
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

DAVID CAVALCANTE COSTA RIBEIRO 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS E MAPEAMENTO DA COBERTURA 

DO SOLO DA BACIA HIDROGRÁFICA IGARAPÉ DOS DEZ, JI-PARANÁ, 

RONDÔNIA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

Ji-Paraná 

2019 



 
 
 

 

DAVID CAVALCANTE COSTA RIBEIRO 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS E MAPEAMENTO DA COBERTURA 

DO SOLO DA BACIA HIDROGRÁFICA IGARAPÉ DOS DEZ, JI-PARANÁ, 

RONDÔNIA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Ji-Paraná, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Bacharel em Engenharia 

Ambiental e Sanitária. 

Orientador (a): Prof.º: Me. Caio Henrique Patrício Pagani 

Co-orientador (a): Pro.ª: Me. Ana Lúcia Denardin da Rosa 

Ji-Paraná 

2019 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente agradeço a Deus pela sabedoria e saúde, por ter permitido que tudo isso 

acontecesse e por estar sempre estar meu lado. 

Agradeço a minha querida família, em especial a minha valiosa Mae Ana Cristina, 

minha guerreira e amada Avó Máxima Suzana (Vovó Mapola), meus grandes Irmãos Douglas 

Cavalcante e Jarlyda Laleska, Tia Telma Maria, prima Polyana Alves e sobrinha Ana 

Helena.Com o apoio, o amor e dedicação de vocês consegui chegar até aqui. 

Meu muito obrigado a minha digníssima e companheira Fabia Raiza pela 

compreensão, amor, dedicação e por acreditar e estar sempre junto de mim, você sempre foi e 

é uma pessoa especial em minha vida.  

Meus agradecimentos a todos os Professores do Departamento de Engenharia 

Ambiental e Sanitária pelos ensinamentos. Aos meus Orientadores, Caio Henrique e Ana Lúcia 

pela prestatividade e orientação.  A Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR pela 

oportunidade de fazer uma Graduação de qualidade e a Banca Examinadora pela prestatividade. 

Obrigado aos meus amigos: Aroldo Fernandes, André Procópio, Caroline Fernandes, 

Lucas Tavares, Deilton Nogueira, Wesley Roberto Detman, Gustavo Henrique, Leone Barbosa, 

Wiliam Barbosa, Marcos Santos, Guilherme Marinho, Mayme, Andressa Vaz e Felix Junior. 

Estou muito feliz, minha GRATIDÃO a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

RESUMO 

 

Nos últimos anos os estudos de bacias hidrográficas têm sido intensificados diante da 

velocidade de degradação dos recursos hídricos e mediante o uso e ocupação do solo, seja para 

uso agrícola, pecuária, assentamentos rurais ou urbanos. Destaque para a caracterização 

morfométrica e a análise temporal da cobertura do solo mediante o emprego de imagens de 

sensoriamento remoto. O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo delimitar, 

analisar a característica morfométrica e mapear a cobertura do solo da Bacia hidrográfica 

igarapé dos Dez, localizada em Ji-Paraná, no Estado de Rondônia. Mensurou-se e analisou-se 

os parâmetros geométricos, de relevo, rede de drenagem e o percentual de desmatamento 

ocorrido no período de 30 anos. Para a análise do desmatamento foram utilizadas imagens dos 

satélites Landsat 5, anos de 1988, 1998 e 2008, e Landsat 8, ano de 2018. A bacia tem forma 

alongada, denotando não suscetibilidade a enchentes. Quanto a altitude o estudo apresentou 

baixo nível de altitude indicando que essa característica é comum em outras partes do Estado, 

tendo relevos planos a suave ondulado, com predominância dos relevos plano, suave ondulado 

e ondulado. Possui também sistema de drenagem bem ramificado do tipo dentrítico e densidade 

hidrográfica baixa. O índice de sinuosidade aponta que o leito principal é sinuoso. De modo 

geral, durante os 30 anos analisados (1988 a 2018) a área de estudo vem sofrendo com a 

interferência antrópica, consequentemente lidando com a perda da cobertura vegetal. Com 

relação a análise dos dados do CAR, os resultados obtidos foram satisfatórios e suficientes, já 

o PRODES é mais suficiente para o monitoramento de grandes áreas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação do Estado de Rondônia teve início devido a abertura da BR-

364 em meados de 1960 durante o governo de Juscelino Kubitschek. Por conta da pavimentação 

da rodovia e por incentivo do governo federal a partir de planos de colonização gerou-se intenso 

fluxo migratório para o Estado, tendo sido registrado 1.562.409 habitantes provenientes 

principalmente do Nordeste, Sul e do Sudeste até o ano 2000, favorecendo o povoamento da 

região (FIORI, 2012). 

Ao mesmo tempo para Piontekowski et al (2014) os assentamentos foram responsáveis 

por promover mudanças expressivas na paisagem natural, com a substituição de florestas 

nativas por agricultura (temporária e permanente) e pecuária bovina servindo assim como 

elemento indutor para a expansão da fronteira agropecuária na região. Com isso, a compreensão 

da dinâmica do desmatamento e dos processos de ocupação mal planejado dentro do estado e 

na região Amazônica se tornou elemento de forte interesse para a comunidade científica. 

Nesse sentido, em agosto deste ano, foram divulgados novos dados da Amazônia 

Legal, referentes ao período de 2018 a 2019. O estudo foi realizado pelo DETER- Sistema de 

Detecção de Desmatamento em Tempo Real, criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais-INPE, que aponta o desmatamento de 6.833 Km², contra 4.572 km² representando 

um aumento de cerca de 50% em relação ao período anterior (2017-2018) (DETER; INPE, 

2019). 

Tendo em vista que historicamente o processo de povoamento das cidades se dá 

próximos aos rios e consequentemente dentro de uma bacia hidrográfica é de suma importância 

estudos relacionados a essas unidades principalmente no que se refere ao uso e ocupação do 

solo, bem como também suas características físicas. 

Nos últimos anos os estudos de bacias hidrográficas têm sido intensificados diante da 

velocidade de degradação dos recursos hídricos e mediante o uso e ocupação do solo, seja para 

uso agrícola, pecuária, assentamentos rurais ou urbanos. Destaque para a do Rio Machado, ela 

vem enfrentando os impactos da colonização mal planejada, do desmatamento e do aumento da 

demanda de usos diversos, visto que tais impactos podem estar afetando suas bacias vizinhas 

dentre elas em especial a bacia hidrográfica igarapé dos Dez (SEDAM, 2017). 

Em se tratando de recursos hídricos e bacias hidrográficas seja em zonas rurais, 

urbanas ou em transição é de suma relevância o conhecimento dessas unidades, pois os estudos 
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morfométricos revelam indicadores físicos específicos de determinado local para quantificarem 

as alterações ambientais e assim contribuir para um plano de controle de inundações, potencial 

de abastecimento hídrico, entre outros. 

Diante disso, o uso de Geotecnologias é uma alternativa de baixo custo bastante 

utilizada nos dias atuais para mapeamentos das transformações do uso e cobertura vegetal e 

realizar monitoramento ambiental, principalmente em estudos de bacias hidrográficas, servindo 

como um instrumento de planejamento e gestão territorial e Ambiental (LIMA et al, 2015). 

1.1. OBJETIVO GERAL 

Delimitar, analisar a característica morfométrica e mapear a cobertura do solo da bacia 

hidrográfica igarapé dos Dez, localizada em Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, na região da 

Amazônia Ocidental. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

a) Averiguar os atributos de relevo, forma geométrica e drenagem da referente bacia 

hidrográfica; 

b) Classificar e realizar uma análise multitemporal da cobertura do solo nos anos de 1988, 1998, 

2008 e 2018, para mensurar o percentual de desmatamento ocorrido na referida bacia 

hidrográfica durante 30 anos. 

c) A partir dos dados obtidos no item (b), pretende-se comparar as áreas antropizadas e floresta 

com as Informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do ano de 2019 e do Programa de 

Cálculo do Desflorestamento da Amazônia (PRODES) dos anos 2008 e 2018; 

d) Delimitar as Áreas de Preservação Permanentes-APP’s com base nas determinações do 

Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/12) Artigo 4, com ênfase no Artigo 61-A e comparar 

com as Informações do CAR. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. BACIA HIDROGRÁFICA 

A Lei 9.433/97 (Lei das Águas) institui a política nacional dos recursos hídricos e 

adotou a bacia hidrográfica como sendo a unidade básica para gestão dos recursos ambientais, 

ou seja, a unidade a ser observada nos planejamentos de uso e ocupação do solo e gerenciamento 
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dos recursos hídricos, principalmente nas situações atuais, mediante o acelerado processo de 

crescimento e desenvolvimento da sociedade que tem contribuído para degradação do ambiente 

(CARVALHO et al, 2012). 

