
18 a 20 agosto de 1997 

Campinas - SP 

II SIMPOSIO DE USUARIOS IDRISI ©  

CADERNO DE RESUMOS 

Promocao: 

Faculdade de Engenharia Agricola - UNICAMP 

Faculdade de Agronomia "Manoel Carlos Goncalves" 

CNPTIA - EMBRAPA 

Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura- UNICAMP 



(AKA TEKIZ400,Aut131EAJTAL AA iv1cie.OBAci4 D 3 l'ORPr 

ES Pie IAp 

Marcos C. NEVES; Marco A. F. GOMES 
EMBRAPA/CNPMA 

marcos@cnpma.embrapa.br  

EME3RAPAILAPMA, uc d vdlidl AU Ut) 	 ui 	iL,41 Ptai ( a& 

praticas agricolas. A caracterizagao ambiental da microbacia estudada foi 

realizada corn o objetivo de criar urn conjunto de pianos de informagao (Pt's), 

de modo a permitir urn conhecimento apropriado do local pela equipe do 

projeto, o planejamento de atividades de pesquisa e a identificagao de areas 

de risco. A microbacia do COrrego Espraiado esta localizada entre os 

municipios de Ribeirao Preto e Cravinhos. 

As informagoes basicas utilizadas na caracterizagao ambiental foram: 

i) conjunto de cartas planialtimetricas, escala 1:10.000 (IGC, 1992); 

ii) mapa de solos, escala 1:25.000 (MIKLOS, 1996); 

iii) imagem de satelite LANDSAT TM 5, passagem 01/09/93, bandas 3, 4 e 5. 

A partir destas informagOes foram gerados os pianos: limite da 

microbacia, redes de drenagem e viaria, modelo numeric° de terreno (MNT), 

classes de declive, use da terra (1995) e solos. Outros pianos foram gerados a 

partir do cruzamento dos anteriores: potencial de infiltragao e escoamento 

superficial da agua, potencial natural de erosao, perdas de solo e expectativa 

de erosao. 

A versa° do IDRISI utilizada foi a 4.1 (DOS). Para a entrada de dados 

vetoriais foi utilizado o TOSCA 2.12. Na geragao dos mapas foi utilizado o 
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COREL DRAW 4. Os pianos foram exportados do IDRISI para o COREL 

DRAW no formato TIF. 

O limite da microbacia foi tracado sobre as cartas planialtimetricas e 

posteriormente digitalizado. Corn este PI foi construida uma mascara, utilizada 

para extrair as celulas que nao pertenciam a microbacia em varios 

procedimentos posteriores. 

A rede de drenagem e viaria foram digitalizadas a partir das 

informacoes contidas nas cartas planialtimetricas e rasterizadasapelo modulo 

LINERAS, gerando os Pl's correspondentes. 

As informacaes de altimetria passaram por processo semelhante ao 

anterior porem na rasterizacao foi tambem usado o modulo POINTRAS. 

Posteriormente as informacOes de altimetria, ja rasterizadas, foram 

interpoladas de modo a preencher todas as celulas (modulo INTERCON), 

gerando o MNT da microbacia. Para eliminar os defeitos nas bordas da 

microbacia, foram tambem digitalizadas algumas informacOes de altitude fora 

do limite da microbacia. Finalmente, para excluir os resuitados da interpolacao, 

fora da area de interesse, foi utilizada a mascara realizando-se uma 

multiplicacao entre pianos, funk ,  presente no modulo OVERLAY. 

As classes de declive foram obtidas ap6s o calculo da declividade por 

meio de funcao presente no mOdulo SURFACE e o MNT, resultando em urn PI 

intermediario corn os valores de declividade em cada celula. Entao, utilizou-se 

o modulo RECLASS para agrupar as celulas em 7 classes. 

A imagem em "falsa car" (composicao colorida) foi obtida usando-se o 

modulo COMPOSIT e posteriormente registrada por meio do modulo 

RESAMPLE. As coordenadas UTM dos pontos de controle foram extraidos das 

cartas planialtimetricas. 

0 PI-Uso Atual, foi obtido das informac6es tambem retiradas das 

cartas planialtimetricas, analise da imagem de satelite e de visitas ao campo, 
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realizadas no ano de 1995. 0 arquivo vetorial produzido foi editado no TOSCA 

e os, poligonos gerados, corn o use do modulo CYCLE. Finalmente o arquivo 

corn os poligonos foi rasterizado (POLYRAS). 

O PI-Solos foi gerado da digitalizacao do mapa de solos 

semidetaihado produzido por MIKLOS (1996). Novamente foi utilizado a 

TOSCA, seguido dos mOdulos CYCLE e POLYRAS para produzir o arquivo 

matricial correspondente. 

O PI-Potencial de Infiltragao e Escoamento Superficial da Agua foi 

obtido pelo cruzamento das infortmagOes de condutividade hidraulica dos solos 

e da declividade do terreno. Este PI é urn passo intermediario de urn metodo 

proposto para a identificagao das areas de risco de contaminagao por 

agrotOxicos, apresentado em LUIS (1996) e GOMES (1996) 

Foram tambern gerados alguns Pl's relacionados corn o estudo de 

erosao na microbacia, utilizando a Equagao Universal de Perdas de Solo - 

EUPS. 

O IDRISI forneceu os recursos necessarios aos objetivos do trabalho. 

As principals deficiencias encontradas sao a interface homem/maquina e a 

criagao dos poligonos corn o TOSCA, onde ha necessidade de informar para 

cada arco digitado os identificadores dos poligonos por ele dividido. Esta 

operagao consome um esforgo consideravel e esta sujeita a frequentes erros. 
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