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RESUMO 

 

O desenvolvimento humano causou diversos impactos nos recursos hídricos ao longo do tempo, 

um exemplo é a ocupação de áreas de vegetação ciliar, o que afeta negativamente a qualidade 

das águas superficiais. A vegetação exerce importantes funções do ponto de vista físico e 

ecológico, e no Brasil, essas áreas são protegidas por lei, no entanto estes limites não têm sido 

respeitados, e essa vegetação está sendo substituída pelos mais diversos usos do solo. Diante de 

tal problemática o presente trabalho objetivou avaliar o uso e ocupação do solo em áreas de 

preservação permanente (APP’s) nas microbacias urbanas de Ji-Paraná com vistas a sua 

recuperação. Complementarmente, se objetivou verificar os padrões de uso e ocupação na 

totalidade das microbacias estudadas, e também utilizar a análise multicritério para apontar 

áreas prioritárias para a recuperação florestal das APP’s do município. Para a realização do 

trabalho foram utilizadas cenas dos satélites Sentinel 2-A e CBERS 4 para a classificação do 

uso do solo de quinze microbacias, inseridas no perímetro urbano de Ji-Paraná. Na sequência 

foi feita a delimitação das áreas de preservação permanente a partir da rede de drenagem das 

microbacias, e a verificação da acurácia da classificação foi realizada por meio do cálculo do 

índice Kappa. A análise multicritério foi do tipo combinação linear ponderada e contou com 

nove critérios que foram ponderados entre si através de uma matriz de comparação pareada. As 

bacias mais urbanizadas foram as localizadas na região central da cidade a exemplo as 

microbacias dos igarapés Riachuelo, Água Bela e Pintado. Nas periféricas foi observado o 

predomínio de pastagens. Foi possível observar ainda um cenário de intensa fragmentação 

florestal. Somente cinco microbacias apresentaram vegetação densa, na composição de suas 

APP’s. Na definição das áreas prioritárias para recuperação das APP’s, a maior parte dessas 

áreas se concentrou nas classes de alta e média prioridade, e se localizaram mais distante do 

centro urbano. As visitas a campo possibilitaram uma breve avaliação do método, que 

conseguiu distinguir bem áreas com diferentes prioridades. Através do diagnóstico de uso e 

ocupação ficou evidente a pressão sobre os recursos hídricos na cidade, desta forma pretende-

se contribuir com dados que sirvam para uma melhor gestão dos recursos hídricos no município. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Análise Multicritério, Recursos Hídricos.  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The human development causes many impacts in the water resources along time, one activity 

which decrease the surface water quality is the riparian forest devastation. This areas, has 

important physical and ecological functions, in Brazil riparian forest are protected by federal 

law, but in many places, this areas are not respected and such vegetation  was replaced by others 

land uses. This work objective know the land on the permanent preservation areas, (the zone of 

riparian forest protected by Brazilian law), analyze the land use in all of the watersheds, and 

create a map identifying the priority areas to restore the forest in permanent preservation areas 

in the city. To reach such objectives, was used scenes of two satellites Sentinel 2-A and CBERS-

4, to land use classification of fifteen watersheds in urban zone of Ji-Paraná city. The permanent 

preservation areas was delimited by the water streams and zones of preservation specified in 

the law. The  determination of classification accuracy  was by Kappa index and the priority 

areas to restore vegetation was chosen by the multi-criteria analysis called weighted linear 

combination, using nine criteria weighted by a square matrix of pairwise comparisons. The 

watersheds with more urbanization are located in the downtown as Riachuelo, Água Bela e 

Pintado watershed. Away from downtown, the predominant land use are pastures, the forest 

fragmentation has heavily observed in many drainage basins. Only five watershed presents 

dense vegetation in your preservation areas. In definition of priority areas for recovery, the 

majority of riparian areas is concentrated in High Priority and Medium Priority, such places are 

located away from the urbanized places. The field survey made possible an evaluation of the 

multi criteria analysis, showing good proximity of result and field observations. Through the 

land use analysis, the stress on the water resources in the city became evident, so this work can 

contribute with information to improve the water resources management in the city.  

 

Keywords: Remote Sensing, Multi-criteria Analysis, Water Resources.  
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Becker (1988), a colonização do estado de Rondônia a partir da década 

de 70 foi estruturada com uma estratégia de ocupação, voltada para a distribuição de terra para 

a agricultura familiar, o que gerou um grande fluxo populacional para a região e acarretou 

profundas mudanças na utilização dos espaços amazônicos. Segundo Fearnside (2005), a 

principal causa da degradação da Amazônia é a criação de gado, porém outras atividades têm 

sua contribuição, como o corte seletivo, sendo Rondônia um dos estados inseridos nessa 

realidade.  

Mais recentemente, segundo Silva (2014), o avanço da soja no sul de Rondônia insere 

o estado na dinâmica globalizada, e reconfigura os espaços territoriais urbanos e rurais, 

forçando a migração dos camponeses para regiões de expansão agropecuária e florestal, o que 

gera instabilidades no território.  

A degradação dos recursos hídricos presentes no perímetro urbano de Ji-Paraná, ocorre 

através de diversos processos que em suma, se resumem na desobediência aos critérios 

estabelecidos em seu Plano Diretor. Somado a estes, a retirada da vegetação ciliar dos igarapés 

presentes na cidade contribui de maneira negativa para os aspectos quantitativos e qualitativos 

da água. 

A destruição das matas ciliares agrava os processos de degradação dos recursos 

hídricos, pois com a ausência da vegetação intensifica-se os processos erosivos nas margens 

dos rios, e não impede a entrada de material particulado que se direciona para o curso do rio 

com o escoamento superficial, o que afeta a disponibilidade de água em quantidade e qualidade 

(CASTRO, CASTRO e SOUZA, 2013). 

Complementarmente à Lei nº 12.651 de 25 de Maio de 2012, que estabelece as faixas 

marginais de cursos d’água naturais e as áreas de entorno de nascentes como Áreas de 

Preservação Permanente (APP’s), o artigo 31 da Lei Municipal nº 1113 de 19 de Novembro de 
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2001 também dispõe sobre a proteção dessas áreas no município, e no artigo 37 ele indica que 

os fragmentos florestais urbanos podem ser transformados em área de visitação e lazer.  

Apesar da legislação vigente, em Ji-Paraná-RO tais limites não têm sido respeitados e 

as margens dos igarapés têm sido ocupadas, de forma cada vez mais intensa com a expansão 

urbana.  

Para o melhor entendimento dessa dinâmica, a análise do uso e ocupação dentro das 

áreas de preservação permanente, e na bacia como um todo pode ser uma forma de nortear o 

planejamento urbano, e contribuir com o desenvolvimento sustentável. É importante ainda 

apontar áreas que sejam mais viáveis para se fazer a recuperação, de acordo com suas 

características para dessa maneira tentar reverter, ou minimizar os impactos que já se 

estabeleceram nas microbacias urbanas de Ji-Paraná. 

O desenvolvimento do presente trabalho busca contribuir com informações 

preliminares para subsidiar a gestão dos recursos hídricos de forma a atender os usos múltiplos 

da água e ser descentralizada e participativa, como preconizado pela Lei 9.433 de 8 de Janeiro 

de 1997 a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). É importante ainda, apontar áreas 

que sejam prioritárias para se fazer a recuperação, de acordo com suas características, para 

então tentar reverter ou minimizar os impactos que já se estabeleceram nas microbacias urbanas 

do município.  

As pressões antrópicas, devido ao crescimento do município têm gerado a supressão 

das áreas de preservação permanente na área urbana do mesmo. Por isso existe a necessidade 

de apontar áreas que possuem maior viabilidade de recuperação das APP’s devido a menor 

adensamento populacional nessas localidades ou característica que mereçam maior atenção. 

Para tanto, o uso de geotecnologias se torna indispensável pois, segundo Malta (2013), 

as geotecnologias constituem uma série de técnicas utilizadas para se trabalhar com uma 

informação espacial, por meio de coleta, tratamento integração e apresentação de dados 

espaciais de diversas fontes. 

Isso posto, o presente trabalho objetivou avaliar o uso e ocupação em áreas de 

preservação permanente (APP’s) nas microbacias urbanas de Ji-paraná, com vistas a sua 

recuperação. Como objetivos específicos têm-se: i) fazer um diagnóstico do uso e ocupação das 

microbacias urbanas de Ji-Paraná com uso de técnicas de sensoriamento remoto e ii) apontar 

áreas prioritárias para a recuperação das APP’s nas bacias analisadas. 

Ressalta-se que este trabalho deriva de um projeto de pesquisa intitulado “Uso e 

ocupação do solo e os impactos sobre os recursos hídricos no município de Ji-Paraná/RO” onde 

as microbacias urbanas de Ji-Paraná já vêm sendo estudadas a alguns anos. Esse projeto conta 



11 

 

com bolsas concedidas pelas instituições UNIR e CNPQ, por meio do Programa Institucional 

de Bolsas, Trabalho Voluntário de Iniciação Científica e Apoio (PIBIC), da Universidade 

Federal de Rondônia.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 O PANORAMA DA ÁGUA NO BRASIL 

 

A água é um elemento vital para o ser humano e para a manutenção dos sistemas 

ambientais. Contudo, dentre toda água presente no planeta, apenas uma pequena fração é de 

água doce e está disponível para os usos humanos, e esta pequena parcela vem sendo ameaçada 

constantemente pelo crescimento da população e o desenvolvimento industrial e tecnológico 

que trazem consigo problemas como a poluição dos mananciais, o assoreamento de corpos 

d’água e a impermeabilização do solo (MACHADO, 2003; TOMASONI et al., 2009). 

Segundo Tucci (2001), o Brasil apresenta seus recursos hídricos distribuídos em uma 

grande variedade de ecossistemas e paisagens onde, de maneira geral a maior parte do território 

não apresenta déficit com relação a disponibilidade e demanda, contudo na região Nordeste e 

nos locais com grande concentração urbana já é possível notar a presença de conflitos pelo uso 

da água. 

A região Norte tem os maiores índices de disponibilidade per capita de água do país, 

com valores maiores que 100.000 m³/hab.ano isso se deve à baixa densidade populacional e 

alta vazão específica. Contudo no que diz respeito a coleta e tratamento de esgoto essa região é 

a que possui os piores índices (ANA, 2003). 

O contraste na disponibilidade de água dentro das diversas regiões do país é motivo de 

atenção, pois se nas regiões com menor disponibilidade de água, a gestão dos recursos hídricos 

deve ser tratada como prioridade, nas regiões de grande disponibilidade a água deve ser vista 

como instrumento para o desenvolvimento regional, através de alternativas adequadas que 

também promovam a conservação dos recursos hídricos (TUNDISI, 2008). 

De acordo com a ANA (2005), a qualidade das águas superficiais no Brasil está mais 

comprometida nas regiões metropolitanas, principalmente por conta do lançamento de efluentes 

sem tratamento nos corpos d’água enquanto isso nas regiões com menores densidade 

demográfica e menor industrialização a qualidade da água vêm sendo impactada também pelos 

esgotos, e por fontes localizadas como agricultura e mineração.  