Nesse sentido, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos têm como principal 

objetivo minimizar os impactos do uso do solo e destacar, por intermédio de estudos científicos, 

a importância da proteção dos recursos hídricos. Vale ressaltar que bacia hidrográfica é uma 

área de captação natural dos fluxos de água produzidos a partir da precipitação, que direcionam 

os escoamentos para um único ponto de saída, denominado exutório (COLLISCHONN e 

DORNELLES, 2013). 

O estado de Rondônia contem sete bacias hidrográficas, sendo a mais representativa a 

do Rio Madeira (Potencial hídrico), por outro lado, a bacia hidrográfica do Rio Machado é a 

maior em extensão com 80.630,56 km². Segundo informações da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental-SEDAM, ela vem enfrentando os impactos de uma colonização 

mal planejada nos assentamentos rurais e urbanos, além do desmatamento e a falta de 

conscientização sobre o uso adequado de seus rios, fatores que contribuem para a redução do 

nível de água nessa bacia. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA 

Costa (2018) relata que vários fatores interferem na dinâmica hídrica de bacias e, 

consequentemente, no planejamento ambiental. Contudo, dois fatores merecem atenção 

especial, as características morfométricas e a cobertura do solo. O primeiro por descrever como 

são os aspectos geométricos, de relevo e da rede de drenagem da área de estudo, e o segundo 

ao indicar como está a cobertura da superfície do solo em dado momento, ou compreender a 

dinâmica de uso e ocupação do solo ao longo dos anos. 

Com isso, estudos em áreas de bacias hidrográficas urbanas e rurais são 

imprescindíveis quando se busca o equilíbrio entre a exploração de recursos naturais e a 

sustentabilidade ambiental. A caracterização morfométrica é um estudo que por meio de 

técnicas, executam análises hidrológicas ou ambientais, com o intuito de esclarecer as 

discussões sobre a dinâmica ambiental local e regional (ROCHA et al, 2014). 

A caracterização morfométrica corresponde a um conjunto de procedimentos que 

caracterizam aspectos geométricos, de relevo e rede de drenagem, servindo como indicadores 

relacionados à forma, ao arranjo estrutural do terreno e a interação entre as vertentes e a rede 

de canais fluviais de uma bacia hidrográfica (MACHADO et al, 2011). 
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Segundo Costa (2018) por meio da caracterização morfométrica pode-se adquirir 

parâmetros geométricos (área, perímetro, fator de forma, coeficiente de compacidade e índice 

de circularidade), de relevo (altitude mínima, altitude média, altitude máxima e declividade), e 

da rede de drenagem (padrão de drenagem, ordem dos cursos d’água, densidade hidrográfica, 

densidade de drenagem, número de nascentes, densidade de nascentes, índice de sinuosidade e 

tempo de concentração).  

Ainda neste sentido, os parâmetros geométricos influenciam diretamente na forma da 

bacia podendo ser alongada, intermediária ou circular, bem como indicar o grau de 

suscetibilidade para enchentes. Já as características da rede de drenagem influenciam no padrão 

de drenagem, na eficiência de drenagem, mas também no escoamento, armazenamento de água 

e indicam bacias sujeitas a cheias (RODRIGUES et al, 2016). Os parâmetros de relevo 

influenciam na temperatura, escoamento superficial e infiltração (SANTOS et al, 2012). 

Neste contexto, é possível utilizar as geotecnologias, que são: Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) e as técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, para avaliar os 

recursos hidrográficos e realizar o monitoramento e planejamento ambiental de bacias 

hidrográficas, visto que em Rondônia pode-se notar um déficit de estudos sobre parâmetros 

físicos de bacias. Além de se obter dados da superfície terrestre o que nos permite fazer 

avalições das condições ambientais da terra. 

2.3. GEOTECNOLOGIAS PARA ANÁLISES AMBIENTAIS 

Conceitualmente, Geotecnologias tem sido utilizada como um conjunto de técnicas 

para coletar, realizar processamento de imagem de satélite e analisar informações 

georreferenciadas. Engloba ainda técnicas de sensoriamento remoto, o sistema de 

posicionamento por satélite, o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e a Cartografia 

Computacional (FERRAZ et al, 2015). 

 Ferraz et al (2015) relata ainda que os SIG’s conectam informações geográficas e 

bancos de dados contendo outros tipos de informação, possibilitando o processamento de 

grande quantidade de informações, como dados econômicos, sociais e ambientais. Esta é a 

principal ferramenta de análise das imagens orbitais de sensoriamento remoto, pois facilita a 

integração, a classificação e extração de atributos. Além disso, possuem funções de Cartografia 

Computacional que favorecem as representações dos alvos terrestres (LIMA, 2014). 
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A aplicação de geotecnologias para análises ambientais como mapeamento do uso e 

ocupação do solo é recorrente no Brasil (SOUZA et al, 2018). Utilizando imagem de 

sensoriamento remoto, Costa et al (2015) realizou uma análise do processo de fragmentação da 

floresta nos municípios de Corumbiara e Buritis, estado de Rondônia, contribuindo para o 

planejamento ambiental e gestão das florestas naquela região. 

Seguindo com uso de tal tecnologia, Rodrigues (2015) se dedicou a análise da 

qualidade ambiental da bacia hidrográfica igarapé Dois de Abril na cidade de Ji-Paraná, 

mediante a identificação e mapeamento das fontes potencialmente poluidoras da indústria e 

comércio: lava a jatos, oficinas mecânicas e postos de gasolina, colaborando com a gestão 

ambiental local. 

2.4. SENSORIAMENTO REMOTO PARA MONITORAMENTO DO 

DESMATAMENTO  

Andrade (2011) define Sensoriamento Remoto como um conjunto de atividades que 

possibilitam a aquisição de informações sobre alvos na superfície terrestre. Essa técnica inclui 

ainda sensores que são capazes de captar luz visível proveniente do sol ou radiação 

eletromagnética emitidas pelos objetos terrestres, resultando no registro das imagens de satélite. 

Atualmente, os satélites disponíveis no mercado são capazes de fornecer imagens com 

boa qualidade geométrica e excelente precisão de localização, o que os tornam esses produtos 

instrumentos com distintas aplicações que vão desde o monitoramento de áreas desmatadas, 

análise de bacias hidrográficas, até a delimitação de áreas de preservação e terras indígenas 

(FERRAZ et al, 2015). 

Podemos citar como exemplos os principais sistemas imageadores em uso o Land 

Remote Sensing Satellite-Landsat-5 e 8 dos sensores Thematic Mapper-TM e Operational Land 

Imager-OLI, com resolução espacial de 30 e 15 metros, o satélite Alos e sensor Palsar, com 

resolução de 12,5 metros e os satélites  CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite), com 

resoluções espaciais que varia entre 20 e 80 metros, este último é uma parceria entre Brasil e 

China   e estão  disponíveis no catálogo de imagens do INPE totalmente gratuitos e funcionais 

em estudos científicos. 

Utilizando imagem de sensoriamento remoto, Santos et al (2017), realizaram o 

monitoramento do desmatamento associado ao uso e cobertura da terra referentes aos anos de 

1990, 2000, 2007 e 2015 de nove municípios da região Sul do estado do Tocantins. Dessa 
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forma, tal tecnologia apresenta um grande potencial de ser utilizado no monitoramento e 

planejamento ambiental. 

2.5. PROJETO DE MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 

LEGAL (PRODES)  

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite 

(PRODES) é um sistema de levantamento de dados desenvolvido pelo INPE, quando em 1988 

o governo brasileiro concedeu a ele a missão de desenvolver e operar um sistema de 

monitoramento para calcular anualmente a taxa de desmatamento. 

Desde então o INPE realiza o registro da perda de floresta por meio do mapeamento 

das áreas desmatadas por Corte Raso, ou seja, a cobertura florestal é inteiramente removida e 

convertida em outras coberturas e usos como agrícola, pastagem, urbano, hidroelétricas, etc. 

