou a profundidades entre 
50 cm e 150 cm desde que imediatamente abaixo de horizonte A ou E ou de 
horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos 
Organossolos. Não apresentam horizonte vértico ou B plânico acima ou 
coincidente com horizonte glei, tampouco qualquer outro tipo de horizonte B 
diagnóstico acima do horizonte glei ou textura exclusivamente areia ou areia 
franca em todos os horizontes até a profundidade de 150 cm a partir da 
superfície do solo ou até um contato lítico. Horizonte plíntico, se presente, 
deve estar à profundidade superior a 200 cm da superfície do solo. 
 

Os latossolos, solos predominantes não apenas em Ourinhos como também 

no território brasileiro, são definidos como: 
[...] solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B 
latossólico precedido de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm da 
superfície do solo ou dentro de 300 cm se o horizonte A apresenta mais que 
150 cm de espessura (EMBRAPA, 2013, p. 197). 

Segundo Embrapa (2013, p. 237), os nitossolos são definidos como: 
[...] solos constituídos por material mineral, com 350 g kg-¹ ou mais de 
argila, inclusive no horizonte A, que apresentam horizonte B nítico abaixo do 
horizonte A. O horizonte B nítico apresenta argila de atividade baixa ou 
caráter alítico, os quais devem ocorrer na maior parte do horizonte B dentro 
de 150 cm a partir da superfície do solo. 

É importante relacionar o uso da terra com o tipo de solo para ver se existe 

um manejo adequado. Em Ourinhos vemos o domínio da monocultura (cana-de-
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açúcar) que pode causar um empobrecimento nutricional do solo, levando a uma 

erosão. 

4.6. Geomorfologia 

Ourinhos está inserido no Planalto Ocidental Paulista, especialmente na 

unidade morfoescultural do Planalto Centro Ocidental. A sua unidade morfoestrutural 

é a Bacia Sedimentar do Paraná, possui uma idade aproximada de 133 milhões de 

anos, tem uma altitude média de 492 metros, o seu relevo é levemente ondulado e 

constituído de colinas amplas e baixas com topos aplainados (Dc 11 e Dt 11). A 

fragilidade potencial do solo é muito baixa por possuírem vales pouco entalhados e 

uma baixa densidade de drenagem, favorecendo a um potencial erosivo muito baixo 

(ROSS e MOROZ, 2011; IPT, 1981b). 

A seguir (Figura 13) vemos a divisão geomorfológica do estado de São Paulo 

elaborado pelo IPT, que tem o município de Ourinhos destacado com um círculo em 

vermelho. 

 

 



42 

 

Figura 13 – Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo com destaque para o município de 
Ourinhos circulado em vermelho. 

Fonte: IPT (1981b) 
 

4.7. Declividade 

 
 

Segundo o DGI/INPE (2018), a declividade é “a inclinação da superfície do 

terreno em relação à horizontal, ou seja, a relação entre a diferença de altura entre 

dois pontos e a distância horizontal entre esses pontos”. Os valores de declividade, 

neste caso, foram expressos em porcentagem, mas podem variar de 0° a 90°. 
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Figura 14 – Declividade do município de Ourinhos 
Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019) 

 

De acordo com o mapa acima (Figura 14), as declividades predominantes no 

terreno de Ourinhos são: plano (0 a 3%), suave ondulado (3 a 8%) e ondulado (8 a 

20%). Os relevos forte ondulado aparecem em alguns pontos próximos aos rios 

Paranapanema, Pardo e Turvo e em dois córregos na porção noroeste do município. 

O relevo montanhoso aparece próximo apenas da usina hidrelétrica, que se localiza 

no rio Paranapanema. 

O relevo do município de Ourinhos, predominantemente plano e suave 

ondulado, é ocupado em sua maioria pela cana-de-açúcar, havendo um 

favorecimento de sua produção. Não apenas desta cultura, como também de outros 

usos da terra. Grande parte do solo deste município sofreu intervenção antrópica 

devido à presença das culturas temporárias, da área urbanizada e do 

reflorestamento com a silvicultura. 

Como foi citado, segundo o IPT (1981b), o município de Ourinhos, está 

inserido na subunidade morfoestrutural do Planalto Ocidental Paulista, é 
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representado por colinas amplas e baixas (Dc11 e Dt11), possui formas muito 

dissecadas a planas, e as declividades dominantes do relevo são de 10 a 20%. 

 

4.8. Hipsometria 

 

A hipsometria é a representação do relevo a partir das curvas de nível, que 

por sua vez, são: “linhas que, em intervalos iguais, ligam pontos de igual altitude, 

considerando o nível médio do mar como cota zero; seu espaçamento é variável de 

acordo com a escala do mapa” (IBGE, 2009, [182 p.]). 

A seguir, o IBGE (2009, s. n.) diz sobre a importância da representação 

hipsométrica. 
 

A representação da hipsometria, através de mapas temáticos ou em perfis 
topográficos, é um importante instrumento para identificação de superfícies 
balizadas em níveis altimétricos previamente conhecidos. Em escala de 
detalhe, especialmente no que diz respeito aos perfis topográficos, podem 
ser feitas inferências quantitativas quanto à extensão dos interflúvios, ao 
aprofundamento da drenagem e à declividade das vertentes. 