A PNRH, traz em seu artigo 1° que “a água é um bem de domínio público, limitado e 

dotado de valor econômico”, sendo que sua gestão deve ser descentralizada e prever os 

múltiplos usos da água e a unidade territorial para a implementação da PNRH e do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos deve ser a bacia hidrográfica. 
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Para Tundisi (2008), a bacia hidrográfica é a síntese de diversos processos 

biogeofísicos, econômicos e sociais, possibilitando a integração entre pesquisa, gestão e 

monitoramento dos recursos hídricos através da participação não só dos gestores públicos, 

como também de todos os atores presentes na sociedade. 

Segundo Jacobi (2010), o  fortalecimento da participação popular em assuntos que 

inicialmente eram tratados com exclusividade pelo poder público proporcionou um novo 

horizonte para a gestão do meio ambiente no Brasil, e ainda que este padrão ainda não esteja 

presente em todas as questões ambientais, é possível observar avanços sobretudo no que diz 

respeito aos recursos hídricos, uma vez que o modelo de gestão da água proposto pela PNRH 

tem como objetivo traçar alternativas que promovam a ligação entre as demandas sociais e os 

entes governamentais. 

Barros e Barros (2009) mostram a complexidade na execução efetiva dos instrumentos 

dispostos na lei 9.433/97 como a comunicação entre estados e federação, a cobrança pelo uso 

da água e a descentralização da gestão dos recursos hídricos, e acrescentam que a grande 

conquista da referida lei foi extinguir definitivamente o direito privado sobre a água e assim 

diminuir a desigualdade social. 

 

1.2 IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS EM AMBIENTES URBANOS 

 

De acordo com Grostein (2001) nas regiões das cidades que são marcadas pela 

informalidade da ocupação, a construção do espaço e a precariedade das condições de vida 

geram diversos problemas socioambientais como: enchentes, deslizamentos, destruição de 

áreas protegidas, contaminação da água, e epidemias de diversas doenças. 

Dentre os principais impactos aos quais as águas estão sujeitas no ambiente urbano 

pode-se citar o lançamento de efluentes sem tratamento nos corpos d’água, o aumento da 

impermeabilização do solo, a ocupação do leito de inundação e a canalização dos rios urbanos. 

Esse panorama se desenvolve a partir da ocupação das áreas urbanas sem considerar os 

impactos sobre o sistema hídrico (TUCCI, 2008). 

O êxodo rural ocorrido em meados do século XX no Brasil promoveu o rápido 

crescimento das cidades, com isso a intensificação dos processos de urbanização no Brasil 

acabou por alterar a dinâmica natural das águas superficiais em aglomerados urbanos, processos 

reforçados muitas vezes pela ocupação irregular de várzeas por habitações e indústrias, o que 

resultou na destruição de áreas de preservação permanente, e acarretando riscos para a vida 

humana (BRANDÃO e LIMA, 2002; FRANCISCO, 2012). 
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Como forma de ilustrar a situação dos ambientes aquáticos em meio urbano pode-se 

citar Mendonça (2002), que discute a realidade dos aspectos ambientais na cidade de Curitiba-

PR, que, apesar de muitas vezes receber o título de capital ecológica, ainda assim possui seus 

rios que cortam a região metropolitana com elevados índices de degradação por conta do 

lançamento de esgotos domésticos e industriais. 

Souza e Gastaldini (2014), a partir de análises da qualidade da água em diferentes 

cenários de uso do solo, perceberam que a bacia mais antropizada apresentou valores maiores 

em parâmetros que indicam poluição, bem como indicadores da presença de efluente doméstico 

em bacias mais impermeabilizadas e com maior número de habitantes. 

Vasco et al. (2011); Carvalho e Siqueira (2011) e Bregunce et al. (2011), ao estudarem 

águas em áreas urbanas, perceberam impactos como valores críticos de oxigênio dissolvido, 

alta DBO, o que indica a contaminação por efluentes líquidos, além de tendência no aumento 

da turbidez entre outros indícios que comprovam a queda na qualidade das águas. 

Devido à complexidade das paisagens urbanas, Wu (2015), para compreender melhor 

os impactos do homem sobre estes ambientes, analisou diversas variáveis e suas inter-relações 

dentro dos temas: hidrologia do curso d’água, qualidade da água, variáveis sociais, e variáveis 

da paisagem terrestre. Dessa maneira pode-se traçar relações de causa e efeito entre fatores da 

ocupação urbana e seus respectivos impactos sobre os recursos hídricos contribuindo assim para 

estratégias de mitigação dos impactos. 

Para Maricato (2003) e Ferreira (2005), a estrutura de regulamentação da ocupação do 

solo sempre visou favorecer as elites, de maneira que no primeiro grande momento da 

urbanização brasileira já se observava um panorama de segregação social, que com o 

crescimento das cidades forçou as camadas mais baixas da sociedade a ocupar áreas de proteção 

ambiental, como margens de corpos d’água e encostas, devido à menor especulação imobiliária 

destes lugares. Esse cenário acentua os impactos sobre os recursos hídricos urbanos. 

 De um modo geral, os habitantes das cidades prezam, independente da classe social, 

por um ambiente equilibrado com água e ar de boa qualidade e ausente de poluição, entretanto 

é necessário que o ser humano se coloque como parte integrante da natureza para que seus 

hábitos não venham a ferir o equilíbrio dos ecossistemas urbanos, promovendo assim uma 

reforma ecológica (MUCELIN e BELLINI, 2008). 

Segundo Sanchez e Jacobi (2012) a recuperação de rios urbanos não deve considerar 

somente a melhoria da qualidade da água, mas sim aproximar a sociedade destes corpos d’água 

de forma a reinseri-los na paisagem urbana e valorizar os serviços prestados por eles, assim a 

integração entre planejamento urbano e preservação dos recursos hídricos é fundamental. Em 
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outros países isso já tem ocorrido e com seus avanços são criados programas que dividem as 

experiências de vários locais na recuperação das águas urbanas. 

Somando a assertiva acima, Tucci (2008), traz que o planejamento urbano sustentável 

tem o objetivo de proporcionar cidades que gerem bem-estar à população e conservação 

ambiental, para isso é preciso levar em conta fatores que integrem a gestão socioambiental e a 

gestão do uso do solo. 

Para Silva e Porto (2003) a proteção dos mananciais no âmbito de uso e ocupação do 

solo usualmente não é atribuição do órgão gestor dos recursos hídricos, dessa forma a gestão 

integrada além de buscar o controle da poluição na fonte e o tratamento dos efeitos, deve aliar 

os múltiplos usos da água a questões relativas a gestão municipal, habitação e transporte urbano. 

 

1.3 A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 

 

O município de Ji-Paraná, apesar de possuir um Plano Diretor como ferramenta para 

auxiliar o desenvolvimento urbano, não tem respeitado as disposições presentes nele. Assim, 

pode-se observar um padrão de ocupação urbana desordenada que compromete a vegetação 

ciliar dos cursos d’água da cidade, impermeabiliza áreas da planície de inundação, canaliza 

igarapés dentre outros aspectos. Esses processos causam grande pressão sobre a sede do 

município que atualmente possui poucos remanescentes florestais (SANTOS et al., 2011). 

Assim ocupação irregular de várzeas no município causam diversos problemas tanto de cunho 

ambiental quanto social que impactam diretamente na qualidade de vida de seus habitantes e 

nos recursos hídricos.  

Nos últimos anos o município teve uma expansão industrial que também traz diversos 

impactos, como por exemplo os frigoríficos, segundo Pereira (2012), os frigoríficos causam 

impactos nos recursos hídricos tanto pela demanda de água utilizada em seu processo produtivo 

como pela alta carga poluidora contida em seus efluentes. Esses empreendimentos também 

estão relativamente dispersos causando uma degradação em diversos pontos da cidade, mais 

uma vez devido ao descumprimento ao zoneamento que estabelece as áreas industriais. 

Nesse sentido a cidade de Ji-Paraná também possui diversos loteamentos que durante 

o processo de ocupação acabam com terrenos vagos e sem cobertura vegetal o que permite o 

carreamento de sedimentos para o leito dos cursos d’água, Santos et al. (2017) observou tal 

dinâmica ao analisar uma bacia na cidade que possuía um loteamento recente e apresentou 

maiores valores de descarga sólida após o percurso do igarapé passar por essa área. 
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Krusche et al. (2005) demonstrou que a conversão de florestas em pastagens na bacia 

do rio Ji-Paraná acarreta mudanças na composição química dos rios estudados tendo impacto 

potencial na biogeoquímica dos rios. 

Segundo Silva et al. (2009), as águas subterrâneas do município de Ji-Paraná também 

sofrem degradação, principalmente por conta da instalação de fossas que acabam por 

contaminar o aquífero com variados compostos como o nitrato que se apresentou acima da 

concentração em 78,2% dos poços rasos, e em 57,1% dos poços tubulares analisados. 

Lima et al. (2013), através de observações macroscópicas em uma microbacia urbana 

de Ji-Paraná, percebeu diversos problemas ambientais em sua área de estudo, como processos 

erosivos, presença de resíduos sólidos nas margens e no interior do igarapé, lançamento de 

efluentes, ocupação desordenada, dentre outros. 

Borges (2015), ao estudar a bacia do Igarapé 2 de Abril em Ji-Paraná percebeu que ela 

apresenta uma grande ocorrência de alagamentos que podem ser reflexos de um 

dimensionamento inadequado da rede de águas pluviais, esses alagamentos causam diversos 

transtornos à população e ocorrem geralmente após um pico de chuva. 

Estes problemas presentes no município apresentam estreita relação com a densidade 

demográfica de tais áreas, uma vez que a qualidade das águas no município tende a estar mais 

comprometida em áreas com maior densidade demográfica, sobretudo no período de transição 

entre as estações úmida e seca (ROCHA, 2014). 

 

1.4 A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP’s) 

 

O código florestal brasileiro instituído pela Lei n° 12.651 de 25 de Maio de 2012, 

conhecida como Novo Código Florestal, define em seu artigo 3º inciso II, as APP’s como:  

Áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, que tem 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. 

Dentre as áreas de preservação permanentes protegidas por lei, estão as restingas, os 

manguezais, as encostas com declividade superior à 45º, as bordas de tabuleiros e chapadas, 

topos de morros, áreas com altitude superior à 1800 metros, as veredas, as áreas no entorno de 

reservatórios de água artificiais, as áreas no entorno de nascentes, e as faixas marginais de 

cursos d’água naturais perenes ou intermitentes. Sendo que o foco deste trabalho será as duas 
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últimas. Na figura 1 estão explicitadas as faixas de preservação de acordo com a largura do 

curso d’água. 

 

 

Figura 1 – Faixas de APP estabelecidas pela Lei 12.651/2012 para cursos d’água e nascentes. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Magro (2017). 

 

O código ambiental municipal instituído pela Lei Municipal nº 1113 de 19 de 

Novembro de 2001 também trata da proteção dessas áreas reforçando a necessidade da 

preservação e a inserção das mesmas num contexto urbano onde também haja benefícios 

sociais. 