De acordo com INPE (2013), a metodologia adotada pelo projeto baseia-se em cinco 

pontos: 

1. Identificar polígonos de desmatamento por corte raso cuja área for superior a 6,25 

hectares;  

2. Utilização das imagens da série Landsat, com resolução espacial na ordem de 30 metros, 

e uso de três ou mais bandas espectrais; 

3. Em casos de alta cobertura de nuvem, imagens de outros satélites podem ser usadas para 

compor a cena ou seleciona-se imagens com menor cobertura de nuvens dentro da 

estação seca; 

4. É estabelecido a estação seca associada às imagens como data de referência; 

5. São necessárias aproximadamente 220 imagens para o total recobrimento da Amazônia 

legal. 

Utilizando a metodologia do PRODES e do Sistema de Detecção de Desmatamento 

em Tempo Real- DETER, Duarte et al (2007) realizaram o monitoramento do desflorestamento 

nas floretas tropicais em escala global, com o objetivo de fornecer informações para a atividade 

de fiscalização e detectar áreas que estão sendo desflorestadas.  

A metodologia utilizada e os resultados obtidos do desmatamento na Amazônia legal 

pelos dois programas estão disponíveis para consulta na internet nos endereços: 

http://www.obt.inpe.br/prodes/index.html e http://www.obt.inpe.br/deter/index.html. O 

http://www.obt.inpe.br/prodes/index.html
http://www.obt.inpe.br/deter/index.html
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PRODES produz dados de desmamando desde 1988 até os dias atuais, enquanto que o DETER 

realiza a detecções de desmatamento desde 2004 até os dias atuais. 

Entretanto, recentemente o governo brasileiro fez declarações pouco amigáveis com 

relação a metodologia adotada pelo INPE, instituto responsável pelos sistemas PRODES e 

DETER, alegando que os dados de desmatamento na Amazônia legal podem estar equivocados 

ou superestimados e essas informações devem ser revisadas e analisadas com cautela. 

2.6. CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR 

Em 2012 foi aprovada a Lei 12.651 conhecida como Novo Código Florestal. Esta lei 

estabeleceu no artigo 29 o chamado Cadastro Ambiental Rural-CAR, definido como:  

[...] no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente –SINIMA, 

(como um) registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os 

imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das 

propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

Para realizar o cadastro neste dispositivo legal é necessário um conhecimento prévio 

sobre os padrões das feições de uma paisagem, como por exemplo, reconhecer uma área de 

agricultura, remanescente florestal, urbanização e corpos d´água. Tal sistema utiliza imagens 

do satélite SPOT 5 para o georreferenciamento dos imóveis rurais, estando no sistema de 

referência SIRGAS 2000, SAD69, WGS84 e/ou Córrego Alegre (FARIAS, 2017). 

Entende-se como imóvel rural uma área que se destine ou possa se destinar à 

exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. Junto a isso temos 

o conceito de pequena propriedade rural, definida como um imóvel rural com área de até quatro 

módulos fiscais (BRASIL, 1993). 

O módulo fiscal é uma unidade de medida, dada em hectares (ha), o tamanho de 1 

módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade. Em Ji-

Paraná, por exemplo, 1 modulo fiscal corresponde a 60 ha (INCRA, 2013). O valor de módulos 

fiscais de um imóvel rural é utilizado na aplicação da alíquota no cálculo do ITR (Imposto 

Territorial Rural) (BRASIL,1979). 

Como um dos principais instrumentos de regularização ambiental, para Farias (2017), 

o CAR apresenta muitas vantagens para o produtor rural e para gestão ambiental, tais como 

acesso ao credito rural com melhores condições de pagamento, segurança jurídica, suspensão 

de multas em função do compromisso assumido na recuperação das áreas protegidas e serviços 
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de provisão (produtos obtidos dos ecossistemas): alimentos, água doce, fibras, produtos 

químicos, madeira. 

2.7. DESMATAMENTO EM RONDÔNIA  

O processo de ocupação na região amazônica teve início em meados de 1970, e ocorreu 

com a implantação  do  Projeto de Integração Nacional (PIN) (BRASIL, 1970), que incluiu o 

estabelecimento dos chamados “eixos” e “pólos” de desenvolvimento (propor uma rede de 

transporte que proporcione o deslocamento de produtos e gerar um crescimento econômico da 

região), e a partir daí, tal processo acelerou-se e milhões de hectares de florestas foram 

derrubados para criação de pastos, projetos de colonização e reforma agrária (ALVES, 2001).  

Para Prates e Bacha (2011) o desenvolvimento da Região Amazônica e a expansão de 

atividades produtivas geraram o desmatamento de sua floresta, ou seja, o desmatamento tem 

sido motivado pela conversão de floresta, principalmente para pecuária, agricultura e 

exploração de madeira e exploração mineral (FERREIRA e COELHO, 2015; RIVERO et al., 

2009). 

Ainda neste contexto, Fearnrside (2005) acredita que o desmatamento afeta na 

mudança no regime hidrológico. Ele ainda ressalta que as funções da bacia hidrográfica são 

perdidas quando a floresta é convertida para usos tais como as pastagens. Com isso a 

precipitação nas áreas desmatadas escoa rapidamente, formando as inundações mais severas, 

seguidas por períodos de grande redução ou interrupção do fluxo dos cursos d’água. 

O estado de Rondônia se localiza e faz parte de 6% da região norte, a qual possui a 

maior disponibilidade hídrica dentre outras regiões brasileiras (LIMA et al., 2011).  Entretanto, 

ao passar do tempo a bacia Amazônica onde está inserido o Estado, deixou de ser um sistema 

intacto e composto em sua maior parte por florestas tropicais úmidas, para se tornar uma região 

extremamente modificada pelo desmatamento, resultado de um desenvolvimento que ocorre de 

forma aleatória (MENDES, 2018). 

O estado de Rondônia teve grande fluxo migratório de colonização na década de 1970, 

a partir de planos do governo federal com: POLOAMAZÔNIA- Polos Agropecuários e 

Agrominerais da Amazônia, POLONOROESTE- Desenvolvimento Integrado para o Noroeste 

do Brasil e PLANAFLORO- Plano Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia, 

facilitando a vinda de agricultores e pecuaristas dos diversos estados brasileiros (PAGANI, 

2017).  
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Tempo depois, de 1980 a 1985 a população de Rondônia ampliou a uma taxa 

exponencial de 14,8% ao ano, enquanto o desmatamento nesta ocasião teve uma taxa de 24,8% 

ao ano. Esta taxa de desmatamento está estreitamente associada aos sistemas antrópicos de uso 

que suprimem a floresta, e isto é pertinente com a realidade da região, onde pastagens 

predominam em áreas de colonização (ANDRADE, 2011; OLIVEIRA et al, 2008). 

Outra situação importante é a construção da BR-364 para o desenvolvimento de 

Rondônia, embora não há como negar o alto custo ambiental desse empreendimento. Conforme 

Fiori (2012) o desmatamento e a queimada foram intensos nesse período que causou vários 

prejuízos tais como: florestas sendo dizimadas, degradação dos solos, ocupação desordenada, 

comprometimento de bacias hidrográficas e perdas dos recursos naturais. 

Em relação ao uso e ocupação do solo em Rondônia, as áreas abertas no estado 

excederam cinco milhões de hectares (ha). Entre os elementos que compõem a área aberta, 

destaque a pastagem plantada que aumentou de 879.304 mil para 2.578.700 ha entre 1985 e 

1995.Vale ressaltar que essas áreas eram destinadas a pecuária (ALVES et al,1996; LIMA, 

2014; SCHLINDWEIN et al, 2012). 

Baseado nos dados do Programa de Cálculo do Desflorestamento na Amazônia 

(PRODES) ministrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) a supressão da 

Cobertura vegetal em Rondônia vem reduzindo. A taxa de desmatamento, no ano de 2004, era 

de 3.858 km², decrescendo para 1316 km² em 2018 e possui 121.863,9 km² de áreas com 

florestas para o ano de 2017 (INPE, 2019). Contudo, o motivo pelo qual ocorreu essa redução, 

foi pelo fato de restar poucas áreas de florestas para desmatar e as que restaram preservadas são 

unidades de conservação e terras indígenas, que apresentam restrições de uso (LIMA, 2014). 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O local do presente estudo é a bacia hidrográfica igarapé dos Dez (FIGURA 1), 

localizada na zona rural do município de Ji-Paraná pertencente à bacia hidrográfica do Rio 

Machado. Situada especificamente entre as coordenadas geográficas, latitude 10°50’30” S, 

10°47’0” S e longitude 61°59’30” W, 61°56’0” W. 
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Todos os procedimentos realizados que envolvem o processamento, tratamento de 

dados, avaliações das condições ambientais e elaboração de mapas da área de estudo, foram 

conduzidos através do software SIG ArcGIS Desktop versão 10.7® do ESRI sobre o número 

de licença educacional V1P20J0REA. 