 
Figura 15 – Hipsometria do município de Ourinhos 
Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019) 
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Por meio do mapa hipsométrico, podemos identificar o percurso de um curso 

d’água, por se localizarem nas áreas mais baixas de um local de estudo. Como 

vemos no mapa (Figura 15), podemos identificar nas cores em verde-claro o 

percurso dos rios Paranapanema, Pardo e Turvo, além dos córregos que estão 

interligados a eles. Na parte mais alta do município, na porção sudeste, está 

localizado o morro Bela Vista onde podemos ver uma parte da área urbana de 

Ourinhos. 
 

4.9. Bacia Hidrográfica 

A bacia hidrográfica compreende um território drenado por um rio principal, 

seus afluentes e subafluentes permanentes ou intermitentes. Está associada à 

noção de sistema, nascentes, divisores de águas, cursos de águas hierarquizados e 

foz. Todos os eventos ocorridos em uma bacia hidrográfica, sendo antrópica ou 

natural, interferem na dinâmica desse sistema, na quantia dos cursos d’água e na 

sua qualidade (SANTOS, 2004). 

Ourinhos está inserido na Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 

(Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI-17), que possui uma 

área de drenagem equivalente a 16.749 km², tem uma população superior a 660 mil 

habitantes que estão distribuídos em 42 municípios do estado de São Paulo e os 

seus principais rios são: Capivara, Novo, Turvo, Pari, Pardo e Turvo. O principal uso 

da água desta bacia é para a irrigação devido à forte vocação agrícola (COMITÊ DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARANAPANEMA, 2014). 

A seguir (Figura 16) vemos a Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 

com o município de Ourinhos localizado na porção sul. 
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Figura 16 – Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (UGRHI-17) 
Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 

 
4.10. Cana-de-açúcar: um histórico e a sua chegada em Ourinhos 

Segundo Machado (2003), as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram 

trazidas para o Brasil em 1532 por Martim Affonso de Sousa (vindas do Arquipélago 

dos Açores). Na Capitania de São Vicente, iniciou o seu cultivo construindo o 

primeiro engenho de açúcar. A multiplicação dos engenhos de açúcar se deu no 

Nordeste brasileiro, principalmente nas Capitanias de Pernambuco e da Bahia. 

Nos séculos XVI a XVIII, o cultivo da cana-de-açúcar no estado de São Paulo 

espalhava-se entre as áreas ocupadas pelos lusos e seus descendentes e atendia a 

faixa costeira (São Vicente, Santos, Itanhaém, Cananeia, Iguape, São Sebastião e 

Ubatuba), o Vale da Paraíba (Taubaté, Guaratinguetá, Jacareí e Pindamonhangaba) 

e no entorno na capital (Mogi das Cruzes e Santana de Parnaíba) (SAMPAIO, 2010). 

Conforme a população migrava para o interior paulista, o cultivo da cana-de-açúcar 

ia junto. Selani (2005) diz que a cultura da cana chegou no EDR (Escritório de 
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Desenvolvimento Rural) de Ourinhos no início do século XX para a agroindústria 

sucroalcooleira. 

Segundo Marin et al. (2009), o Instituto de Açúcar e Álcool foi criado em 1933 

com o fim de regular a produção interna e desenvolver pesquisas sobre a cultura da 

cana-de-açúcar. Em 1973, ano em que houve a primeira crise do petróleo, surgiu o 

Proálcool (Programa Nacional do Álcool) com o objetivo de inserir o etanol na matriz 

energética brasileira. Para Piloto (2012), no início da década dos anos 2000, com o 

lançamento dos veículos flex fuel, o uso dos biocombustíveis passou a ser o centro 

das atenções. O etanol, um de seus exemplos, é um combustível renovável menos 

poluente que o petróleo. Houve então, um grande crescimento de usinas 

sucroalcooleiras devido a busca de fontes de energia ecologicamente sustentáveis 

com a intenção de elevar a produção e o lucro. 

A cultura da cana-de-açúcar que começou no Brasil no século XVI, foi 

adentrando para o interior do país com o passar dos anos. Assim, chegou em 

Ourinhos na segunda metade do século XX (a partir dos anos 50). Conforme a 

“migração”, foi reduzindo a plantação de café em vários pontos do estado chegando 

a extinguir em vários locais. Os estímulos dados pelos poderes públicos para o 

plantio da cana, contribuíram com o fim das culturas de café e outras, inclusive de 

subsistência. 

Segundo Piloto (2012), a expansão da cultura canavieira pelo estado de São 

Paulo foi ocasionada pelo aumento na produção de açúcar (e mais tarde pelo álcool 

etanol) resultado da demanda do mercado interno que estava sendo ampliada por 

um rápido e intenso processo de urbanização e industrialização. 

Ourinhos é um dos principais produtores de cana-de-açúcar no estado de São 

Paulo, que por sua vez, é o maior estado produtor desta gramínea no país. Neste 

município, a cultura traz empregos para a população, gerando mais renda. A Usina 

São Luiz S/A, usina sucroalcooleira ourinhense5 fundada em 1951, é uma das 

empresas que mais contratam, além de ser líder no ramo agropecuário. Com o 

passar dos anos, devido ao seu sucesso por exportar seus produtos para o exterior, 

segundo Selani (2005), a usina passou a implantar tecnologias e processos 

modernos buscando a eficiência na indústria e no campo. 