As APP’s consistem em áreas de vegetação nas margens dos corpos d’água com 

distância estipulada pela legislação, contudo estas áreas, sob a ótica ambiental são comumente 

chamadas de matas ciliares, matas ripárias, ou ribeirinhas, constituindo uma vegetação que 

ocupa as margens dos cursos d’água apresentando alguma capacidade de adaptação a estes 

ambientes (FREITAS et al., 2013) 

A presença de vegetação nas margens do curso d’água tem grande importância do 

ponto de vista físico e ecológico por promover maior estabilidade ao solo, amortecer as 

precipitações contribuindo com a recarga dos aquíferos, atuar como biofiltro que protege os 

ecossistemas aquáticos da sedimentação excessiva e de escoamentos superficiais contaminados, 

oferece refúgio e alimento para animais, age como corredores ecológicos, etc (SKORUPA, 

2003; EGBINOLA, AMANAMBU e TAIWO, 2014). 

Para Rodrigues e Nave (2000) apud Costa et al. (2010), as florestas ciliares têm grande 

heterogeneidade ambiental, pois estão inseridas na transição entre os rios e a terra firme, isso 
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gera grande riqueza florística, porque estas faixas são ocupadas por um mosaico de tipos 

vegetacionais.  

De acordo com Berg e Oliveira Filho (2000), as florestas ripárias por se localizarem 

nos fundos de vale, sofrem maior pressão pela erosão, e sedimentação dos cursos d’água, além 

disso os fundos de vale geralmente abrigam a porção de solo mais fértil dentro de uma bacia 

hidrográfica o que aumenta a pressão antrópica sobre essas áreas. 

Siefert e Santos (2012), salientam que o código florestal brasileiro, ao delimitar as 

áreas de preservação permanente de acordo com a largura do curso d’água, exclui diversas 

características das áreas marginais tais como, características topográficas, hidrológicas e 

pedológicas. Ignorar essas variáveis, muitas vezes implica em não garantir a plena 

funcionalidade do ecossistema ripário e seus serviços ambientais. Porém é necessário entender 

que executar levantamentos para se delimitar os locais mais propícios para compor a APP 

levando em conta todos esses aspectos seria muito oneroso e demorado devido à necessidade 

de dados específicos e em escala adequada. 

A supressão da vegetação nativa para fins agropecuários como pastagens e culturas, 

também atinge a vegetação ciliar, estes impactos demandam a realização de estudos 

aprofundados nessa região para uma melhor compreensão de sua ecologia, e para que sejam 

traçadas estratégias de recuperação (CARVALHO et al., 2005). 

As condições em que se apresentam as matas ripárias, irão influenciar em diversas 

variáveis como, o ciclo da água, a composição química da água de drenagem, o transporte de 

matéria orgânica para os corpos d´água, o escoamento superficial e a descarga dos aquíferos. 

Assim a remoção da vegetação em uma bacia hidrográfica traz diversos prejuízos econômicos 

devido à perca de importantes serviços ambientais, e o aumento no custo do tratamento da água 

para determinado fim (TUNDISI e TUNDISI, 2010). 

Para Silva e Porto (2003) a impermeabilização de bacias urbanas faz com que as cheias 

locais se agravem, e a principal forma de controlar as enchentes é deixar espaço para que a água 

possa naturalmente ocupar, isso pode ser alcançado com a preservação das áreas de várzea, uma 

vez que é politicamente mais fácil evitar a ocupação dessas áreas do que remover a ocupação 

já estabelecida como medida paliativa. 

Segundo Brandão e Lima (2002) é importante conhecer as condições das áreas de 

preservação permanente nas cidades, pois dessa forma esses estudos trarão informações que 

podem subsidiar a tomada de decisão por parte do poder público e da sociedade, visando a 

melhoria destes ambientes.  
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Souza et al. (2012) ao estudarem os conflitos em áreas de preservação permanente em 

uma bacia hidrográfica na região amazônica, notaram que 22% das áreas de preservação 

permanente estudadas possuem algum tipo de uso indevido do solo, sobretudo as pastagens e 

porções de solo exposto o que pode ser reflexo da dinâmica histórica da ocupação da região que 

deixou como legado diversos impactos ambientais. Santos e Hernandez (2013) perceberam em 

seu estudo que 62,1% das áreas de preservação permanente na bacia estudada tinham algum 

tipo de interferência antrópica, fatores que estão influenciando na qualidade física e biológica 

da água. 

A integridade de uma bacia hidrográfica é o resultado de complexas interações que 

ocorreram ao longo do tempo em uma paisagem, e esta deve ser mantida em uma condição de 

equilíbrio dinâmico que contemple os aspectos naturais, e antrópicos. As práticas 

conservacionistas de água e solo surgem neste cenário como ferramentas que possibilitam 

alcançar este equilíbrio (SANTOS e ROMANO, 2005). 

A ocupação humana tradicional não visa compreender como se dão as ligações entre 

solo, água e plantas na natureza, com isso, as alterações no uso e manejo de solo em bacias 

hidrográficas, geram impactos significativos sob o escoamento de acordo com o tipo de 

mudança na cobertura do solo, desflorestamentos geralmente aumentam a vazão média da 

bacia, a impermeabilização do solo devido à urbanização compromete a infiltração e recarga 

dos aquíferos e o reflorestamento  tende a restaurar as característica originais da bacia. Posto 

isso, para haver uma gestão integrada deve-se conhecer a interface entre os sistemas, porém há 

diversos desafios para se enfrentar, como aumentar o investimento e ciência e tecnologia, 

aumentar a rede de informações hidrológicas, a disponibilidade de recursos orçamentários, 

dentre outros (TUCCI e MENDES, 2006). 

 

1.5 O USO DAS GEOTECNOLOGIAS VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

As geotecnologias são um conjunto de ferramentas voltadas para coleta, 

processamento, análise e apresentação de dados georreferenciados, estas são compostas de 

soluções em software, hardware e peopleware. Exemplos muito utilizados de geotecnologias 

são os sistemas de posicionamento global, sensoriamento remoto e os sistemas de informação 

geográfica (ROSA, 2005). 

Câmara e Davis (2001) trazem o geoprocessamento, sobretudo os sistemas de 

informação geográfica (SIG’s), como importante ferramenta para a manipulação de dados 
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geográficos, e isso tem influenciado de maneira positiva outras áreas como a análise de recursos 

naturais, planejamento urbano etc. Dessa forma o uso dessas tecnologias nos estudos em bacias 

hidrográficas traz bons resultados.  

De acordo com Valerio Filho et al. (2003) as geotecnologias têm grande importância 

no estudo de bacias hidrográficas pois estas últimas necessitam de monitoramento e aquisição 

de dados contínuos, e os sistemas de informação geográficas são facilitadores no 

armazenamento utilização e atualização de dados espaciais. 

Pincinato (2005), utilizando geotecnologias, pôde avaliar a situação das APPs no 

município de São Sebastião-SP e ressalta que essas ferramentas possibilitam a geração de 

informações que corroboram para a proteção dos ecossistemas, e facilitam a tomada de decisão 

voltada para a recuperação de áreas degradadas. 

Prado, Boin e Meneguette (2007), devido a necessidade do Ministério Público de São 

Paulo fiscalizar as atividades que podem vir a impactar nas áreas de preservação permanente, 

adotaram uma metodologia que alia o sensoriamento remoto e o geoprocessamento, para 

verificar o cumprimento da legislação pelas propriedades rurais. Esse método permite menores 

gastos e maior rapidez no processo de fiscalização pois utiliza-se imagens orbitais e softwares 

gratuitos no processo, além de permitir uma maior integração das informações. 

Pinto et al. (2005), Nardini (2009) e Nascimento et al. (2005) estudaram o uso e 

ocupação em bacias hidrográficas e conflitos em suas áreas de preservação permanente com o 

uso de ferramentas de geoprocessamento e obtiveram bons resultados, observando diversos 

usos do solo inadequados em áreas de APP. 

 

1.6 A ANÁLISE MULTICRITÉRIO NA DEFINIÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS 

PARA A RECUPERAÇÃO FLORESTAL 

 

 Segundo Eastman et al. (1995), a avaliação multicritério é o processo de se aplicar 

uma regra de decisão que abrange diversos critérios, visando atender um objetivo específico. 

Um dos métodos de avaliação multicritério mais utilizados é a combinação linear ponderada, 

que consiste na multiplicação de cada critério por seu respectivo peso, e posterior soma entre 

os critérios analisados visando obter um índice de aptidão. 

 Para Malczewski (2004), a união entre os sistemas de informação geográficas e os 

métodos de análise de aptidão permite a espacialização das variáveis que irão compor as 

análises, contudo para aprimorar o processo de tomada de decisão são necessários atributos 
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como conhecimento, experiência e criatividade, na seleção dos critérios avaliados, bem como 

nas relações que haverá entre estes. 

No Brasil, a gestão pública vem evoluindo cada vez mais do ponto de vista de 

tecnologias voltadas para o auxílio da tomada de decisão. Nesse contexto, a análise multicritério 

se destaca como ferramenta que auxilia os gestores públicos por integrar os critérios técnicos e 

os juízos dos quais dependem um determinado objetivo que se pretende alcançar (JANNUZZI, 

MIRANDA e SILVA, 2009). 

De acordo com Franco, Hernandez e Moraes (2013), diversos autores no Brasil vêm 

aplicando a análise multicritério nos mais diversos estudos ambientais, inclusive na priorização 

de áreas destinadas a recuperação florestal. 

A análise multicritério que pode ser implementada por diferentes metodologias, se 

mostra como alternativa adequada na escolha de áreas prioritárias para a recuperação florestal 

no âmbito de bacias hidrográficas, auxiliando na elaboração de políticas públicas, e mostrando 

robustez para as soluções apresentadas. Isso se deve a capacidade e utilizar diversas fontes de 

dados e informações que devem ser consideradas na tomada de decisão (ADAMI et al., 2012; 

SARTORI e ZIMBACK, 2011). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa foi realizada em 15 microbacias que abrangem a área urbana do 

município de Ji-Paraná e convergem para os dois principais rios do município, Urupá e 

Machado. Essa área está situada entre os paralelos 10º 45’ 0” e 11º 0’ 0” S e os meridianos 61º 

49’ 0” e 62º 04’ 0” O, conforme a figura 2. Os nomes das microbacias derivam de seus cursos 

d’água principais que constam na lei nº 1.179 de 26 de Julho de 2002. Estas microbacias vêm 

sendo trabalhadas a alguns anos em um projeto de pesquisa, por isso já possui algumas 

informações levantadas, como a caracterização morfométrica das mesmas. 

O município em estudo localiza-se no estado de Rondônia e contava em 2010 com 

uma população de 116. 610 pessoas (IBGE, 2016). Conforme Dias et al. (2015), a cobertura 

florestal original da região é de floresta ombrófila. 