3.2. DELIMITAÇÃO AUTOMATICA DE BACIA HIDROGRÁFICA 

Sobrinho et al (2010) relata que no processo de delimitação automática de bacias 

hidrográficas em SIGs, são empregadas informações de relevo, que podem ser traduzidas por 

uma estrutura numérica de dados relacionados à distribuição espacial da altitude e da superfície 

do terreno, denominada Modelo Digital de Elevação (MDE). Sendo que o MDE pode ser 

adquirido mediante interpolação de curvas de nível tiradas de uma carta topográfica ou por 

meio de imagens de sensores remotos disponível em bancos de dados SRTM (shuttle Radar 

topographic mission) (TOPODATA, 2010). 

Sendo assim, o primeiro passo realizado foi a aquisição dos dados do SRTM da área 

de estudo obtida do satélite Alos e sensor Palsar junto ao site Alaska Satellite Facility, 

possuindo informações originais disponíveis para a América do Sul, referentes a órbita 86 e 

ponto 6960, com resolução espacial de 12,5 m e na projeção WGS84 (ASF, 2011). Assim, 

Figura 1-Mapa de localização da bacia hidrográfica igarapé dos Dez, Ji-Paraná, Rondônia. 
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realizou-se a conversão para projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Datum Sirgas 

2000 e Fuso 20 Sul pela ferramenta Project Raster do ArcToolbox do ArcMap. 

 O segundo procedimento metodológico realizado foi o processo de delimitação 

automática da Bacia Igarapé Dos Dez a partir da metodologia preconizada nos trabalhos de 

Sobrinho et al (2010) e Fraga et al (2014), utilizando o conjunto de ferramentas e comandos 

disponíveis no ArcToolbox Hydrology do ArcMap. 

Deste modo realizou-se o processamento dos dados SRTM em cinco etapas: 

preenchimentos das falhas (depressões) do MDE (“fill sinks”), seguido da determinação da 

direção de fluxo (“flow direction”) e do fluxo acumulado (“flow accumulation”), 

respectivamente, criação de um ponto de referência (exutório da bacia) (“new shapefile”) e 

delimitação de Bacias (“watershed delineation”). 

O preenchimento dessas depressões consiste em corrigir as falhas oriundas de relevo 

íngreme ou irregular sendo realizado por meio da função “fill sinks”, de modo que essas falhas 

podem ser consideradas como um empecilho ao escoamento superficial ao longo da bacia e 

durante a aplicação de modelos hidrológicos, fazendo com que se tenha interpretações 

equivocadas quanto as características topográficas do local. 

 A direção de fluxo de água na rede de drenagem na bacia foi adquirida através da 

função “flow direction”, produzindo uma grade regular definindo as direções de fluxo, 

tomando-se como base as maiores cotas do terreno, o que define as relações hidrológicas entre 

pontos diferentes dentro de uma bacia hidrográfica. Possibilitando a observação da direção do 

escoamento de água e visualização do relevo. 

A partir dos dados gerados na etapa anterior, o fluxo acumulado foi obtido mediante a 

execução da função “flow accumulation”, que representa a rede hidrográfica ou área de 

captação da bacia conforme o grau de confluência do escoamento superficial, de maneira a 

caracterizar o caminho preferencial da água. 

Após a realização de cada uma das etapas, o processo de delimitação da bacia 

hidrográfica foi obtido por procedimento automático a partir da função “Watershed”, 

considerando as informações de direção de fluxo, fluxo acumulado e um arquivo (shapefile) 

contendo a localização do exutório da bacia. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA 

O terceiro procedimento metodológico executado foi a análise morfométrica da bacia 

igarapé dos Dez com base na literatura citada na Tabela 1. Na caracterização mensurou-se e 

analisou-se os parâmetros geométricos (perímetro, área, coeficiente de compacidade, fator de 

forma e índice de circularidade), de relevo (altitude mínima, altitude média, altitude máxima e 

declividade), e da rede de drenagem (ordem dos cursos d’água, padrão de drenagem, densidade 

hidrográfica, densidade de drenagem, densidade de nascentes, índice de sinuosidade e tempo 

de concentração.  

A classificação dos parâmetros de relevo, fator de forma, coeficiente de compacidade, 

índice de circularidade, densidade hidrográfica, densidade de drenagem, e também índice de 

sinuosidade, se deram com base no estudo citado na Tabela 2.  

Os valores de altitude mínima e máxima, foram obtidos diretamente da imagem Alos 

Palsar, enquanto que o valor de altitude média foi mensurado com a ferramenta "Zone Statistic". 

Por sua vez, para a classificação da declividade do relevo considerou as seguintes classes: 0 a 

3% (plano); 3 a 8% (suave ondulado); 8 a 20% (ondulado); 20 a 45% (forte ondulado); 45 a 

75% (montanhoso); > 75% (escarpado) (EMBRAPA, 2018). 

O padrão de drenagem foi delimitado manualmente no Google Earth Pro 7.1 da 

seguinte forma: criou-se um shapefile linha que corresponde aos rios da bacia e com o auxílio 

da ferramenta Create Features disponível no Editor do ArcMap obteve-se a rede de drenagem 

que posteriormente foi comparada com os dados de Manoel e Rocha (2017), no qual classifica 

tal parâmetro em Dendrítico, Treliça, Retangular, Radial, Anular e paralelo (FIGURA 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2-Padrões de drenagem mais comuns segundo Manoel e Rocha (2017). 
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Tabela 1- Descrição dos parâmetros morfométricos quantificados na bacia igarapé dos Dez, Ji-paraná, 

Rondônia. 

 

Fonte: Adaptado de Costa (2018) -* - Dados calculados por geoprocessamento. 

 

 

 

Características geométricas 

Parâmetro Equação Descrição  

Perímetro (km) * 
Comprimento da linha divisora de águas 

que limita a bacia hidrográfica. 
 

Área (km2) * 
Área em projeção horizontal delimitada 

por seus divisores topográficos. 
 

Coeficiente de 

compacidade 

(Kc) 

𝐾𝑐 = 0,28 𝑥 
𝑃

√𝐴
 

P: perímetro (km); e 

A: área de drenagem (km2). 
 

Fator de forma (F) 𝐹 =  
𝐴

𝐿2
 

A: área de drenagem (km2); e  

L: comprimento do eixo da bacia (km).  
 

Índice de 

circularidade (Ic) 
𝐼𝑐 =  

12,57 𝑥 𝐴

𝑃2  A: área de drenagem (km2); e 

P: perímetro (km). 
 

Características do relevo 

Relevo * 

É uma feição contínua e tridimensional da 

paisagem, representado por pontos 

cotados. 

 

Altitude (m) * 

É a distância vertical medida entre um 

determinado ponto, e o nível médio do 

mar. 

 

Características da rede de drenagem 

Parâmetro Equação Descrição  

Ordem dos 

cursos d'água 
* 

É a ordenação dos cursos d’água: 1ª ordem 

são canais sem tributários; 2ª ordem é 

formado pela junção de dois canais de 1ª 

ordem; 3ª ordem é formado pela junção de 

dois canais de 2ª ordem; e assim 

sucessivamente. 

 

Padrão de 

drenagem 
* 

Aspecto do traçado do conjunto dos 

talvegues da bacia hidrográfica. 
 

Densidade 

hidrográfica 

(Dh) (rios km-2) 

 

𝐷ℎ =  
𝑁

𝐴
 

N: número de rios ou cursos de água 

(unid.); e 

A: área de drenagem total (km2). 

 

Densidade de 

drenagem 

(Dd) (km km-2) 
𝐷𝑑 =  

𝐿

𝐴
 

L: comprimento total dos canais (km); e 

A: área de drenagem total (km2). 
 

Densidade de 

nascentes (Dn) 
𝐷𝑛 =  

𝑁𝑛

𝐴
 

Nn: número de nascentes; e 

A: área de drenagem total (km2).  
 

Tempo de 

concentração (Tc) 

(h) 
𝑇𝑐 =  [0,87 𝑥 (

𝐿3

𝐻
)]

0,385

 

L: comprimento do talvegue principal 

(km); e H: desnível entre a parte mais 

elevada e a seção de controle (m).  