                                                 
5  Gentílico do município de Ourinhos 
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A seguir (Quadro 4) contém informações sobre a quantidade produzida de 

cana-de-açúcar no município de Ourinhos. 

 

Quadro 4: Quantidade produzida de cana-de-açúcar em Ourinhos entre 1984 e 
2018. 

 

Ano 
Quantidade produzida 

(ton) 
1984 540.000 

1995 810.000 

2006 1.610.000 

2018 Sem informação 

Fonte: IBGE (2018) 
Organização: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
 

Neste quadro vemos que a quantidade produzida aumentou de 1984 para cá. 

Em 2006, época de intensificação da produção dos veículos movidos a álcool etanol 

e da maior fabricação do açúcar, a produção da cana dobrou em relação a 1995.  

 

4.11. Água 

Composta quimicamente por dois átomos de hidrogênio (H2) ligados a um 

átomo de oxigênio (O) formando uma ponte de 105 graus, a água é um recurso 

natural fundamental para a vida na Terra. Responsável pela formação de ambientes 

apropriados para muitas espécies vegetais e animais e é importante elemento 

representativo de valores culturais e sociais de quase todos os grupamentos 

humanos (PIROLI, 2016, p. 19). 

Segundo Piroli (2016), a água é fundamental para o corpo humano, chegando 

a constituir mais de 70% dele, tendo uma participação no metabolismo do 

organismo, principalmente na regulação térmica, no transporte de matérias 

orgânicas e na renovação de tecidos e líquidos, como sangue, suco gástrico e 

saliva. Se uma pessoa ficar sem consumir a água por mais de dois dias, corre risco 

de morte. Nos dias atuais, o risco de morrer pode existir mesmo estando nas 

margens de um rio, pelo motivo deste curso d’água se encontrar completamente 

poluído, o que impossibilita o seu consumo. 
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A água cobre aproximadamente 70% da Terra. Mesmo em abundância, 

apenas 0,0001% de toda a água da superfície terrestre (água líquida doce) é 

adequada ao consumo humano e de outros seres vivos (SUGUIO, 2006, p. 7). 

Tundisi (2005) diz que, mesmo dependendo da água para a sobrevivência e 

para o desenvolvimento da economia, a ação antrópica polui e degrada este 

recurso, não apenas as superficiais, como também as subterrâneas. A sua variedade 

de usos, o despejo de resíduos líquidos e sólidos em rios, lagos e represas e a 

destruição das áreas alagadas e das matas galeria tem produzido uma contínua e 

sistemática deterioração e perdas gigantescas em quantidade e qualidade da água. 

Se não houver mecanismos (naturais e artificiais) para reter a água na superfície, 

permitindo o escoamento da água, pode haver perdas em grandes quantidades e 

também uma redução das reservas. 

Nesta pesquisa podemos ver se realmente há uma valorização dos cursos 

hídricos em Ourinhos. Este município é banhado por vários córregos e rios 

Paranapanema, Pardo e Turvo. É importante fazer uma análise temporal do curso 

d’água para identificar a sua extensão ao longo dos anos e a presença de mata ciliar 

que é fundamental para evitar o assoreamento. 

 

4.11.1. Avaliação dos córregos urbanos de Ourinhos 

O córrego é um “curso de água corrente de pequeno porte” (IBGE, 2015, p. 

20) e as nascentes “surgem a partir de aflorações dos lençóis freáticos, dando 

origem a cursos d’água” (PERON e PIROLI, 2011, p. 11). 

Para muitos moradores, a canalização dos córregos pode ter um significado 

de uma “higienização” do espaço por causa da retirada do mato e dos animais 

peçonhentos que cercam o córrego e entram em suas residências. Esta ação faz 

com que haja uma redução da vazão da água e ocorra o assoreamento (uma erosão 

do solo que soterra o córrego), em consequência da derrubada das árvores que são 

fundamentais para o equilíbrio ecológico da microbacia (RODRIGUES et al., 2018, 

no prelo). 

É visível o abandono dos poderes públicos e descaso da população em 

relação aos córregos de Ourinhos. Vários deles não tem mata ciliar, são canalizados 

e contém lixo urbano. Essas ações fazem estes corpos hídricos possuírem uma 

menor vazão e serem contaminados, trazendo riscos à saúde humana e animal. 
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4.11.2. Agrotóxico na água de Ourinhos 

A produção agrícola causou um aumento no uso de agrotóxicos com 

moléculas de ação biocida, como inseticidas, fungicidas, herbicidas e nematicidas, 

com a intenção de controlar insetos pragas, doenças e plantas invasoras que 

causam danos econômicos nas lavouras. Além do princípio ativo ser tóxico, muito 

desses produtos contém elementos ou compostos potencialmente poluidores como 

metais pesados, surfactantes, emulsificantes, entre outros. O uso intensivo ou 

inadequado desses agrotóxicos causa a contaminação dos recursos naturais, 

podendo haver efeitos negativos na saúde humana e animal. Quando a molécula de 

um determinado agrotóxico é aplicada no ambiente, ela acaba atingindo o solo. 