O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw (clima tropical com chuva 

de verão), com médias de precipitação anual de 1400 a 2600 mm/ano e temperatura média anual 

entre 24º a 26ºC (SEDAM, 2012). 
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Figura 2 – Mapa de localização das microbacias estudadas.
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O município está situado nas Superfícies Aplainadas do Sul da Amazônia, domínio 

geomorfológico predominante no estado, consiste em áreas planas com cotas que variam entre 

100 e 300 metros (ADAMY, 2010). De acordo com o mapa de solos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, os solos predominantes na cidade são do tipo Argissolo Vermelho-

Amarelo (IBGE, 2006). 

 

2.2 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

Os limites das microbacias foram obtidos a partir de trabalhos anteriores, sintetizadas 

no trabalho de Araujo (2016). Nos quais foi realizada a delimitação automática de bacias em 

um modelo digital de elevação (MDE) da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

com resolução espacial de 30 metros. Devido as drenagens provenientes desse método não 

coincidirem exatamente com o local real da drenagem devido a escala das bacias e a resolução 

do MDE, as mesmas foram corrigidas em alguns pontos com o uso de imagens de alta resolução 

presentes no software Google Earth Pro e das validações de campo obtidas no trabalho de 

Araujo (2016), para que as APP’s delimitadas se aproximassem ao máximo do observado em 

campo.  

Devido ao pequeno tamanho das bacias, todos os cursos d’água foram considerados 

como menores do que dez metros de largura, assim conforme estabelece a Lei 12.651 de 25 de 

Maio de 2012, as APP’s foram delimitadas com 50 metros nos entornos de nascentes e com 30 

metros nas faixas marginais da rede de drenagem através de um buffer sobre as feições das 

drenagens das nascentes.  

A análise de uso e ocupação do solo na área de estudo foi feita a partir da fusão de 

imagens pelo método IHS, para tanto, foram utilizados produtos de dois diferentes satélites, o 

CBERS-4 e o SENTINEL 2A como ilustra o quadro 1.  

 

Quadro 1 – Síntese de Informações das Imagens de Satélites Utilizadas. 

Satélite 

/Sensor 

Data de 

Passagem 

Bandas 

Utilizadas 
Quadrantes 

Resolução 

Espacial 

Resolução 

Espectral (µm) 

CBERS 4/ 

PAN 

17/10/2016 1 173/112 5 metros 0,51-0,85  

Sentinel 

2A/ MSI 

18/10/2016 3,4,8 20LPP e 

20LPN 

10 metros Banda 3 0,560 

Banda 4 0,665 

Banda 8 0,842 
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As etapas do processamento das imagens, realizados nos softwares ArcGis e Spring 

5.2.7, estão resumidas na figura 3.  

Segundo Leonardi, Ortiz e Fonseca (2005), a fusão de imagens consiste em um 

procedimento que visa obter uma melhor resolução espacial através da combinação entre 

imagens com diferentes características espaciais e espectrais. De acordo com Freitas et al. 

(2009) o método IHS transforma as imagens multiespectrais do sistema de cores RGB para o 

sistema IHS (Intensity, Hue, Saturation) onde a imagem associada a intensidade I é substituída 

pela imagem pancromática, assim a imagem retorna o sistema RGB que resultará numa 

composição colorida com a resolução espacial da banda pancromática.  Dessa maneira foi 

possível aproveitar a resolução espectral das cenas do satélite Sentinel 2A e a resolução espacial 

do satélite CBERS-4. 

 

Figura 3 - Etapas de processamento das imagens de satélite. 

 

A composição colorida R8G4B3 foi escolhida de forma a facilitar a identificação dos 

alvos na região analisada. A imagem CBERS-4 foi convertida para a escala de 16 bits para se 

adequar a mesma escala de níveis de cinza das imagens Sentinel 2A para então poderem ser 

fusionadas. 

As classes de uso do solo estão discriminadas no quadro 2. Tais classes foram definidas 

de acordo com o que pôde ser observado na imagem durante o processo de fotointerpretação, é 

importante ressaltar ainda que algumas microbacias não apresentaram todos os usos presentes 

no quadro. Devido ao algoritmo do software, uma pequena parcela da área não é classificada, 

contudo essa parcela representa aproximadamente 0,1% da área total a ser classificada. 

Quadro 2 – Classes de uso do solo classificadas. 
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Usos do Solo Classificados 

Água Solo Exposto Pasto Pasto Sujo 

Urbano Denso Urbano Esparso Vegetação Densa Vegetação Secundária 

 

A classe Pasto, representa áreas onde predomina o cultivo de gramíneas voltadas para 

a criação de gado, a classe Pasto Sujo corresponde a locais com poucos cuidados com a 

pastagem, ou pastos abandonados que já começaram a entrar no processo de sucessão florestal 

com presença de espécies arbustivas. A Vegetação Densa corresponde a áreas de floresta mais 

estruturada com vegetação arbórea densa, diferente da Vegetação Secundária, que se refere a 

locais que já foram alterados e estão a mais tempo no processo de regeneração por isso 

apresentam vegetação arbórea, porém com dossel mais baixo (CALDERANO FILHO, 2014).  

A classe Solo Exposto corresponde a locais sem cobertura vegetal e também algumas 

estradas vicinais sem pavimentação. A classe água representa os igarapés e represas observados 

nas microbacias. 

A classe Urbano Denso compreende áreas com grande presença de pavimentação 

asfáltica, e a classe Urbano Esparso são áreas menos impermeabilizadas com predomínio de 

moradias. 

Para o cálculo do índice Kappa, Colgalton (1991) sugere que sejam tomadas 50 

amostras para cada classe presente na classificação. Deste modo, esse valor foi utilizado nas 

classificações das microbacias onde a quantidade de pontos a serem distribuídos dependeu da 

quantidade de classes observadas na microbacia em questão.  

As amostras foram tomadas de forma aleatória e classificadas manualmente por 

fotointerpretação da imagem fusionada. Com estas amostras foi gerada uma matriz de confusão 

para cada microbacia permitindo assim o cálculo do índice Kappa. Segundo Gong e Howarth 

(1990), o índice Kappa é uma medida de acurácia que leva em consideração toda a matriz de 

confusão e não somente a diagonal principal, representando assim uma análise mais completa 

da imagem classificada. 

 

2.3 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PRIORITÁRIAS 

PARA A RECUPERAÇÃO FLORESTAL 

 

A definição das APP’s prioritárias para a recomposição florestal foi realizada através 

da análise multicritério do tipo Combinação Linear Ponderada (VOOGD, 1983), que consiste 
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na multiplicação de cada fator por seu respectivo peso, e na posterior soma destes fatores, como 

ilustra a equação 1. 

 

𝑆 =  Σ(𝑤𝑗 . 𝑥𝑗). Π𝑐𝑗          (1) 

 

Onde S é a adequação aos critérios; 𝑤𝑗 é o peso do critério j; 𝑥𝑗 é o valor do critério j 

e 𝑐𝑗 é a restrição ao critério j. 

Além do mapa com os critérios que serão combinados, é necessário ainda um mapa 

com as restrições para cada critério, ou seja, regiões que por algum motivo, não são disponíveis 

para a compor o mapa final de aptidão. No presente estudo o único mapa de restrição foi aquele 

composto pelas áreas que já possuem formação florestal, obtidas na classificação de uso e 

ocupação pelas classes Vegetação Densa e Vegetação Secundária uma vez que essas regiões 

não precisam ser recuperadas. Para a aplicação desta equação os fatores devem ser padronizados 

em uma única escala, nesse caso, de 0-255, como sugerido por Eastman (1995).  

Os pesos de ponderação foram definidos a partir de uma matriz de comparação pareada 

como proposto por Saaty (1977), onde os fatores são comparados par a par utilizando uma 

escala de importância relativa, de nove pontos. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica 

acerca dos temas recomposição florestal e proteção dos recursos hídricos. A tabela 1 mostra a 

matriz de comparação pareada utilizada para a ponderação dos critérios. 

 

Tabela 1 – Matriz de comparação pareada utilizada para ponderação dos fatores. 

Fatores 
Área 

Bacia 
Declividade 

Dens. 

Drenagem 

Dens. 

Vegetação 

Nativa 

Dist. 

Malha 

Viária 

Dist. 

Núcleos 

Urbanos 

Prox. 

Cobertura 

Florestal 

Tipo 

APP 

Uso 

Solo 

Área da Bacia 1 1/5 1/2 1/3 1/3 1/4 1/5 1/4 1/4 

Declividade 5 1 3 2 2 1 1/3 3 2 

Densidade de Drenagem 2 1/3 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/3 1/4 

Densidade de Vegetação 

Nativa 
3 1/2 2 1 1/2 1/4 1/5 1/2 1/4 

Distância da Malha 

Viária 
3 1/2 3 2 1 1/2 1/4 1/2 1/3 

Distância de Núcleos 

Urbanos 
4 1 4 4 2 1 1/3 2 1/2 

Proximidade da 

Cobertura Florestal 
5 3 5 5 4 3 1 4 1/2 

Tipo de APP 4 1/3 3 2 2 1/2 1/4 1 1/3 

Uso do Solo 4 1/2 4 4 3 2 2 3 1 
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Após a organização da matriz de comparação pareada foi calculada a taxa de 

consistência. Segundo Saaty (1980) apud Valente (2005), esse valor indica a probabilidade de 

os valores terem sido gerados aleatoriamente, assim esse índice deve se situar abaixo de 0,10. 

Nesse estudo a matriz teve que ser reorganizada duas vezes para se obter uma taxa de 

consistência abaixo do indicado, tendo um valor final de 0,0561. Os fatores, seus respectivos 

pesos e a razão de sua escolha estão listados abaixo: 

 Proximidade da Cobertura Florestal: Foi dada maior prioridade a áreas mais 

próximas de fragmentos florestais visando a conexão dos mesmos, para melhor 

integridade da paisagem. Foi criado um raster de distância a partir da 

ferramenta distance calculation, do software ArcGis a partir de um plano de 

informação com os fragmentos florestais observados na classificação de uso e 

ocupação do solo. Esse critério também foi utilizado por Valente (2005); 

Sartori e Zimback (2011); e Franco, Hernandez e Moraes (2013). O peso 

atribuído a este critério foi de 0,243065. 

 Uso do Solo: Este critério foi utilizado devido à existência de tipos de uso que 

carecem de um cuidado prioritário e/ou possuem maior facilidade de serem 

convertidos em área de preservação. Foram usadas as classificações de uso do 

solo nas microbacias. Franco, Hernandez e Moraes (2013), também 

consideraram tal critério em seu estudo. O peso atribuído foi de 0,198006. 

 Declividade:  Valente (2005); Sartori e Zimback (2011); e Franco, Hernandez 

e Moraes (2013) também consideraram a declividade como critério a ser 

analisado, seja combinado com a erodibilidade do solo ou como fator único. 

Segundo Sartori e Zimback (2011), as áreas com maior declividade são mais 

adequadas à recomposição, devido à necessidade de proteção do solo. O peso 

deste critério foi 0,155746. 