 

Índice de 

sinuosidade (Is) 

(%) 
𝐼𝑠 =  100 

(𝐿 − 𝐸𝑣)

𝐿
 

L: comprimento do rio principal (km); e 

Ev: distância vetorial entre os pontos 

extremos do talvegue (km). 
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Tabela 2- Limites de referência para classificação de parâmetros geométricos, drenagem, altitude e 

relevo. 

Valores de Referências 

Parâmetro Limite Classes 

Relevo (%) 

0 – 3  

3 – 8  

Plano  

Suave ondulado 

8 – 20 Ondulado  

20 – 45 Forte ondulado 

 45 – 75  Montanhoso 

Altitude (m) - 

Mínimo 

Médio 

Máximo 

Fator de Forma (F) 

< 0,50  Não sujeito a enchentes  

0,50 – 0,75 Tendência mediana a enchentes 

0,76 – 1,00 Sujeito a enchentes 

Coeficiente de 

compacidade (Kc) 

1,00 – 1,25 Alta propensão a enchentes 

1,26 – 1,50 Tendência mediana a enchentes 

> 1,50 Não sujeito a enchentes 

Índice de 

circularidade (Ic) 

0,36 – 0,50 Forma alongada 

0,51 – 0,75 Forma intermediária 

0,76 – 1,00 Forma circular 

Densidade 

hidrográfica (Dh) 

(rios km-2) 

< 3 Baixa 

3 – 7 Média 

7 – 15 Alta 

> 15 Muito alta 

Densidade de 

drenagem (Dd) (km 

km-2) 

<0,50 Baixa 

0,50 – 2,00 Média 

2,01 – 3,50 Alta 

> 3,50 Muito alta 

Índice de 

sinuosidade (Is) (%) 

< 20 Muito reto 

20 – 29 Reto 

30 – 39,9 Divagante 

40 – 49,95 Sinuoso 

> 50 Muito sinuoso 

Fonte: Adaptado de Mendes (2018). 

 

3.4. ORDEM DA BACIA E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTES (APP) 

Com o intuito de classificar a ordem da bacia, ou seja, determinar o rio principal e seus 

afluentes quanto à ordem dos cursos d’águas e delimitar as Áreas de Preservação Permanente-

APP’s, utilizou-se o Google Erth PRO versão 7.1 para auxiliar na interpretação visual e 

vetorização dos rios e nascentes existentes na área de estudo. 

Realizou-se então a classificação da ordem dos cursos d’água manualmente com a 

seguinte ordem de comandos: new shapefile linha, nomeados como rios de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ordem, 
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new shepeflile pontos, denominados nascente e com a ferramenta criar feições (creat features) 

obteve-se a ordem da bacia baseado  no ordenamento de Strahler (1957): Canais de ordem 1: 

unidos diretamente à nascente e sem tributários; canais de ordem 2: junção de dois canais de 

ordem 1; canais de ordem 3 : confluência de dois canais de ordem 2, admitindo afluentes de 

ordem inferior, e a assim por diante . 

Antes de mais nada o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) em seu Artigo 3 define 

Área de Preservação Permanente como: 

[…] 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. 

Em seguida delimitou-se as APP’s, adotando como referência o Artigo 4 da Lei 12.651 

(BRASIL,2012a) por meio da ferramenta Buffer (distanciamento) disponível no ArcToolboxdo 

ArcMap. A distância para a confecção dos buffers ao longo dos cursos d’água varia de acordo 

com a sua largura. A lei estabelece que para cursos d’água com largura até 10 m devem ter 30 

m de APP e para nascentes um buffer com raio de 50 m. Para essa pesquisa adotou-se a largura 

mínima de 10 m, gerando buffers de 30 e 50 m conforme Junior e Ferreira (2013). 

3.5. MAPEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O quarto procedimento executado foi o mapeamento de uso e ocupação do solo. Foram 

utilizadas imagens dos satélites Landsat-5 e 8 dos sensores TM e OLI (TABELA 3). As imagens 

foram adquiridas gratuitamente junto ao catálogo de imagens do INPE, após serem capturadas 

pelos satélites da órbita 231 e ponto 067, com resolução espacial de 30 e 15 metros, 

respectivamente, referentes aos anos de 1988, 1998, 2008 e 2018 para posterior aplicação no 

trabalho. 

Tabela 3-Imagens de sensoriamento remoto utilizadas. 

Satélites Sensores Bandas Órbita/ponto Resolução espacial (m) Anos 

Landsat -5 TM 

    

5, 4, 3 231/067 30 1988,1998,2008 
    

Landsat -8 OLI 

   

2018 4, 5, 6 231/067 15 
   

Fonte: INPE, (1988;1998; 2008; 2018). 

As imagens Landsat foram escolhidas em decorrência dos sensores TM e OLI 

apresentarem uma boa resolução espacial com alto potencial para atender a múltiplos requisitos 

de aplicações, como análises de vegetação, agricultura, solos, áreas urbanas entre outros, uma 
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vez que cada faixa espectral realça alvos diferentes, permitindo uma interpretação mais precisa 

(ALMEIDA, 2015). 

Com relação a composição colorida das imagens, seguiu-se a conformação RGB para 

as bandas (5-4-3) do Landsat 5-TM, e as bandas (4-5- 6) para o Landsat 8-OLI, sendo que cada 

banda é associada à uma das três cores, ficando estruturada da seguinte forma R (vermelha), G 

(verde) e B (azul). Com isso, foi realizada a composição das imagens com uso da ferramenta 

Composite bands disponível no Arctoolbox do ArcMap. 

Logo após a composição, as imagens que se encontravam no Datum WGS 84   projeção 

UTM da Zona 20 Sul foram reprojetadas para o Datum SIRGAS 2000 projeção Geodesia 

através do comando Project Raster e com o uso da ferramenta Georeferencing ambos existentes 

no Arctoolbox do ArcMap, efetuou-se o posicionamento terrestre utilizando como base a 

vetorização das rodovias encontradas na imagem Landsat-8. 

Logo depois desse procedimento, foi executado a análise multitemporal de uso do solo 

elaborada pela técnica de Interpretação Visual. Segundo os autores Pagani (2017) e Panizza e 

Fonseca (2011), trata-se de um método lógico e sistemático baseado no estudo das propriedades 

das formas levando em conta a disposição de elementos de textura e cores de uma mesma classe, 

organizados em estruturas bem ou mal definidas, resultando em formas identificáveis. 

Para esta análise foram identificadas quatro classes de uso e ocupação do solo de 

acordo com a classificação do IBGE (2013), são elas: Área Antropizada (áreas onde a cobertura 

vegetal foi retirada em sua totalidade, áreas cobertas por gramíneas nativas ou plantadas); 

Urbanização (áreas urbanizadas, áreas em processo de urbanização incipiente); Água (cursos 

hídricos) e Floresta (fragmentos florestais, matas ciliares e formação arbustiva). 

Em seguida foram calculados os índices percentuais das classes por meio da ferramenta 

Calculate Geometry disponível no Attribute Table do ArcMap, para obter dados percentuais das 

classes de uso do solo e seguir com as interpretações e discussões referente ao tema proposto 

neste trabalho.  

3.6. CAR E PRODES 

O quinto e último procedimento efetuado foi o cruzamento das classes área antropizadas 

(desmatamento) e floresta resultante da classificação do uso do solo do ano de 2008 com os 

dados de Área consolidada e Vegetação Nativa Remanescente registrada no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) referente a 2019, com o intuito de compreender a dinâmica do desmate 
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e se essas áreas remanescentes estão sendo preservadas e compor uma base de dados em termos 

quantitativos. 

Em relação aos dados do PRODES (Programa de Cálculo do Desflorestamento da 

Amazônia) foi comparado as classes desmatamento e floresta referente aos anos de 2008 e 

2018, como as classes área antropizada e floresta oriundos da classificação da cobertura do solo 

no mesmo período, verificando as principais diferenças entre os dados. 

O mapeamento do desmatamento elaborado nesta pesquisa é baseado em interpretação 

visual de imagens do satélite Landsat- 5 TM e Landsat- 8 OLI. Portanto, os polígonos de 

desmatamentos foram digitalizados na tela do computador e os dados foram armazenados e 

disponibilizados em formato vetorial shapefile, envolvendo as classes anuais de desmatamento 

e floresta. 