Neste lugar, a molécula pode atingir diferentes ecossistemas e interferir na vida dos 

seres vivos (STEFFEN G. P. K.; STEFFEN R. B.; ANTONIOLLI, 2011). 

Entre os anos de 2014 e 2017, todos os 27 agrotóxicos testados pelo Sistema 

de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (2018) 

foram encontrados na água que abastece Ourinhos. Onze deles estão associados a 

doenças crônicas como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. 

Na figura a seguir (Figura 17) vemos o número de agrotóxicos encontrados na 

água dos municípios brasileiros com destaque para Ourinhos. 
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Figura 17 – Número de agrotóxicos encontrados na água com destaque para o município de Ourinhos 
Fonte: SISAGUA (2018, apud POR TRÁS DO ALIMENTO, 2019). 

 

Os poços em que foram realizadas as coletas de amostras de água são das 

seguintes instituições: 

 Campus FIO - Faculdades Integradas de Ourinhos (Poço 1 - Hospital 

Veterinário - e 2), 

 Faculdade Estácio de Sá, 

 Indústria Castor (Poços 1 e 2), 

 Marvi 2, 

 Regio, 

 Usina São Luiz (Poços Escritório, Indústria, Restaurante II e Santa 

Rosa). 

 

Quatro agrotóxicos encontrados em Ourinhos estão acima do limite 

considerado seguro pela União Europeia, mas, para o Brasil, a mesma quantidade 

utilizada é permitida (POR TRÁS DO ALIMENTO, 2018). Os agrotóxicos são:  

 2,4 D + 2,4,5 T - o 2,4 D representa uma série de riscos à saúde, e é 

utilizado em plantações de arroz, cana-de-açúcar, café, milho, soja e 

trigo e a sua classificação no Brasil é I: extremamente tóxico; 

 Alaclor - proibido na União Europeia por ser classificado como uma 

substância com evidências de causar distúrbios endócrinos, que afeta 

o sistema hormonal; está na lista da PAN (Pesticide Action Network, 

em português, Rede de Ação de Pesticidas) avaliado como altamente 

perigoso e; a sua classificação no Brasil é III: medianamente tóxico; 

  Diuron - está na lista da PAN classificado como altamente perigoso, a 

EPA (Environmental Protection Agency, em português, Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA) o avalia como “reconhecidamente 

cancerígeno” e a sua classificação no Brasil é III: medianamente tóxico; 

  Mancozebe - está na lista da PAN classificado como altamente 

perigoso, a EPA avalia como “provável cancerígeno” e a sua 

classificação no Brasil é III: medianamente tóxico. 
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Na figura a seguir (Figura 18) vemos os dados sobre a concentração de 

agrotóxicos na água acima dos limites que são considerados seguros pelo Brasil e 

pela União Europeia nos municípios brasileiros, com destaque para Ourinhos. 

 
Figura 18 – Concentração de agrotóxicos na água acima dos limites considerados seguros pelo Brasil 

e pela União Europeia com destaque para o município de Ourinhos 
Fonte: SISAGUA (2018, apud POR TRÁS DO ALIMENTO, 2019). 

 

Os agrotóxicos utilizados na cultura da cana-de-açúcar (e provavelmente em 

outras culturas) de Ourinhos acabam sendo levados pela chuva até os corpos 

d’água. Acontecendo isso, esses produtos tóxicos alimentam e aumentam a 

população de algas que devoram todo o oxigênio da água, fazendo os peixes 

morrerem sufocados. Neste município, a canavicultura está em torno de vários 

córregos e nas margens dos rios. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS / PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1. Materiais utilizados 

 Imagem do satélite Landsat 5 / Thematic Mapper datada de 01/10/1984; 

 Imagem do satélite Landsat 8 / Operational Land Imager datada de 

22/04/2018; 

 Arquivo em shapefile do limite do município de Ourinhos delimitado por Piroli 

e Oliveira (2013); 

 Softwares (SIGs) ArcGis 10.3, QGIS 3.2 e Google Earth Pro; 

 Cartas topográficas do IBGE folhas Ourinhos (SF-22-Z-A-VI-3) e Jacarezinho 

(SF-22-Z-C-III-1) na escala 1:50.000 – anos 1973 e 1992, respectivamente; 

 Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013); 

 Vinte fotografias aéreas do Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) datadas 

de setembro de 1984, da região de Marília, faixas 18 (imagens 42 a 49), 19 a 

(imagens 13 a 19) e 20 (imagens 5 a 9) na escala 1:35.000. 

 

5.2. Elaboração dos materiais cartográficos 

Primeiro, a imagem do Landsat 5 foi georreferenciada. Em seguida, foi feita 

uma composição falsa-cor RGB com as bandas espectrais 5,4, e 3 do Landsat 5 e 

6,5 e 4 do Landsat 8. As cartas topográficas de Ourinhos e Jacarezinho serviram 

para a vetorização dos córregos. As classes de uso e cobertura da terra aplicadas 

na área de estudo foram baseadas no Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 

2013). Em busca de uma maior precisão na vetorização das classes do ano de 

1984, foram utilizadas 20 fotografias aéreas que foram mosaicadas. Para auxiliar na 

leitura do uso e da cobertura da terra nos anos de 1995, 2006 e 2018, foi utilizado o 

software Google Earth Pro onde as imagens de satélite com resoluções muito boas 

estão disponíveis. 