 Distância de Núcleos Urbanos: De acordo com Valente (2005) as áreas mais 

distantes das zonas urbanizadas, são melhores para a manutenção da 

diversidade e da preservação florestal, assim foi criado um mapa de distâncias 

das áreas urbanas extraídas da classificação do uso do solo para compor este 

critério. O peso atribuído foi de 0,128797. 

 Tipo de APP: Foi dada maior prioridade para as APP's de nascente em 

detrimento das APP's de proteção marginal, por serem a fonte de água das 



28 

 

bacias. Este critério também foi adotado por Franco, Hernandez e Moraes 

(2013). O peso deste critério foi de 0,084389. 

 Distância da Malha Viária: Segundo Valente (2005), os fragmentos florestais 

que estão próximos à malha viária sofrem das mesmas pressões daqueles 

próximos a área urbana. Além disso a presença de estradas constitui em um 

fator de utilidade pública, sendo assim a recuperação dessas áreas se torna 

dificultada. O mapa deste critério foi obtido a partir da base oriunda do Projeto 

Open Street Maps 1.0 sob a licença ODbL disponível em 

http://download.geofabrik.de/south-america/brazil-latest-free.shp.zip e 

complementada pela vetorização das estradas observadas na imagem 

fusionada, teve 0,072182 como peso atribuído a este critério. 

 Densidade da Vegetação: Esse critério foi escolhido baseado no trabalho de 

Francisco et al. (2008), e consiste na razão entre a área de remanescentes 

florestais e a área da bacia, maiores de valores de densidade de vegetação 

implicam que a recuperação irá promover uma melhor reconectividade da 

paisagem, o peso atribuído a ele foi de 0,052779. 

 Densidade de Drenagens: Consiste na razão entre o comprimento total de 

cursos d’água e a área da bacia. Francisco et al. (2008), traz esse fator como 

um indicador da capacidade de produção de água, por isso bacias com maior 

densidade de drenagem tem maior prioridade. O peso deste critério foi de 

0,037167. 

 Área da Bacia: Para Francisco et al. (2008), esse é um critério que está 

relacionado a maior diversidade de usos da água na bacia, e a regularização do 

regime de água, por isso as maiores bacias tem maior prioridade. Este critério 

obteve um peso de 0,027869. 

Vale ressaltar que a escolha dos critérios e seus respectivos pesos foi baseada em 

pesquisa bibliográfica de trabalhos semelhantes e pela disponibilidade das informações para 

compor a análise multicritério, procurando analisar os pesos atribuídos nos outros trabalhos e 

também a importância de se utilizar um critério do ponto de vista físico e sua importância 

relativa aos demais critérios, montando assim a matriz de comparação pareada. 

 

2.4 VISITAS A CAMPO 

 

http://download.geofabrik.de/south-america/brazil-latest-free.shp.zip
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As visitas a campo ocorreram visando avaliar os resultados da análise multicritério. 

Para sua realização foram escolhidos previamente locais que fossem acessíveis por vias 

públicas, e representassem predominantemente uma classe de prioridade, de modo que 

inicialmente foram escolhidos 36 pontos para visita distribuídos nas 5 classes de prioridade, 

visando englobar pelo menos 5 pontos para cada classe. Na figura 4 pode-se observar alguns 

dos pontos visitados.  A imagem 3A situa-se na bacia Igarapé 2 de Abril, 3B está na Igarapé 

Água Limpa, já a imagem 3C foi tirada na bacia Igarapé Nazaré, enquanto que 3D tem-se a 

representação de um local na bacia Igarapé Água Bela. 

 

 

Figura 4 – Alguns dos pontos visitados nas microbacias urbanas de Ji-Paraná-RO, 2017. 

 

  As visitas foram realizadas nos dias 19/09/17 e 21/09/17, porém alguns pontos não 

puderam ser observados ou não foram encontrados, totalizando 34 pontos visitados, estes 

divididos de acordo com as classes de prioridade, sendo: 4 da classe Muito Alta, 8 da classe 

Alta, 8 da classe Média, 10 da classe Baixa e 4 da classe Muito Baixa. A variação na quantidade 

de observações para cada classe se deu pela possibilidade de se aproximar das regiões, e pela 
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extensão de cada classe, por isso as classes Muito Baixa e Muito Alta tiveram menor quantidade 

de pontos observados.  

No local era realizada uma análise visual da paisagem e do entorno dos igarapés. 

Durante a visita foi utilizado o GPS para demarcação do ponto visitado, além da captura de 

fotos e observação do entorno dos cursos d’água ou da paisagem em locais que não foi possível 

chegar efetivamente na margem do igarapé. Tal observação visou encontrar possíveis 

empecilhos nas APP’s que pudessem dificultar um futuro projeto de recuperação, também era 

observada o tipo de vegetação e uso do solo presente, bem como a situação geral do local. Ao 

final esses dados foram reunidos e lançados no sistema de informação geográfica, para análise 

e discussão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O USO DO SOLO NAS MICROBACIAS 

 

Para análise de uso e ocupação, a área de estudo foi classificada em oito classes, 

conforme ilustrado na figura 5.  

Se comparada com o mapa de zoneamento urbano de Ji-Paraná (JI-PARANÁ, 2011), 

é possível notar semelhança entre as áreas ocupadas pela classe de uso Urbano Denso com a 

Zona Especial presente no zoneamento, enquanto a classe Urbano Esparso se aproxima das 

zonas Residencial e Residencial Densa. Isso pode indicar que em linhas gerais a cidade de Ji-

Paraná tem crescido de acordo com o que estabelece o zoneamento, contudo, estudos mais 

detalhados são necessários para verificar se todas as disposições do plano diretor estão sendo 

de fato cumpridas.  
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Figura 5 – Mapa de uso e ocupação das bacias estudadas, Ji-Paraná-RO.  
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Pode-se observar que nas bacias centrais (microbacias de nº 4,8, 9, 12, 13, 15) há 

predominância dos usos Urbano Denso e Urbano Esparso, locais caracterizados por forte 

impermeabilização do solo. Segundo Schneider et al. (2014), a malha urbana direciona o 

escoamento para a calha do rio com maior energia potencial, processo que somado a falta de 

proteção nas margens dos igarapés, resulta em um aumento dos processos erosivos nas margens 

dos mesmos se comparados com bacias rurais.  

De acordo com Silva, Santo e Galdino (2016) o aumento da urbanização contribui para 

a impermeabilização do solo, e este fator é um agravante das enchentes que ocorrem no período 

chuvoso. Conforme Prosenewicz e Lippi, (2012), a cidade de Ji-Paraná sofre todos os anos com 

enchentes do rio Machado, sendo esse um grave problema de saúde pública na cidade. 

As regiões periféricas apresentam uma maior variedade de usos com predominância 

de pastagens. É possível observar ainda a presença de fragmentos florestais de variados 

tamanhos ao longo das bacias, sobretudo com fragmentos de vegetação secundária. Para 

Rodrigues e Nascimento (2006), esse padrão de intensa fragmentação florestal acarreta o 

desequilíbrio do ecossistema, pois os torna sujeitos aos efeitos de borda em locais onde a 

vegetação arbórea forma ilhas isoladas pela vegetação rasteira, aumentado assim a pressão 

sobre as espécies arbóreas. 

Há também algumas regiões com presença de Solo Exposto, o que é um fator negativo 

para a qualidade dos recursos hídricos das bacias que abrigam essas áreas essas áreas 

usualmente são decorrentes de abertura de loteamentos ou da supressão da vegetação para 

algum fim como plantio ou construção civil. Cabral e Reis (2015), observaram que o uso do 

solo na bacia exerce influência na produção de sedimentos e vazão dos cursos d’água, assim as 

áreas de solo exposto contribuem com o aumento do escoamento superficial e do processo de 

erosão da bacia o que acaba elevando os valores da concentração de sólidos em suspensão na 

água próximo a essas regiões. 

A relação de porcentagens para as classes de uso em cada microbacia está sintetizada 

na figura 6. 
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Figura 6 – Gráfico de Porcentagens das classes de uso para as quinze microbacias estudadas. 

 

A microbacia do Igarapé Nazaré é a maior dentre as estudadas (87,94 km²), com 

presença de área urbanizada na região oeste da bacia. No entanto, há o predomínio das pastagens 

(39,35 km²) seguido pela classe Pasto Sujo (20,36 km²), e as áreas florestadas são compostas 

basicamente por Vegetação Secundária com área equivalente a 11,63 km² e apenas 2,31 km² de 

Vegetação Densa. Devido a esse padrão de ocupação tal bacia sofre impactos característicos de 

zonas urbana e rural, sendo que atualmente, empreendimentos de caráter industrial vem sendo 

instalados nessa bacia. 
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Para a microbacia Inominada 3 não foram observadas áreas das classes Urbano Denso 

e Vegetação Densa. Nessa bacia houve o predomínio da classe Pasto Sujo (0,66 km²) devido à 

proximidade da margem do rio Machado uma vez que a vegetação arbustiva presente na 

planície de inundação do mesmo acaba se confundindo com a classe, esta proximidade também 

contribuiu para a porcentagem da classe Água (0,076 km²) na bacia onde parte dos valores dessa 

classe correspondem à uma parte do rio machado que foi classificada dentro da bacia. Além 

dessas, as classes mais abundantes foram pasto (0,26 km²), vegetação secundária (0,22 km²), e 

solo exposto (0,16 km²). A área total da bacia é de 1,5 km². 

A microbacia Igarapé Mangueira por se localizar mais distante da sede do município 

apresentou o comportamento semelhante à bacia Igarapé Nazaré, com predomínio de Pasto 

(8,35 km²) e Pasto Sujo (3,6 km²). A bacia apresentou uma proporção relativa de vegetação 

densa ligeiramente maior que a bacia Igarapé Nazaré e menor proporção relativa para a classe 

Urbano Esparso em relação a mesma. 

Na microbacia Igarapé Água Viva houve o predomínio da classe Urbano Esparso com 

cobertura de 1,94 km² ocupando cerca de 50% da área total da bacia (3,88 km²). As áreas de 

Pasto e Vegetação Secundária apresentaram tamanho semelhante sendo de 0,75 km² e 0,69 km² 

respectivamente. A microbacia Igarapé dos Dez também é basicamente rural com uma área 

total de 56,74 km² nela o predomínio foi do uso Pasto com 34,27 km² seguido pelas classes 

Vegetação Secundária, e Pasto Sujo com áreas de 8,24 km² e 7 km² respectivamente. As demais 

classes apresentaram valores bastante inferiores às classes supracitadas.  

Não foram observadas as classes Vegetação Densa e Urbano Denso na microbacia 

Inominada 1 a qual é a menor dentre as estudadas (0,83 km²), nela as classes Pasto e Pasto Sujo 

tiveram áreas quase equivalentes, 0,283 km² e 0,277 km² respectivamente. As classes Água e 

Solo Exposto também obtiveram valores próximos, 0,05 km² e 0,054 km² respectivamente. A 

classe Vegetação Secundária apresentou uma área de 0,17 km². 