A metodologia de interpretação de imagens conduzida PRODES consisti no 

mapeamento do desmatamento na Amazônia baseada em frações de imagens (sombra, solo e 

vegetação) derivadas da Análise Linear de Mistura Espectral de imagens do Landsat-5 TM, 

acompanhada pela segmentação em alvos homogêneos das imagens das frações solo e de 

sombra, neste caso, utiliza-se algoritmos  para reconhecer  as classes presente na imagem e 

assim mapear as classes de uso da terra de interesse (desmatamento do ano, florestas 

remanescentes, etc.) (PIONTEKOWSKI et al, 2014) 

Realizou-se ainda a elaboração de um mapa temático de lotes para quantificar o número 

de imóveis rurais existente dentro da bacia, sendo que foram excluídos os imóveis com o CAR 

cancelado. Em ambos os casos a base de dados foram adquiridos respectivamente junto aos 

sites car.gov.br (RONDÔNIA, 2019) e www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php (INPE, 

2019). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 

A análise morfométrica mostrou que a bacia igarapé dos Dez possui perímetro de 49,80 

km, Área de 59,17 km², Coeficiente de compacidade de 1,81, Fator de forma 0,25 e Índice de 

circularidade igual 0,30 (TABELA 4). Esses resultados demonstram que a bacia tem forma 

alongada, denotando não suscetibilidade a enchentes, ou seja, as chuvas tendem a não ocorrer 

de forma uniforme em toda área da bacia. 
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Tabela 4-Parâmetros Morfométricos quantificados na Bacia igarapé dos Dez, Ji-Paraná, Rondônia 

Características geométricas 

Parâmetro Valores Encontrados Unidade  

Perímetro  49,80 Quilômetros (Km)  

Área  59,17 Quilômetros 

quadrado (Km2) 

 

Coeficiente de 

compacidade 

(Kc) 

 

1,81 

 

Adimensional  

 

Fator de forma 

(F) 

 

0,25 

 

Adimensional 

 

Índice de 

circularidade 

(Ic) 

 

0,30 

 

Adimensional 

 

Características do relevo 

 

Relevo 

 

0 – 44 

 

Porcentagem (%) 

 

 

Altitude  146 - 256 Metros (m)  

Características da rede de drenagem 

Parâmetro Valores Encontrados Unidade  

Comp. rio 

principal 

28771,22 Metros  

Ordem dos 

cursos d'água 

4 ª ordem Adimensional   

Padrão de 

drenagem 

 

Dendrítico 

 

Adimensional 

 

 

Densidade 

hidrográfica 

(Dh)  

 

 

2,45 

 

Rios por quilometros  

quadrado (Rios km-2) 

 

 

Densidade de 

drenagem 

(Dd)  

2,10 Quilômetros por quilômetros quadrado 

(km km-2) 

 

Densidade de 

nascentes (Dn) 

1,88 Número de nascentes por quilometro 

quadrado (N/km2) 

 

Tempo de 

concentração (Tc)  

 

3,58 

 

Horas (h) 

 

Índice de 

sinuosidade (Is) 

(%) 

47,41 Porcentagem (%) 
 

Declividade rio 

principal 

0,007 m/m  

Fonte: Autor. 

Quanto a altitude constata-se que a bacia tem valores de 146, 183, 256 e 110 m, para 

mínima, média, máxima e amplitude altimétrica, respectivamente (FIGURA 3), de modo que o 

relevo tende a ter baixo nível de altitude, indicando que essa característica é comum em outras 
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partes do Estado, como constatado em estudos realizados na microbacia do rio Pirarara e rio 

Canaã por Mendes (2018) e Costa (2018), ambos no município de Rolim de Moura.  

Essas informações são importantes para compreender a dinâmica do microclima na 

bacia tendo em vista que a altitude afeta diretamente na temperatura, precipitação e na 

evapotranspiração (MELATI E MARCUZZO, 2015). Os autores relatam ainda que conforme 

aumenta a altitude observa-se um aumento no índice pluviométrico e menores temperaturas. 

Portanto, na bacia estuada pode haver uma tendência positiva de precipitação na região de 

cabeceira, onde apresentam altitudes mais elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observado na Figura 4, os valores de declividade da bacia variaram de 0 a 44%, 

e sua declividade média é de 7%, com predominância do relevo plano (39,49%), seguido do 

suave ondulado abrangendo aproximadamente 38,64 % do total da bacia, ondulado (20,50%) e 

forte ondulado (1,37%), o relevo montanhoso não foi encontrado. Considerando outros 

trabalhos realizados, foram encontrados resultados semelhantes aos de Souza et al (2018) e 

Costa (2018) evidenciando uma característica de relevo plano a suave ondulado. 

Figura 3- Altitude da bacia hidrográfica igarapé dos Dez, Ji-Paraná, Rondônia. 
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Para Mesquita et al (2014) a compreensão da declividade é de suma importância para 

a análise do revelo, uma vez que esta variável exerce influência direta nos processos erosivos e 

na instabilidade de encostas, contribuindo para um manejo adequado do uso e ocupação a terra, 

evitando assim o acontecimento de desastres, tais como: enchentes e deslizamentos de terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rede de drenagem tem padrão dendrítico de 4ª ordem, considerado bem ramificado, 

densidade hidrográfica de 2,45 rios km-2 considerado baixo, densidade de drenagem de 2,10 km 

km-2(FIGURA 5), verificando-se uma alta capacidade de drenagem que elevam o escoamento 

superficial, consequentemente aumentando os processos erosivos na bacia (SOARES e 

SOUZA, 2012). Identificou-se 108 nascentes e uma densidade de nascente igual a 1,88 

nascentes km-2 classificado com baixo, isto significa que a bacia tem baixa capacidade de gerar 

novos curso d`água. 

 

 

 

 

Figura 4- Declividade da bacia hidrográfica igarapé dos Dez, Ji-Paraná, Rondônia. 
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O índice de sinuosidade obtido é de 47,41%, sendo a bacia considerada sinuosa e 

tempo de concentração de 3 horas e 58 minutos. Assim, este índice permite aumentar o tempo 

de concentração, promovendo a infiltração e diminuindo a chance de enchentes ou alagamentos. 

O valor de sinuosidade é considerado alto quando comparado com a sinuosidade de 45,01% e 

o tempo de concentração é considerado baixo quando comparado com o valor de 7 hora e 58 

minutos encontrados por Mendes (2018) na microbacia do rio Pirarara, o qual tem área de 

131,39 km2. 

4.2. ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA DO SOLO 

Em primeiro lugar, para entender a dinâmica da cobertura do solo de 1988 a 2018 na 

bacia hidrográfica igarapé dos Dez é preciso conhecer o comportamento das classes. Dito isso, 

observando a Figura 6, nota-se que as classes área antropizada e floresta são grandezas 

inversamente proporcionais e que existe uma relação entre si, visto que à medida que uma 

aumenta a outra diminui e vice-versa. Em relação às classes Água e Urbanização a área 

antropizada se comporta diferente, uma vez que uma aumenta a outra também aumenta. 

 

Figura 5- Ordem dos rios e nascentes da bacia hidrográfica igarapé dos Dez, Ji-Paraná, Rondônia. 
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Analisando o período de 1988 a 1998 é possível aferir que a bacia hidrográfica Igarapé 

dos Dez passou por expressivas transformações marcado pela perda acelerada das florestas, 

pois em 1988 iniciou com 9,07 km2 e atingiu 4,53 km2 no ano de 1998. A classe Área 

antropizada obteve significativo aumento, pois iniciou com 50,0 km2, e atingiu 54,26 km2 no 

ano seguinte (TABELA 5). Quando se trata da classe Água, foi possível verificar o valor 0,09 

km2 no ano de 1988 e um aumento de 0, 26 km2 no ano de 1998. Com relação à classe 

Urbanização iniciou com 0,1 km2 no ano de 1988 e obteve um aumento de 0,21 km2 no ano de 

1998. 

Assim, a partir da Tabela 5 e Figura 7, percebe-se que em 1998 a interferência humana 

já era alta, com Área antropizada de 91,54 % da bacia, enquanto a área de floresta era apenas 

7,66 % da bacia. Essa interferência se dá possivelmente por conta da criação de estradas e 

propriedades rurais, trazendo consigo a prática da agricultura e de pastagem para a criação de 

bovinos, o qual necessitava a retirada de floresta. 