O cálculo das classes de uso e cobertura da terra (em hectare e metros) foi 

feito pela ferramenta “Calculadora de Campo” (presente na “Tabela de Atributos” do 

shapefile) do software QGIS da seguinte forma:  

$area / 10000 

 
Onde:  
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$area - no campo “now_number” da “Calculadora de Campo”, clique em 

“Geometria” e depois em “$area” para iniciar uma equação do cálculo da área do 

polígono; 

10000 – 1 hectare equivale a 10000 m². 

 
O cálculo da extensão de córregos e estradas de rodagem também foi feito 

pela ferramenta “Calculadora de Campo” da seguinte forma: no campo 

“now_number”, clique em “Geometria” e em seguida no “$length” para calcular a 

distância em metros do shapefile em formato de linha. 

 

 
Figura 19 – Ferramenta “Calculadora de Campo” existente no SIG QGIS 3.2 

Foto: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
 

A seguir (Figura 20) há um mosaico feito com as fotografias aéreas de 

Ourinhos em 1984 para a realização de uma vetorização das classes de uso e 

cobertura da terra. 
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Figura 20 – Mosaico composto pelas fotografias aéreas do município de Ourinhos no ano de 1984 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
 

 

Na figura a seguir (Figura 21) vemos a carta topográfica de Ourinhos e 

Jacarezinho mosaicadas para a vetorização de todos os córregos do município de 

Ourinhos. 
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Figura 21 – Mosaico composto pelas cartas topográficas de Ourinhos (SF-22-Z-A-VI-3) e Jacarezinho 

(SF-22-Z-C-III-1) 
Elaborado por: Piroli (2010) 
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5.3. Classificação dos usos e coberturas da terra do município de Ourinhos 

O município de Ourinhos possui 29.504,47 hectares que foram caracterizados 

nos seguintes usos e coberturas da terra baseados no Manual Técnico de Uso da 

Terra (IBGE, 2013):  

 Área urbanizada: como situação urbana foram consideradas as cidades 

(sedes municipais), vilas (sedes distritais) e as áreas urbanas isoladas. 

Compreendem áreas de uso intensivo, estruturadas por edificações e sistema 

viário, onde predominam as superfícies artificiais não agrícolas.  

 Cultura temporária: cultivo de plantas de curta ou média duração, 

geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a produção 

deixam o terreno disponível para novo plantio. Culturas como milho em grão e 

soja em grão, disponíveis em Ourinhos, além da cana-de-açúcar (citado neste 

trabalho como uma classe à parte) estão incluídas nessa categoria. 

 Campestre: diferentes categorias de vegetação fisionomicamente bem 

diversa da florestal, caracterizada por um estrato predominantemente 

arbustivo, esparsamente distribuído sobre um tapete gramíneo-lenhoso. 

 Corpos d’água continentais: referem-se aos corpos d’água naturais e 

artificiais que não são de origem marinha como rios, canais, lagos e lagoas de 

água doce, represas, açudes, etc. 

 Florestal: formações arbóreas com porte superior a 5 metros, incluindo as 

fisionomias da Floresta Densa, Floresta Aberta, Floresta Estacional, Floresta 

Ombrófila Mista e das áreas de mangues. Esta categoria exclui os 

Reflorestamentos e as áreas campestres em geral. 

 Silvicultura: atividade ligada a ações de composição, trato e cultivo de 

povoamentos florestais, assegurando proteção, estruturando e conservando a 

floresta como fornecedora de matéria-prima para a indústria madeireira, de 

papel e celulose ou para o consumo familiar. No mapeamento de uso e 

cobertura da terra de Ourinhos realizado no presente trabalho, indicou a 

presença de eucaliptos. 

As classes adaptadas neste trabalho foram: cana-de-açúcar (cultura 

temporária), chácara e sede rural, estrada, usina hidrelétrica e usina sucroalcooleira.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item contém os mapas que mostram o aumento e a redução da área de 

suas respectivas classes no município de Ourinhos no espaço temporal de 34 anos. 

Foram elaborados quatro mapas: anos de 1984, 1995, 2006 e 2018. A partir desses 

materiais cartográficos, vemos a forte presença da cultura temporária pela área de 

estudo. Ourinhos tem como municípios limítrofes Canitar (emancipado em 1991 e, 

por este motivo, no mapa de 1984 vemos Chavantes como cidade vizinha), 

Jacarezinho, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo e São Pedro do Turvo. O 

datum escolhido para o mapeamento foi o SIRGAS 2000. 

Na Figura 22 vemos o resultado da classificação de uso e cobertura da terra 

no ano de 1984. Naquele ano havia o predomínio das culturas temporárias. A cana-

de-açúcar, lavoura separada desta categoria, e outras culturas possuíam 

praticamente a mesma extensão no município (10.019,73 ha e 10.288,34 ha, 

respectivamente). Estando presente em todos os cantos da área estudada, a cultura 

canavieira se localizou em maiores proporções nas porções nordeste e leste. As 

outras culturas temporárias, como milho e soja, ocuparam grandes áreas nas 

regiões noroeste, oeste e sul. O campestre cercou a área urbanizada na porção 

sudoeste de Ourinhos e esteve presente nas margens dos córregos e rios 

Paranapanema, Pardo e Turvo. 