Na bacia Inominada 2 a classe predominante foi o Pasto Sujo, ocupando 2,37 km² dos 

6,71 km² totais desta microbacia, em seguida temos a classe Urbano Esparso (1,12 km²) e um 

destaque para a classe Vegetação Densa que apresentou a maior porcentagem dentre as bacias 

analisadas, ocupando uma área de 0,94 km². 

A classe Urbano Esparso é predominante na bacia Igarapé Água Bela que ocupa 1,67 

km² de um total de 2,42 km² que corresponde à bacia. As áreas de Pasto Sujo e Vegetação 

Secundária correspondem à 0,34 km² e 0,27 km², e as demais classes, correspondem a menos 

que 0,1 km² cada. 
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A bacia do Igarapé Pintado está localizada na região central de Ji-Paraná, por isso, tem 

sua área mais expressiva enquadrada na classe Urbano Esparso. Ela não apresentou áreas de 

Pasto e Vegetação Densa. Essa bacia apresentou 0,6 km² de sua área enquadrada na classe 

Urbano Denso e 2,6 km² na classe Urbano Esparso, valores que representam pouco mais de 

70% da área da bacia, a classe pasto sujo está presente em 0,91 km² que corresponde a 20,56% 

do total da bacia, Dias et al. (2015) percebeu que as áreas impermeáveis nesta bacia são 

superiores a 70%, e que a vegetação rasteira constitui cerca de 25% da bacia. Corroborando 

com os resultados deste estudo, pois por ser uma região de ocupação antiga, a ocupação do solo 

pouco mudou ao longo de 8 anos. 

Na bacia inominada 4, que possui área de 2,44 km², pode ser observado o predomínio 

da classe Pasto ocupando 1,26 km² pouco mais de 50% da bacia em seguida temos a Vegetação 

Secundária que ocupa 0,53 km² e posteriormente a classe Pasto Sujo com 0,27 km². A 

microbacia Igarapé Água Limpa tem comportamento semelhante à Inominada 4, com 

predominância de Pasto (2,99 km²), e áreas aproximadamente iguais para a Vegetação 

Secundária (0,8757 km²) e Urbano Esparso (0,8780 km²). 

A bacia do Igarapé Riachuelo possui porcentagens das classes semelhantes às do 

Igarapé Pintado, essas bacias são vizinhas, por isso as dinâmicas do uso do solo nas mesmas 

são similares, este fato também foi observado por Dias et al. (2015) que observou o grau de 

urbanização nessa bacia próximo a 75%. Na Igarapé Riachuelo temos uma área total de 3,99 

km² onde 2,37 km² estão cobertos pela classe Urbano Esparso. As demais classes cobriram 

áreas menores que 0,7 km² cada, evidenciado a grande urbanização nesta bacia. 

A bacia do Igarapé Dois de Abril é bastante diversa no que diz respeito aos usos, como 

pode ser observado nas figuras 5 e 6, porém com predomínio da classe Urbano Esparso 

ocupando 8,62 km². Na bacia Igarapé Água Cristalina foi observada a distribuição das classes 

de uso mais equitativa dentre as estudadas, a classe Pasto Sujo foi a maior encontrada ocupando 

0,67 km² de um total de 1,79 km² da bacia. Ao comparar com o trabalho de Dias et al. (2015), 

é possível perceber que esta bacia experimentou um grande crescimento urbano nos últimos 8 

anos. 

Na bacia Igarapé Água Doce há o predomínio da classe Urbano Esparso, com 1,46 

km², seguido pelas classes: Pasto Sujo (0,74 km²), Urbano Denso (0,34 km²), Vegetação 

Secundária (0,31 km²), Solo Exposto (0,14 km²) e Água (0,02 km²). As demais classes não 

foram observadas nesta bacia ou apresentaram valores desprezíveis. 

Em suma, é possível observar na figura 6 dois tipos predominantes de bacia: as 

urbanas, que possuem maior parte da sua área coberta pela classe Urbano Esparso, como as 



36 

 

microbacias 8, 9, 12 e 15; e as bacias com predominância de pastos, como 1, 3, 5, 10 e 11. As 

demais se encaixam como intermediárias desses dois padrões. 

Apesar do mapa apresentar uma legenda para regiões não classificadas, elas não são 

vistas nas figuras 5 e 6, pois são de tamanho desprezível, uma vez que o classificador 

automático classificou 99,9% da imagem.  

De maneira geral a classe Solo Exposto apresentou as menores áreas, pois esta classe 

de uso geralmente representa uma transição entre outras coberturas do solo. A classe Urbano 

Denso ficou restrita à região central da cidade por isso também apresentou baixos valores. A 

classe Água se restringiu basicamente a represas ou locais onde os rios principais da cidade 

foram classificados como pertencentes às bacias estudadas.  

Essa classificação também evidencia a situação geral das microbacias com relação a 

cobertura florestal, na qual se restringe somente à Vegetação Secundária em dez microbacias e 

ocupa no máximo 20% da área total das bacias, esse panorama pode ser considerado crítico, 

pois ele é somado a outros impactos como o observados por Bezerra e Andrade (2014), que ao 

estudar a microbacia do igarapé Riachuelo constatou que o lançamento de efluentes tem 

causado o decréscimo na qualidade da água nessa bacia, fato que também ocorre em outras 

microbacias. Vieira (2016), ressalta que a presença de pastagens na bacia hidrográfica contribui 

para a diminuição da infiltração de água no solo e deteriora a qualidade da água devido a 

presença de dejetos decorrentes da criação de gado. 

Marmontel e Rodrigues (2015), encontraram melhores índices de qualidade da água 

em nascentes com vegetação ciliar conservada, indicando a importância da mesma na 

manutenção da qualidade da água. Isso reforça a necessidade de que haja planos de recuperação 

imediatamente. 

Com relação a avaliação da qualidade da classificação, foi feito o cálculo do índice 

Kappa para cada uma das microbacias classificadas, o resultado pode ser observado na tabela 

2. De acordo com Congalton e Mead (1983), o índice Kappa é uma técnica que avalia a 

qualidade de um resultado obtido em uma classificação com um dado de referência, com a 

utilização de uma matriz de erros. 

O índice Kappa médio obtido para as microbacias estudadas foi de 0,5906, que pode ser 

enquadrado na escala de Landis e Koch (1977) como uma classificação de boa qualidade (0,4 

– 0,6). 
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Tabela 2 – Índice Kappa encontrado para as bacias analisadas. 

Bacia Kappa Bacia  Kappa Bacia Kappa 

Igarapé Nazaré 0,5963 Inominada 1 0,5434 Igarapé Água Limpa 0,7332 

Inominada 3 0,5717 Inominada 2 0,5594 Igarapé Riachuelo 0,7080 

Igarapé Mangueira 0,5359 Igarapé Água Bela 0,7076 Igarapé Dois de Abril 0,5625 

Igarapé Água Viva 0,6468 Igarapé Pintado 0,4903 Igarapé Água Cristalina 0,4245 

Igarapé dos Dez 0,5979 Inominada 4 0,6155 Igarapé Água Doce 0,6475 

 

A melhor classificação foi a realizada na microbacia Água Limpa (0,7332) classificada 

como muito boa (0,6 – 0,8) e a pior foi na microbacia Água Cristalina (0,4245), ainda dentro 

da faixa de valores para boa qualidade de classificação. Apenas 4 microbacias atingiram uma 

qualidade muito boa na classificação. Não foi possível observar alguma relação entre o padrão 

de uso e ocupação do solo, e o resultado do índice Kappa, sendo que essas variações 

provavelmente ocorreram devido às amostras tomadas no processo de classificação. 

 

3.2 O USO DO SOLO NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

O uso do solo dentro das áreas de APP foi analisado separadamente. Na tabela 3 é 

possível observar o total de áreas de preservação permanente delimitadas em cada uma das 

microbacias estudadas, esse valor variou de acordo com número de nascentes na bacia e 

principalmente com a extensão dos canais de drenagem nas mesmas.  
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Tabela 3 – Áreas de Preservação Permanente nas Bacias estudadas. 

Microbacias 

Áreas de APP (km²) 

APP 

Nascente 

APP Faixas 

Marginais 

APP 

Total 

Igarapé Nazaré 1,9113 9,7568 11,67 

Inominada 3 0,0235 0,1445 0,17 

Igarapé Mangueira 0,3917 2,1372 2,53 

Igarapé Água Viva 0,0862 0,4336 0,52 

Igarapé dos Dez 1,1828 6,6159 7,80 

Inominada 1 0,0157 0,0948 0,11 

Inominada 2 0,1802 0,7896 0,97 

Igarapé Água Bela 0,0627 0,2713 0,33 

Igarapé Pintado 0,1175 0,6504 0,77 

Inominada 4 0,0392 0,2961 0,34 

Igarapé Água Limpa 0,1253 0,6465 0,77 

Igarapé Riachuelo 0,0705 0,4703 0,54 

Igarapé Dois de Abril 0,6032 2,6552 3,26 

Igarapé Água Cristalina 0,0470 0,2442 0,29 

Igarapé Água Doce 0,0548 0,4271 0,48 

 

Apesar das bacias estudadas serem pequenas, há certa variabilidade seus tamanhos, 

por isso as faixas de APP delimitadas também obtiveram grande variação, onde a maior 

microbacia, Igarapé Nazaré teve a maior APP e a Inominada 1 teve a menor, visto que a mesma 

é a menor microbacia, as demais apresentaram comportamento semelhante onde o tamanho da 

APP decai à medida que a área das bacias também diminui. Nowatzki, Santos e Paula (2010), 

ao delimitar todas as APP’s que constam no código florestal percebeu que as APP’s de rios e 

nascentes representaram um percentual de 51,03% dentre todas as delimitadas. Provavelmente 

em Rondônia esse percentual pode ser até mais elevado pois devido ao relevo plano, algumas 

categorias se apresentam em menor número. 

Na figura 7 é possível observar as porcentagens de uso obtidas nas APP’s de cada 

bacia. Essa figura evidencia a quantidade de conflitos com relação ao uso do solo nessas áreas, 

pois nelas há a predominância de usos antrópicos, quando na verdade essas áreas deveriam ser 

florestadas, para que haja a proteção dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade. 

De acordo com a figura 7, a microbacia que possui maior porcentagem de APP 

preservada é a Inominada 4, porém a cobertura florestal desta bacia se baseia apenas em 

Vegetação Secundária, que ocupa 34,93 % da área total da APP. A microbacia Igarapé Água 

Viva apresentou resultado semelhante, com 32,08 % da APP coberta por Vegetação Secundária. 

A microbacia Igarapé Dois de Abril apresentou cobertura florestal em 30,1% de suas APP’s 



39 

 

contudo apenas 0,11% é da classe Vegetação Densa. As microbacias com menor cobertura 

florestal observada foram Igarapé Água Bela e Igarapé Pintado com 11,12% e 11,53% 

respectivamente.  As únicas bacias que apresentaram vegetação densa na composição de suas 

APP’s foram a Igarapé Mangueira (8,57%), Inominada 2 (8,08%), Igarapé dos Dez (6,23%), 

Igarapé Nazaré, (3,25%), e Igarapé Dois de Abril (0,11%) ainda assim estes valores estão longe 

de serem satisfatórios. 