 

 

 

 

 

Figura 6-Comportamento das Classes no período de 1988 a 2018 na bacia igarapé dos Dez, Ji-Paraná. 
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 Tabela 5- Classes quantificados na bacia igarapé dos Dez, referente aos anos de 1988 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

Analisando ainda da Tabela 5 e Figura 7, é possível observar que a classe Água adquiriu 

um aumento pequeno, partindo de 0,15% para 0,44% da área da bacia, talvez pelo fato de os 

corpos d’água da imagem antiga (1988) estarem cobertas pela mata dificultando sua 

visualização e com o desmatamento ficarem mais evidente no ano de 1998. 

Com relação a evolução da Urbanização, é possível verificar que no período 

compreendido entre 1988 e 1998 houve um crescimento pequeno partindo de 0,02% para 0,36% 

em relação a área da bacia, que possivelmente compreende as áreas ocupadas por casa de 

fazendas, vilas e chácaras, distribuídas pela bacia igarapé dos Dez. 

Analisando os dados do período de 2008 a 2018 pode-se observar que a bacia 

hidrográfica Igarapé dos Dez passou por momento marcado pelo ganho de florestas, já que em 

2008 iniciou com 6,35 km2 e atingiu 6,87 km2 no ano de 2018. A classe Área antropizada obteve 

uma diminuição, visto que iniciou com 51,81 km2, e atingiu 50,96 km2 no ano seguinte (Tabela 

5). Em se tratando da classe Água, foi possível constatar o valor 0,94 km2 no ano de 2008 e um 

aumento de 1, 22 km2 no ano de 2018. Com relação à classe Urbanização iniciou com 0,07 km2 

no ano de 2008 e obteve um aumento de 0,13 km2 no ano de 2018. 

Deste modo, a partir da Tabela 5 e Figura 8, entende-se que em 2008 a interferência 

humana reduziu, e com isso, a Áreas antropizada partiu de 87,56 % para 86,12% da bacia em 

2018, enquanto a área de floresta partiu de 10,74% no ano de 2008 para 11,61% da bacia em 

2018. Esse ganho de floresta pode estar relacionado com o fenômeno chamado de sucessão 

ecológica. 

Para Pereira Silva et al (2011), a sucessão ecológica é um conjunto de transformações 

que ocorrem na composição e na estrutura de uma vegetação em escala temporal, ou seja, trata-

Classes 

Anos 

1988 1998 2008 2018 

Área 

km² 

(%) Área 

da Bacia  

Área 

km² 

(%) Área 

da Bacia  

Área 

km² 

(%) 

Área da 

Bacia  

Área 

km² 

(%) 

Área da 

Bacia  

Floresta 9,07 15,33 4,53 7,66 6,35 10,74 6,87 11,61 

Área 

antropizada 
50,00 84,50 54,26 91,54 51,81 87,56 50,96 86,12 

Água 0,09 0,15 0,26 0,44 0,94 1,58 1,22 2,06 

Urbanização 0,01 0,02 0,21 0,36 0,07 0,13 0,13 0,22 
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se do crescimento natural ou regeneração da floresta ao longo do tempo, perfazendo as fases de 

sucessão primária, secundária até alcançar ao clímax.  

Visto que se passaram 10 anos durante o período analisado (2008-2018), tal fenômeno 

pode estar no estágio de início de povoamento (sucessão primária), já que para Chazdon (2012) 

as árvores pioneiras e espécies lenhosas que tem crescimento rápido em altura e diâmetro levam 

um tempo entre 0 a 15 anos para colonizar e se estabelecer. 

Continuando a análise da Tabela 5 e Figura 8, é possível notar que a classe Água 

assumiu um aumento, saindo de 1,58% para 2,06% da área da bacia, possivelmente por conta 

de construções de represas para servir de fonte de água para bovinos e para atividade de 

psicultura. Segundo Sales (2019), Rondônia é considerada referência em criação de peixes em 

cativeiro no Norte brasileiro, pois dispõe de bacias hidrográficas em abundância, água e solos 

de qualidade, topografia plana e sistema de produção definido. 

Quanto ao progresso da urbanização, pode-se verificar que no período compreendido 

entre 2008 e 2018 ocorreu um crescimento de 0,13% para 0, 22% em relação a área da bacia, 

que certamente envolve as áreas ocupadas por sítios, chácaras e casas de assentamento, 

distribuídas ao longo da bacia. 

De modo geral, durante os 30 anos analisados (1988 a 2018) a bacia igarapé dos Dez 

vem sofrendo com a interferência antrópica, consequentemente lidando com a perda da 

cobertura vegetal. Com isso, a área em estudo apresentou um percentual de desmatamento de 

24, 25%. Este percentual é considerado baixo em virtude de que no ano de 1988 já se tinha um 

número baixo de floresta apenas 9,07 km2 e em um dado momento parte da vegetação entrou 

no processo de regeneração, além de ser uma área de estudo considerada pequena. 
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Figura 7- Classes de uso e ocupação da bacia hidrográfica igarapé dos Dez dos anos de 1988 e 1998, 

Ji-Paraná, Rondônia. 
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Figura 8-Classes de uso e ocupação da bacia hidrográfica igarapé dos Dez dos anos de 2008 e 2018, 

Ji-Paraná, Rondônia. 
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4.3. ANÁLISE DOS DADOS DO PRODES E DO CAR 

São apresentados na Tabela 6 a base de dados conduzidos pelo PRODES, CAR e Uso 

do Solo da bacia igarapé dos Dez para análise comparativa das classes Desmatamento, Floresta, 

Remanescente de vegetação nativa, Área consolidada e APP’s. 

Tabela 6- Classes de Uso do Solo comparadas em relação aos dados do PRODES e CAR. 

Fonte: Autor. 

Analisando, primeiramente os dados PRODES, este apresentou um Desmatamento de 

57,04 km2 e 2,04 km2 de floresta no ano de 2008, enquanto que no mesmo período foi detectado 

51,81 km2 de Desmatamento e 6, 35 km2 de floresta para o Uso do Solo (TABELA 6). Os 

resultados indicam que o mapeamento da classe Desmatamento conduzido pelo PRODES se 

mostrou superior em relação ao encontrado no Uso do Solo, com uma diferença de 5,23 km2. 

Para o ano de 2018, o PRODES contatou 56,67 km2 de Desmatamento e 2,00 km2 de 

floresta enquanto que no Uso do Solo o Desmatamento e a floresta encontrada foi de 50, 96 

km2 e 6, 87 respectivamente (TABELA 6). Nota-se que os dados do PRODES continuam 

apresentado superioridade em relação a classe Desmatamento quando comparado com os dados 

de Uso do Solo, com uma diferença de 5,71 km2. 

Estes resultados revelam uma diferença considerável dos dados de detecção e 

estimativas do desmatamento produzidos pelo PRODES e pelo Uso do Solo. Assim, tais valores 

demonstraram uma maior superestimação para a classe Desmatamento do PRODES, e isso é 

mais evidente nas Figuras 9 e 10. 

Tal fato e muito importante, já que os resultados do PRODES são baseados em 

metodologia semiautomática, o que dá maior rapidez ao processo de classificação e obtenção 

dos resultados do desmatamento. Entretanto, para Piontekowski et al (2014) essa metodologia 

pode apresentar maior erro de superestimação na sua Matriz de confusão (corresponde a 

Base de 

Dados 
Ano 

Classes 

Desmatamento 

(km²) 

Floresta 

(Km²) 
Ano 

Rem. 

Vegetação 

Nativa 

(km²) 

Área 

Consolidada 

(km²) 

APP’s 

(Nasc. e 

Rios) 

(km²) 

Uso do 

Solo 

2008 51,81 6,35 
2008 6,35 40,56 7,66 

2018 50,96 6,87 

PRODES 
2008 57,04 2,04 

  - - - 
2018 56,67 2,00 

CAR   - - 2019 5,14 43,47 4,79 
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confiabilidade que o analista tem quanto aos resultados da classificação) o que 

consequentemente influenciará no valor estimado. 

Outra situação importante que poder ter contribuído para um maior valor do 

desmatamento é a sobreposição de imagens. Deste modo, as áreas dos polígonos sobrepostos 

podem ser quantificadas duas vezes o que resultará no aumento dos resultados. Vale ressaltar 

também que a metodologia do PRODES só identifica desmatamento por corte raso a partir de 

6,25 ha, assim mascarando os dados de pequenas áreas desmatadas. 

Por outro lado, o Uso do Solo se mostrou com valores mais conservador, por apresentar 

menor superestimação do desmatamento, tendo como base técnica a interpretação visual onde 

requer mais tempo e depende da interpretação do analista. Neste caso, é necessário o 

conhecimento sobre as feições de uma paisagem. 