As chácaras e sedes rurais estavam espalhadas por Ourinhos, concentrando-

se principalmente nas porções norte e sul. A de maior extensão localizou-se na 

margem do rio Paranapanema a oeste do município. Os corpos d’água continental, 

classe que não incluiu os córregos e rios neste trabalho, encontravam-se 

espalhadas por meio de lagos, represas e pequenos reservatórios. No mapa (Figura 

22) vemos a sua maior concentração às margens do rio Paranapanema. Em relação 

as estradas de rodagem, havia uma nacional (BR-153), três estaduais (SP-270, SP-

278 e SP-327) e as outras eram municipais. Havia alguns resquícios de floresta nas 

porções norte e sul do município, em alguns trechos nas margens dos rios, na área 

urbana onde hoje é o Parque Ecológico “Bióloga Tânia Mara Netto Silva”, no 

campestre e ao norte da área urbanizada que é cortada pela rodovia Orlando 

Quagliato (SP-327). 
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As pastagens estavam dispersas pelo município tendo maiores concentrações 

nas porções norte, leste e sul. A silvicultura era praticamente nula, aparecendo 

apenas no meio do campestre próxima a área urbanizada. A usina sucroalcooleira 

está ao leste de Ourinhos e é responsável pela maioria da canavicultura local.
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 Figura 22 – Mapa de Uso e Cobertura da Terra de Ourinhos em 1984 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
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A Figura 23 apresenta o resultado da classificação de uso e cobertura da terra 

no ano de 1995. Nele é possível observar que em 1995, graças ao êxodo rural, a 

área urbanizada ganhou 142,27 ha (8,03%). A lavoura de cana-de-açúcar passou a 

ocupar as áreas destinadas para outros plantios temporários, que passaram a ter 

apenas vestígios nas porções norte, leste e sul de Ourinhos totalizando apenas 

1.372,16 ha (-86,66%). O campestre, além de cercar a área urbanizada e os cursos 

d’água do município como no mapa anterior, apareceu na porção sul entre a cultura 

canavieira, chácaras e sedes rurais e pastagens, e ganhou 1.121,99 ha (35,88%) em 

comparação a 1984.  

A ausência de fotografias aéreas, bem como de imagens de satélite de alta 

resolução deste ano impossibilitou a vetorização de mais chácaras e sedes rurais 

que se encontram espalhadas, o que fez aparecer em uma área total menor. A área 

ocupada pelos corpos d’água (vale ressaltar que não foram incluídos nesta classe os 

córregos e os rios já que foram integrados separadamente nesta pesquisa) 

aumentou 20,88 ha (13,06%). Apareceu na imagem uma nova estrada municipal que 

se encontra ao sul do município. A área de estrada de rodagem subiu para 93,87 

quilômetros (0,95%). As áreas de florestas tiveram um leve aumento: 28,17 ha a 

mais (2,59%). As pastagens sofreram uma grande redução em sua área: 972,72 ha 

de perda (-50,82%). A silvicultura sofreu uma leve perda em sua área, sendo inferior 

a 0,1 ha (-0,74%). A usina sucroalcooleira que passou a ter uma produção mais 

intensificada do açúcar, ganhou 8,27 ha (9,54%).
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 Figura 23 – Mapa de Uso e Cobertura da Terra de Ourinhos em 1995 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
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A Figura 24 mostra a distribuição dos usos e das coberturas da terra na área 

do município de Ourinhos no ano de 2006. Neste mapa é possível observar que com 

o aumento populacional e a intensificação da industrialização, a área urbanizada 

ganhou 683,39 ha (35,71%). A área plantada com cana-de-açúcar continuou a 

dominar a extensão do município e as outras culturas temporárias perderam 15,1 ha 

(-1,1%). O campestre ganhou 106,68 ha e esteve presente nos mesmos lugares de 

1995. As chácaras e sedes rurais apareceram com 239,52 ha a mais que em 1995 

(38,93%) devido ao aumento da produção pecuária e também porque a imagem de 

satélite utilizada para auxiliar na delimitação desta classe teve uma melhor 

resolução. Os corpos d’água ganharam 21,76 ha (12,03%). A área de floresta 

ganhou 95,22 ha (8,52%) devido aos plantios. 

A pastagem continuou reduzindo radicalmente, perdendo desta vez 843,94 ha 

(-89,65%), que foram ocupados em sua maioria pela cultura canavieira. A silvicultura 

perdeu 2,09 ha (-15,64%) nesta ocasião. A usina hidrelétrica, fundada no início do 

século presente, apareceu no rio Paranapanema próxima a divisa com o município 

de Canitar. A usina sucroalcooleira ganhou mais 62,5 ha (65,79%) por passar a 

produzir álcool etanol, derivado da cana-de-açúcar, para abastecer os veículos flex 

fuel que surgiram no início da primeira década do século XXI.
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 Figura 24 – Mapa de Uso e Cobertura da Terra de Ourinhos em 2006 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
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A Figura 25 mostra os usos e as coberturas da terra no ano de 2018. Nela é 

possível observar que a área urbanizada continuou aumentando graças a 

especulação imobiliária que construiu e ainda constrói condomínios e conjuntos 

habitacionais pelo município para atender às demandas da população crescente. 