As porcentagens de APP preservada nas microbacias Inominada 4 e Igarapé Água Viva 

merecem destaque, pois, observando a figura 5, tem-se que na microbacia Inominada 4 

predomina os usos do solo característicos da zona rural, porém a microbacia Igarapé Água Viva 

tem predomínio da classe urbanizada, mas as duas apresentaram porcentagens de preservação 

das APP’s semelhantes, isso pode ocorrer devido à proximidade das áreas vegetadas da 

microbacia Igarapé Água Viva com a margem do Rio Machado, indicando que essa vegetação 

visa proteger a faixa marginal do mesmo e não dos cursos d’água da microbacia.  

Esse cenário de alta fragmentação florestal é negativo, pois de acordo com Silva e 

Souza (2014), um alto grau de fragmentação contribui para o estabelecimento de espécies 

exóticas, o que gera competição e perda da biodiversidade, os fragmentos de menor tamanho 

também são mais vulneráveis a mudanças no ambiente, a fragmentação ainda aumenta os 

efeitos da chuva sobre o solo, o que causa erosão e dificulta a recarga dos aquíferos. 

Outra classe importante observada nas APP’s é a classe Água, os valores de área para 

essa classe são importantes pois além de representar alguns trechos de maior largura nos 

igarapés, representam também o represamento de alguns cursos d’água que são observados 

principalmente nas bacias rurais. Esse padrão também foi observado por Santana Junior, (2016) 

que encontrou nascentes represadas devido a ação antrópica em seu trabalho.  
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Figura 7 – Porcentagens dos usos observados nas Áreas de Preservação Permanente das microbacias 

estudadas. 

Segundo Santos (2012), o represamento de igarapés alterar o curso d’água de forma 

quantitativa através da diminuição da vazão, e de forma qualitativa pela mudança nos padrões 

limnológicos. Por sua vez, Mereles et al. (2017), observou que o represamento em microbacias 

do Rio Machado, para a implantação de pisciculturas, tem isolado comunidades de peixes, da 

espécie Astyanax cf. bimaculatus, e dificultando a migração desses peixes o que causa a 

diminuição de suas populações.  

Dessa maneira, a maior porcentagem de Água observada foi na APP da microbacia 

Inominada 1 (10,64%) que é a de menor área dentre as estudadas e consequentemente a de 
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menor APP. A microbacia Inominada 2 apresentou valor semelhante (9,76%), porém nela o 

resultado se deu devido à classificação de um pequeno trecho do rio Urupá no interior de sua 

APP próximo ao exutório da bacia. Nessa mesma bacia há um resultado que merece atenção, 

que é a porcentagem de Solo Exposto em sua APP que chegou a 8,23%, sendo o maior 

observado na APP’s da área de estudo. Esse fato é bastante negativo pois essas áreas são mais 

susceptíveis à erosão e assoreamento nessa bacia a origem do Solo Exposto é por conta da 

instalação recente de um loteamento que durante o processo de venda dos lotes permanece com 

áreas livres sem nenhuma cobertura florestal. A microbacia Igarapé Água Doce apresentou Solo 

Exposto em 4,01% de sua APP, enquanto as demais apresentaram valores inferiores a 2,2%. 

Com relação aos conflitos no uso do solo nessas áreas, a figura 7 evidencia que em 

todas as microbacias há o predomínio de classes incompatíveis com a finalidade das áreas de 

preservação permanente, porém de acordo com a localização da bacia existe uma diferença na 

natureza do conflito. As microbacias Igarapé Pintado, Igarapé Riachuelo e Igarapé Água Bela 

são as que possuem maior urbanização em suas APP’s.  

Na primeira, 49,11% da APP está ocupada pela classe Urbano Esparso, e 10,6% pela 

classe Urbano Denso. Na segunda temos 43,21% ocupado pela classe Urbano Esparso e 11,27% 

para a classe Urbano Denso sendo o maior percentual dessa classe nas APP’s estudadas. Já para 

a microbacia Água Bela, tem-se 55,97% da APP apresentando a classe Urbano Esparso. Esses 

valores ocorrem devido à localização dessas bacias, que estão na região central da cidade e por 

isso abrangem uma área mais urbanizada. 

Esse resultado corrobora com Nascimento et al. (2005); Auer, Galvão e Roderjan 

(2015); e Alves e Ferreira (2016), que também encontraram diversos usos do solo incompatíveis 

com a proposta das áreas de preservação permanente hídricas em bacias hidrográficas, de 

diversas regiões do Brasil, reforçando a premissa de que os recursos hídricos estão ameaçados 

em todo país. 

Nas bacias urbanizadas, existem ainda a diferenciação entre a ocupação irregular das 

APP’s para a construção de moradias, que segundo Carvalho e Zequim (2003), aliado a falta de 

saneamento básico principalmente em locais menos desenvolvidos contribuem para a 

proliferação de vetores e agentes causadores de doenças. 

Por outro lado, existe uma crescente instalação de indústrias geralmente próximas aos 

corpos d’água uma vez que estes geralmente são visados como corpo receptor, para seus 

efluentes, as indústrias também são importantes consumidores de água onde grandes volumes 

de água são utilizados nos mais variados processos produtivos, o que coloca em risco a 

sustentabilidade dos mananciais (SILVA et al., 2013). 
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As microbacias Igarapé Dois de Abril e Água Doce são microbacias que apresentam 

porcentagens mais equitativas entre conflitos de cunho urbano e rural, já as demais concentram 

suas coberturas nas classes Pasto Sujo e Pasto, essas áreas apesar de estarem em 

desconformidade com a função das APP’s tem a recuperação mais simples, se comparadas com 

as áreas  urbanizadas, sobretudo nas áreas de Pasto Sujo que são áreas de pastagem sem manejo 

que gradualmente vão sendo invadidas por formações arbustivas dando início ao processo de 

sucessão florestal. 

Tal realidade não é exclusiva do município pois, Coutinho (2015), estudando uma 

microbacia em Cachoeiro de Itapemirim-ES encontrou usos de solo inadequados em mais de 

50% das APP’s, Felipe et al. (2015) também encontraram resultado semelhante em Piratininga-

SP, o que indica que esse padrão é observado ao longo de todo o país. 

 

3.3 AS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO FLORESTAL 

 

Para a definição das APP’s prioritárias para a recuperação florestal, após a aplicação 

da equação da combinação linear ponderada, o mapa de áreas prioritárias foi classificado em 5 

intervalos iguais que representam as prioridades: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta.  

Na figura 8 estão elencados os valores de porcentagem para cada classe de prioridade 

para as microbacias estudadas. O valor total das classes é menor que o total de APP devido à 

presença de formações florestais na APP, que foram consideradas restrições durante a aplicação 

da análise, visto que não faria sentido enquadrar áreas já florestadas na definição de áreas para 

recuperação. 

Nota-se a predominância da classe de Média prioridade com as maiores porcentagens, 

sobretudo nas bacias 2, 8, 14 e 15. Sendo que essas possuem diferentes padrões de uso do solo 

indicando que os outros fatores também contribuíram para o resultado. A classe de Alta 

prioridade também obteve porcentagens consideráveis, sendo superior à Média prioridade em 

algumas bacias como 3, 5 e 6. Estas bacias possuem padrão de uso predominantemente rural, 

resultado que pode ser visto também em outras bacias que obtiveram valores expressivos para 

classe Alta como a 1, 10 e 11. 
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Figura 8 – Gráfico de porcentagens de área para cada classe de prioridade para as microbacias 

estudadas. 

 

Os valores para a classe Baixa prioridade foram inferiores a 40% para todas as 

microbacias, sendo que as que apresentaram valores mais próximos a esse patamar foram as 

microbacias 8, 9, 12, todas predominantemente urbanas. As classes Alta e Muito alta têm-se 

10,58 km² de APP’s representando assim as maiores prioridades, a classe média prioridade 

sozinha possui 9,18 km² e as classes Baixa e Muito Baixa somam 2,2 km² o que se mostra como 

um grande desafio, no que diz respeito a adequação desses locais.  

Na figura 9 é possível observar em detalhe que as classes extremas obtiveram valores 

de área nulos ou muito baixos. Isso ocorreu devido as especificidades dos critérios utilizados, 

porém os baixos valores das classes de prioridade Muito Baixa e Baixa podem dar indícios da 

situação crítica em que as APP’s das microbacias se encontram. Isso ocorre principalmente por 

conta da urbanização como é o caso das microbacias 9 e 12, já que de acordo com Netto (2005), 

dentro da cidade as áreas florestadas podem ser cenário de competição por espaços entre o 

homem e os ecossistemas remanescentes. 
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Figura 9 – Detalhe da porcentagem para as classes de prioridade Muito Alta e Muito Baixa nas 

microbacias estudadas. 

 

A microbacia que apresentou maior APP na classe de prioridade Muito Alta foi a 

Igarapé dos Dez com área de 0,515 km², equivalente a 9,94% das APP’s a serem recuperadas 

nessa bacia. As demais apresentaram valores inferiores a 4% do total da APP na classe Muito 

alta. De maneira geral a maioria das APP’s se concentraram nas classes Média prioridade e Alta 

prioridade.  

Franco, Hernandez e Moraes, (2013) apesar de usar outro método de análise 

multicritério apresentou resultados similares para sua bacia, com a maior parte das APP’s tendo 

alta prioridade de recuperação. 

As bacias mais distantes do centro urbano do município obtiveram maior concentração 

de APP’s nas classes de maior prioridade, isso se deve aos parâmetros envolvidos na escolha 

como o uso do solo, onde usos como Pasto e Pasto Sujo tinha maior prioridade que os usos 

Urbano Denso e Urbano Esparso, fatores como a distância da malha viária e dos núcleos 

urbanos, e também da proximidade da cobertura florestal, uma vez que os fragmentos 

remanescentes se concentram nas regiões mais afastadas do perímetro urbano.  
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No trabalho de Francisco et al. (2008), foi possível observar a predominância de bacias 

rurais, com maior prioridade de recuperação. Adami et al. (2012) obtiveram resultados 

semelhantes, principalmente no que diz respeito a baixas prioridades nas áreas mais 

urbanizadas. 

De acordo Anelli (2015), a recuperação de rios urbanos e suas respectivas áreas de 

proteção enfrentam diversos desafios no Brasil, como conflitos com a especulação imobiliária, 

estruturação da rede viária e de saneamento, por isso deve ser fortemente integrada com as 

políticas de habitação social, e outras que estão intimamente ligadas a esse paradigma. 

Conforme citado acima, foram observadas semelhanças entre trabalhos que utilizaram 

a análise multicritério na seleção de áreas para a recomposição florestal apesar das diferenças 

dos métodos. Também é importante ressaltar que os trabalhos comparados utilizaram-se da 

técnica participatória para a definição dos pesos de ponderação e o presente trabalho se apoiou 

em pesquisas bibliográficas, mas o resultado se aproximou daqueles obtidos em trabalhos 

semelhantes. 