Observando ainda a Tabela 6 e Figura 11, a análise do CAR apresentou 5,14 km2 de 

Remanescente de vegetação nativa (9% da total bacia) e 43,47 km2 de Área consolidada (área 

desmatada até 22 de julho de 2008) ocupando 73% da bacia. Já o Uso do Solo obteve 6,35 km2 

(10,74%) e 40,56 km2 (68,55%) de Remanescente de Vegetação e Área consolidada 

respectivamente. Foi observado uma diferença pequena de 1,21 km2 para a classe remanescente 

de vegetação e 2,91 km2 de Área rural consolidada. 

É provável também que essa diferença de 2,91 km2 seja por conta das classes Água e 

Urbanização, que na classificação do Uso do Solo foram consideradas separadamente, enquanto 

que no CAR estas podem ter sido agrupadas na classe Área consolidada. 

Tendo em vista que em ambos os casos se utiliza do método de interpretação visual de 

imagens de satélite, ou seja, a delimitação manual das classes, os resultados revelam valores 

próximos, uma vez que, para este estudo foi utilizada imagem do Landsat 5, com menor 

resolução espacial (30 m) quando comparado com a imagem SPOT  5 adotada pelo CAR com 

maior resolução espacial (2,5 m), facilitando na identificação das classes de interesse ambiental 

devido a sua melhor resolução espacial.  

Segundo Farias (2017) as imagens SPOT 5 apresentam vantagens comparadas a 

Landsat no tempo de processamento, devido ao fato dessas já serem disponibilizadas com 

processamento de correção geométrica (distorções de uma imagem), tornando as coordenadas 

mais precisas. Diante disso, durante o período analisado o valor do Uso do Solo da classe 

Remanescente de vegetação pode estar acima do estimado e o valor da Área consolidada pode 

estar abaixo do estimado. 
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Figura 9- Comparativo das classes de uso do solo com os dados do PRODES no ano de 2008 na bacia 

igarapé dos Dez.  
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Figura 10-Comparativo das classes de uso do solo com os dados do PRODES no ano de 2018 na bacia 

igarapé dos Dez. 
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Figura 11-Comparativo das classes área consolidada e remanescente de floresta nativa com os dados 

do CAR (2019) no ano de 2008 na bacia igarapé dos Dez. 
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4.4. RESULTADO DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTES (APP) 

Com a aplicação das geotecnologias na área de estudo foi possível identificar 7,66 

km2 de APP’s ocupando 13 % da área total da bacia. Já o CAR quantificou 4,79 km2 de APP’s 

abrangendo apenas 8% da bacia (TABELA 6). Vale ressaltar que em ambos os casos, as APP’s 

totais encontradas correspondem as APP’s de rios e nascentes, tendo como referencias cursos 

d’água de 10 m de largura (30 m de APP) e Nascentes de 50 m de raio.  

Na Figura 12 é apresentado o mapa de delimitação e ocupação das áreas de APP’s 

existentes na bacia igarapé dos Dez. Observa-se que as APP’s geradas pelo CAR apresentaram 

algumas inconsistências situadas principalmente ao redor de cursos d’água. Essas 

inconsistências podem ser resultantes de erro de processamento, de erro topográficos e 

sobreposições de polígonos (BUTTURI et al, 2017), e com isso, tais fatores podem ter 

provocado resultados diferentes. 

Ainda com relação as APP’s, na Figura 12 é possível verificar uma grande pressão 

antrópica no entorno dessas áreas, tendo como base o percentual de Área Antropizada que 

corresponde a 86,12% da área da bacia. Dessa forma, essas áreas encontram-se sujeitas a ações 

antrópicas que consequentemente poderá resultar na supressão da vegetação.  

Caso ocorra essa supressão vegetal de maneira irregular, o novo código florestal (Lei 

12651/12) determina em seu Artigo 61-A, incisos de §1 a §5, uma recomposição das APP’s na 

ordem entre 5 e 15 metros para cursos d´água e 15 metros para nascentes conforme a área do 

imóvel dado em módulos fiscais (unidade de medida adotada pelo CAR). 

Além disso, os proprietários rurais estão sujeitos as sanções penais para quem desmatar 

florestas ou área de preservação permanente, sem autorização do órgão competente. O decreto 

nº 6514/2008 em seu artigo 43 define multa que varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare. 

Por isso tona-se importante saber a quantidade e qualidade das matas ciliares em bacias 

hidrográficas pelo fato delas desempenharem um papel ecológico fundamental atenuando os 

efeitos erosivos, o assoreamento, a lixiviação de nutrientes no solo e atuando na proteção dos 

mananciais (JUNIOR e FERREIRA, 2013) 
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Figura 12- Mapa de delimitação e ocupação das áreas de APP’s na bacia igarapé dos Dez 
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A análise dos dados CAR possibilitou ainda a elaboração de um mapa temático dos 

imóveis rurais declarados (FIGURA 13). Foram identificados 177 lotes equivalentes a 51,48 

km2, isso significa que 87 % da área da bacia encontra-se no processo de regularização 

ambiental, estando cadastradas as informações ambientais das propriedades rurais referente as 

Áreas de Proteção Permanente, Reserva Legal, Remanescentes de Vegetação Nativa, Área 

Rural Consolidada etc. 

Os outros 13% da bacia correspondem as áreas rurais não declaradas, ou seja, áreas 

passíveis de cadastro junto ao órgão ambiental competente. Portanto, o Cadastro Ambiental 

Rural é de grande importância pois atua como um instrumento de monitoramento e 

planejamento do uso do imóvel rural, contribuindo com a gestão ambiental local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Quantitativo de imóveis rurais declarados pelo CAR (2019) na bacia igarapé dos Dez. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises morfométricas são de suma importância para o planejamento ambiental de 

bacias hidrográficas, pois o conhecimento dos fatores que afetam as funções e comportamentos 

das bacias, são responsáveis pelo auxílio nas tomadas de decisões, na elaboração de planos de 

manejo e na gestão dos recursos ambientais da bacia. Assim, a análise de parâmetros 

relacionados à drenagem, relevo e geologia pode levar ao esclarecimento e compreensão do 

regime pluviométrico, potencial hídrico e dos riscos ambientais relacionados a bacia.  

As técnicas de sensoriamento remoto se mostraram ferramentas eficientes para o 

monitoramento do uso do solo, uma vez que teve um bom desempenho na detecção da dinâmica 

de antropização da bacia do igarapé dos Dez, através da análise multitemporal de imagens de 

satélite para os anos de 1988, 1998, 2008 e 2018, marcado pelo processo de ocupação acelerada, 

com posterior remoção gradual da floresta, permitindo um resgate histórico da evolução do uso 

e ocupação do solo. 

As diferenças entre os mapeamentos do desmatamento conduzidos pelo Uso do solo e 

pelo PRODES podem ser apontadas como inexpressivas, podendo ambas serem consideradas 

muito boas. Uma outra questão importante, que foi demonstrada pelos resultados de ambos os 

mapeamentos, foi a diminuição substancial do desmatamento ilegal, contribuindo para o 

monitoramento dessas áreas. 

Vale salientar também que o método assumido pelo PRODES é mais eficiente para o 

monitoramento de Áreas desmatadas acima de 6,25 ha ou grandes áreas. Isso mostra que um 

desmatamento abaixo desse valor não é detectado pelo mesmo, ou seja, essas áreas não são 

identificadas como desmatamento, logo na área da bacia de estudo, ocorrem pequenos 

desmatamentos por isso há essa diferença de áreas do Uso do Solo e do PRODES. Assim, a 

técnica de interpretação visual de imagens de satélite apresenta-se como uma excelente opção 

para o monitoramento de pequenas áreas, como é o caso da área de estudo deste trabalho. 

Por fim, o uso do Cadastro Ambiental Rural como indicador de desenvolvimento 

sustentável poderá tornar-se importante instrumento para análise em tempo real das condições 

ambientais no município de Ji-Paraná, pois visa o planejamento rural e em conservar a 

biodiversidade e acompanhar os impactos sociais e econômicos da terra por meio da localização 

precisa das terras rurais. Dessa forma, a metodologia adotada apresentou-se como uma boa 

alternativa para o mapeamento do uso e cobertura do solo. 
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Levando-se em conta o que foi observado, os resultados obtidos foram satisfatórios e 

suficientes e o uso de geotecnologias contribuíram para que os objetivos deste trabalho fossem 

alcançados e se apresentou como uma ferramenta adequada para as análises ambientais.  
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