Desta vez, ganhou 348,48 ha (13,42%) de área. A cultura da cana-de-açúcar 

manteve a área praticamente e as outras culturas temporárias teve a sua extensão 

reduzida: 94,63 ha (-6,97%). As chácaras e sedes rurais tiveram uma grande 

diminuição em sua extensão: 358,48 ha (-41,94%). Os corpos d’água ganharam 0,3 

ha de área (0,15%). Devido as pressões das leis ambientalistas que motivaram o 

plantio de árvores, a área florestal ganhou 448,8 ha (37,02%) e a silvicultura ganhou 

os surpreendentes 678,36 ha (6.019,17%) em doze anos. A pastagem perdeu 32,31 

ha (-33,17%). A usina hidrelétrica manteve a área e a usina sucroalcooleira ganhou 

mais 1,98 ha (1,26%).
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 Figura 25 – Mapa de Uso e Cobertura da Terra de Ourinhos em 2018 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
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Os quadros 5, 6 e 7 mostram a área em hectares e em metros e a 

porcentagem de ganho e perda das classes de uso e cobertura da terra que foram 

delimitadas. Esses resultados foram obtidos por meio dos cálculos realizados na 

ferramenta “Calculadora de campo” do QGIS. 

 

Quadro 5: Área em hectares das classes de uso e cobertura da terra delimitadas. 
 

Classes 1984 (ha) 1995 (ha) 2006 (ha) 2018 (ha) 

Área urbanizada 1.771,63 1.913,9 2.597,29 2.945,77 

Campestre 3.126,95 4.248,94 4.355,62 3.612,81 

Cana-de-açúcar 10.019,73 18.641,09 18.251,22 18.005,61 

Chácara e sede rural 620,46 615,32 854,84 496,36 

Corpo d’água 
continental 159,93 180,81 202,57 202,87 

Florestal 1.089,08 1.117,25 1.212,47 1.661,27 

Outras culturas 
temporárias 

10.288,34 1.372,16 1.357,06 1.262,43 

Pastagem 1.914,08 941,36 97,42 65,11 

Rio Paranapanema 173,85 181,25 177,81 179,85 

Rio Pardo 117,02 101,66 114,33 113,76 

Rio Turvo 123,21 82,37 112,91 107,32 

Silvicultura 13,46 13,36 11,27 689,63 

Usina hidrelétrica 0 0 2,2 2,2 

Usina sucroalcooleira 86,73 95 157,5 159,48 

Total 29.504,47 29.504,47 29.504,47 29.504,47 

 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 
 

Quadro 6: Área em metros das classes de uso e cobertura da terra delimitadas.  
 

Classes 1984 (m) 1995 (m) 2006 (m) 2018 (m) 
Córregos 137.594,83 133.498,81 127.894,77 125.953,05 

Estrada 92.990,93 93.872,05 94.486,32 96.839,2 

 
Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 

 
Quadro 7: Porcentagem de ganho e perda de cada uso e cobertura da terra. 

 
Classes Ganho ou perda (%) 

Área urbanizada 66,27 

Campestre 15,54 

Cana-de-açúcar 87,69 

Chácara e sede rural -20 

Corpo d’água continental 26,85 

Córregos -8,46 

Estrada 4,14 
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Florestal 52,54 

Outras culturas temporárias -87,73 

Pastagem -96,6 

Rio Paranapanema 3,45 

Rio Pardo -2,79 

Rio Turvo -12,9 

Silvicultura 5.023,55 

Usina hidrelétrica - 
Usina sucroalcooleira 83,88 

Elaborado por: Anderson Oliveira de Araújo (2019). 

Entre 1984 e 2018, a área urbanizada aumentou 66,27% devido ao aumento 

da população, à industrialização e à especulação imobiliária. Em decorrência do 

êxodo rural, houve a redução da área de chácaras e sedes rurais: 20% a menos. A 

área cultivada com a cana-de-açúcar aumentou drasticamente, fazendo com que as 

outras lavouras temporárias, que do mesmo modo ocupavam grande área em 1984 

graças ao plantio feito pelos pequenos agricultores, sofressem uma grande redução 

em sua área (-87,73%) e fossem responsáveis pela redução das pastagens (-

96,6%). Devido aos acontecimentos citados, a extensão da canavicultura aumentou 

87,69%. A área campestre cresceu entre os anos de 1984 e 2006 e caiu no ano de 

2018 (no geral ganhou 15,54%) tendo uma concentração na porção sudoeste de 

Ourinhos, próxima à área urbanizada onde os cultivos temporários (como exemplos, 

soja e milho) ocupavam. A área de silvicultura, uma floresta para fins comerciais, 

teve uma expansão gigantesca: 5.023,55% a mais. Houve uma redução do número 

de córregos, por serem soterrados pela urbanização e pelas culturas agrícolas que 

causaram uma perda de 8,46% de seu curso. Outras classes que tiveram suas 

extensões aumentadas foram as estradas, a usina sucroalcooleira e os corpos 

d’água. Os rios Paranapanema, Pardo e Turvo possuíram momentos de cheia e 

seca devido ao tempo (a chuva favorece e a seca desfavorece a vazão - m³/s) que 

as imagens de satélite foram obtidas. No mapa de 2006 apareceu a usina 

hidrelétrica que foi fundada no início deste século. A floresta que era praticamente 

nula em Ourinhos, aumentou devido à pressão da Lei Federal n° 12.651/2012 que 

implantou políticas de reflorestamento, principalmente nas APP, ganhando 52,54% 

de área. A área de corpo d’água continental citada neste trabalho equivale aos locais 

de lagos, represas e pequenos reservatórios de água. Neste período aumentou 

26,85%. 
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De acordo com os mapas (figuras 22 a 25) e os quadros 5, 6 e 7, mesmo com 

o aumento da área de matas ciliares neste período de 34 anos, são poucas as áreas 

em que as faixas de floresta exigidas pelo novo Código Florestal são respeitadas. 