Na figura 10 estão representadas as APP’s delimitadas e suas respectivas prioridades 

de recuperação. Essa priorização das áreas objetiva primeiramente unir fragmentos florestais 

promovendo melhor estabilidade na paisagem, pois segundo Calegari et al. (2010), a união de 

fragmentos proporciona maiores áreas nucleares e a formação de corredores de vegetação. 

Posteriormente o foco é a transformação de usos do solo que são críticos para a 

qualidade dos recursos hídricos e podem ser convertidos em áreas florestadas. A partir daí a 

priorização é dada para locais de maior declividade, já que segundo Andrade, Sanquetta e 

Ugaya (2005), as áreas de APP com maior declividade representam áreas mais instáveis com 

risco elevado de erosão principalmente se combinada com usos do solo inadequados. Os outros 

fatores apesar de possuírem peso menor também contribuíram no resultado final da seleção das 

áreas prioritárias. 

A figura 10 mostra ainda que os polígonos formados por determinada classe de 

prioridade, muitas vezes apresentam-se isolados formando “ilhas” dentro de outras classes, esse 

resultado pode não ser positivo em um projeto de recuperação, uma vez que áreas maiores e 

com prioridade de recuperação homogênea seriam mais   interessantes.  Isso poderia ser 

resolvido utilizando uma regra de decisão que levasse em consideração uma área mínima para 

a criação do mapa final de prioridades. 

É possível notar ainda uma tendência a maiores prioridades nas áreas mais altas das 

bacias justamente por conta da presença de nascentes e da maior declividade dessas regiões, 

esse fato pôde ser observado também em campo. Tal resultado está de acordo com Adami et al. 
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(2012), que também obteve maior prioridade nas APP’s de nascentes onde esses critérios 

inclusive aumentaram a prioridade de uma área já urbanizada. 

Tais informações, aliadas à informações previamente obtidas em pesquisas anteriores, 

referente a caracterização morfométrica das bacias urbanas de Ji-Paraná (ARAUJO, 2016), e a 

qualidade das águas de nascentes urbanas (SILVA, 2016),  podem servir de ponto de partida 

para projetos de recuperação dessas áreas tanto pelo poder público como por projetos de 

extensão da universidade ou pela iniciativa privada, possibilitando traçar estratégias visando a 

melhoria na qualidade dos recursos hídricos de Ji-Paraná.  

Assim, os planos de recuperação podem ser realizados para cada bacia de acordo com 

o tamanho da sua área com maior prioridade, ou pode ser feita a recuperação das regiões 

prioritárias de diversas bacias simultaneamente, a depender da disponibilidade de recursos e 

foco do projeto. Para Ferraz e Vettorazzi (2003), a escolha da área para recuperação também 

deve levar em consideração critério como a continuidade e a extensão da área para que melhor 

integração do ecossistema. 

Essas informações deverão ser disponibilizadas para a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Ji-Paraná, na forma de um banco de dados geográficos visando contribuir com a 

tomada de decisão relacionada aos recursos hídricos do município, como ponto de partida para 

propostas futuras de programas de recuperação das APP’s da cidade. 
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Figura 10 – Mapa das áreas prioritárias para recuperação florestal em microbacias urbanas de Ji-Paraná – RO.
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3.4 VERIFICAÇÃO DE CAMPO 

 

Na figura 11 pode-se observar os pontos visitados. Devido ao período de estiagem 

alguns cursos d’água estavam secos, uma vez que os mesmos são pequenos e intermitentes. A 

distribuição dos pontos variou entre as microbacias pois os locais foram escolhidos de acordo 

com a representatividade das classes observadas.  As visitas possibilitaram concluir que a 

análise multicritério apresentou bons resultados, pois através das visitas de campo é possível 

concluir que a recuperação seria mais facilitada nos locais que apresentaram maiores 

prioridades em detrimento daqueles de baixa prioridade. 

 

Figura 11 – Localização dos pontos visitados para verificação de campo do mapa de áreas prioritárias 

para recuperação florestal em microbacias urbanas de Ji-Paraná – RO. 

 

Na figura 12 estão ilustradas algumas regiões com prioridade Muito Alta de 

recuperação. As imagens 12A e 12C ilustram a predominância de pastagens, sendo que em 9A 

tem-se o relevo levemente ondulado, nesses locais a drenagem não aparece, pois, as áreas de 

alta prioridade estão dentro das propriedades, por isso as fotos foram tiradas apenas para 

representar as características da região. Na imagem 12B tem-se a detecção de um erro do 
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método onde a avaliação indicou uma área florestada, como uma região que deve ser 

recuperada, provavelmente este erro provém da confusão entre a área florestada e o solo exposto 

da estrada durante a classificação automática. 

 

 
 

Figura 12 – Paisagens classificadas com prioridade de recuperação Muito Alta em microbacias urbanas 

de Ji-Paraná – RO, Setembro de 2017. 

 

A figura 13 apresenta imagens que retratam áreas com Alta prioridade de recuperação. 

Em 13A, está a vista de uma área urbana de baixa densidade de ocupação, onde há vegetação 

rasteira nas margens do curso d’água com espaço suficiente para a composição da APP. Em 

13B e 13C, áreas rurais com a presença de pasto, e criação de gado.  

De acordo com Leal et al. (2017), a presença de gado em contato direto com nascentes 

ocasiona o pisoteio do solo alterando na vazão das mesmas, além disso o carreamento de urina 

e fezes junto ao escoamento superficial altera a qualidade dos recursos hídricos. Ao observar a 

paisagem também é possível verificar áreas disponíveis para a restauração florestal. 

 

 

Figura 13 – Paisagens classificadas com prioridade de recuperação Alta em microbacias urbanas de Ji-

Paraná – RO, Setembro de 2017. 
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A figura 14 ilustra alguns exemplos de locais com Média prioridade de recuperação. 

Na imagem 14A, tem-se um igarapé intermitente que está situado no limite entre uma região 

urbanizada e outra com características rurais, em sua margem é possível ver formações 

arbustivas, porém no geral a área é composta por pasto. Em 14B, visualiza-se um igarapé em 

área urbana, em que, apesar de existir uma faixa livre nas margens do mesmo, a presença de 

algumas habitações dificulta a execução de planos de recuperação nesta área. A imagem 14C 

mostra um igarapé canalizado, e a proximidade com uma rua e um muro, que são empecilhos 

para a recuperação. 

 

Figura 14 – Paisagens classificadas com prioridade de recuperação Média em microbacias urbanas de 

Ji-Paraná – RO, Setembro de 2017. 

 

Na figura 15 estão contidas imagens referentes a locais com Baixa prioridade. Em 15A 

além da canalização do igarapé, é possível visualizar diversos elementos que dificultam a 

recuperação de suas margens como a presença de postes casas e ruas. Nas imagens 15B e 15C 

observa-se forte urbanização nas margens do corpo d’água, inclusive na figura 15B do lado 

direito é possível notar um empreendimento de pequeno porte, que aparentou ser uma oficina 

mecânica. 

 

 

Figura 15 – Paisagens classificadas com prioridade de recuperação Baixa em microbacias urbanas de 

Ji-Paraná – RO, Setembro de 2017. 
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Na figura 16, as imagens representam apenas dois locais visitados, pois os outros dois 

visitados estavam em área de densa urbanização e não era possível observar o curso d’água, 

podendo este ter sido canalizado por baixo do pavimento ou aterrado. O padrão observado nas 

fotos é semelhante ao da classe baixa com presença de um igarapé canalizado em 16A, e 

moradias muito próximas ao curso d’água em 16B. 

 

Figura 13 – Paisagens classificadas com prioridade de recuperação Muito Baixa em microbacias 

urbanas de Ji-Paraná – RO, Setembro de 2017. 

 

De maneira geral as áreas com maior prioridade representaram locais onde projetos de 

recuperação florestal, seriam em teoria mais facilmente implantados, principalmente por 

contarem com usos do solo menos antropizados, sem moradias, e edificações no entorno dos 

cursos d’água.  

Contudo é importante destacar que apesar do método identificar áreas mais viáveis 

para recuperação do ponto de vista físico, as áreas com menor prioridade não devem ser 

negligenciadas pois elas também estão impactadas e apresentam relação mais estreita com a 

população uma vez que estão concentradas na parte central da cidade, uma vez que a 

recuperação nessas áreas, transformando-as em parques lineares poderia ter impactos positivos 

na esfera social e ambiental. Segundo Pereira et al. (2016), a criação de parques lineares, 

aumenta as áreas permeáveis no ambiente urbano reduzindo os riscos de inundação, melhora a 

qualidade do ar e o conforto térmico, além de contribuir com a diminuição da degradação dos 

recursos hídricos. Sendo que tais aspectos trariam significativas melhorias para a sociedade da 

cidade de Ji-Paraná e também para os recursos hídricos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, a partir do diagnóstico do uso e ocupação do solo ficou evidente a 

pressão sobre os recursos hídricos urbanos em Ji-Paraná. Foi possível observar que as bacias 

sofrem com a urbanização no centro da cidade. 

Por outro lado, nas regiões mais periféricas e menos urbanizadas, a cobertura vegetal 

natural deu lugar às pastagens, o que também acaba impactando aos recursos hídricos. 

A bacia com maior área de vegetação densa foi a Igarapé Nazaré, e a bacia com maior 

percentual de cobertura florestal foi a Inominada 4. Por sua vez, as microbacias mais 

urbanizadas foram a do Igarapé Pintado, Igarapé Riachuelo, e Igarapé Água Bela, em termos 

percentuais. O índice Kappa demonstrou uma boa qualidade nas classificações realizadas.  

Foram detectados ainda diversos conflitos no uso e ocupação do solo, com diversos 

usos inadequados, no interior de áreas de preservação permanente, onde dos 30,45 km² de 

APP’s analisados, somente 7,51 km² possuem cobertura de vegetação arbórea, enquanto que 

outros 3,9 km² estão urbanizados, e 16,72 km² estão cobertos pelas classes de pastagens.  

Posto isso, a realização de uma abordagem multicritérios para a recuperação dessas 

áreas de conflito foi de suma importância para a gestão futura dos recursos hídricos de Ji-

Paraná, fornecendo subsídios para a tomada de decisão, por meio da determinação de classes 

de prioridade para a execução de projetos para a recuperação dessas áreas.  De acordo com as 

visitas a campo a abordagem multicritério se mostrou adequada, e apresentando possibilidades 

locacionais viáveis para a execução de projetos de recomposição florestal das áreas de 

preservação permanente das microbacias urbanas do município de Ji-Paraná. 

Assim acredita-se que esse trabalho possa vir a complementar as informações acerca 

dos recursos hídricos na cidade, que vem sendo obtidas no âmbito do projeto de pesquisar que 

a ele deu origem, e almeja-se que todo o conhecimento sedimentado ao longo do projeto seja 

utilizado pelo poder público para a elaboração de políticas públicas voltadas para a esfera dos 

recursos hídricos que apresentam tantos problemas no município. 
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