Pouquíssimos córregos têm mata ciliar, já que a maioria de suas margens estão 

ocupadas por pastagens ou campestre. Quando tem uma mata cercando, não 

ocupam toda a extensão deste curso d’água. As nascentes dos córregos estão 

cercadas predominantemente pelo campo e pela cultura canavieira. Em alguns 

pontos possuem matas em torno dos rios que chegam a superar o que é 

estabelecido pela legislação, porém, o campo está presente na maior parte das 

margens destes corpos hídricos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando o uso e a cobertura da terra de Ourinhos entre 1984 e 2018, vê-se 

o aumento da cultura canavieira que reduziu as atividades dos pequenos 

agricultores, um pequeno avanço da área de matas ciliares devido à pressão das 

leis ambientais, crescimento da urbanização motivado pelo aumento da população 

em busca de empregos e pela especulação imobiliária, e a redução da área de 

chácaras e sedes rurais já que a população atual prefere morar na cidade que no 

campo. 

Ourinhos não possui muitos processos erosivos e a maioria das erosões 

presentes estão na área urbana, mas a ausência da cobertura vegetal nos cursos 

d’água pode causar erosão do solo, levando ao assoreamento e a contaminação das 

águas. A recuperação das APP em longo prazo favorece a permanência dos cursos 

hídricos, garantindo o abastecimento de água para a população do município e a 

dessedentação de animais. 

Além de não haver mata ciliar suficiente para proteger os cursos d’água de 

um possível assoreamento, foram encontrados agrotóxicos nas águas de Ourinhos. 

Dos 27 testados pelo SISAGUA, onze estão associados a doenças como câncer, 

defeitos congênitos e distúrbios endócrinos e quatro são utilizados acima do limite 

estabelecido pela União Europeia, mas no Brasil ainda é permitido. Isso prova que 

os recursos hídricos deste município não recebem o devido tratamento. 

De acordo com os anos estudados, as culturas temporárias tomam conta do 

município de Ourinhos. Entre elas, a cana-de-açúcar está presente em maior 

quantidade. Neste caso, há uma homogeneização territorial devido à inserção da 

monocultura em grande escala. Além da cultura canavieira, a área destinada para a 

silvicultura cresceu em passos largos entre os anos de 2006 e 2018. O plantio de 

uma única cultura em grande extensão pode degradar o solo por este perder 

nutrientes. Os pequenos agricultores são importantes por praticarem a rotatividade e 

plantarem uma variedade de culturas. Nos mapas vemos uma redução de suas 

lavouras. 

No período estudado, os rios apresentaram uma baixa devido a seca, e alta 

em consequência das cheias. Alguns córregos sumiram por causa das culturas 

agrícolas e da urbanização. As construções civis que invadem os corpos hídricos 

podem não durar muito tempo porque não conseguirão se sustentar no solo e 
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sofrerão inundações já que nos períodos chuvosos a água escorre até onde deveria 

existir a drenagem. 

Os sistemas de informações geográficas foram fundamentais para analisar as 

mudanças ocorridas no espaço temporal estudado. A partir dos dados obtidos, 

concluiu-se que as APP não são devidamente preservadas mesmo com o aumento 

da área de mata (floresta). Houve uma intensificação do plantio de eucaliptos 

(silvicultura) que teve a sua extensão aumentada de forma exagerada e são 

utilizados para fins comerciais. 

As imagens dos satélites Landsat 5/TM e 8/OLI permitiram as vetorizações 

das classes que abrangiam áreas maiores. Para obter informações sobre as 

chácaras e sedes rurais foi necessário o uso da fotografia aérea e imagem de 

satélite de alta resolução, por possibilitarem a observação dos mínimos detalhes. 

Esta seria a desvantagem da obtenção de classes por meio das imagens destes 

satélites. 

Os mapas produzidos nesta pesquisa serão fundamentais para pressionar a 

prefeitura local e outras entidades em busca de solucionar os problemas 

relacionados à preservação das APP, já que a área destinada a monocultura é muito 

grande e alguns corpos hídricos de Ourinhos são invadidos pela cultura agrícola e 

urbanização e não tem mata ciliar. 

A sugestão futura para este trabalho é estudar as microbacias hidrográficas 

de Ourinhos para identificar os possíveis impactos motivados pelas construções civis 

e culturas agrícolas. Em alguns pontos deste município ocorrem inundações em 

períodos chuvosos e existem casas que necessitam frequentemente de reparos por 

estarem em áreas muito próximas ou acima de um curso hídrico que foi soterrado.  
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