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“A riqueza pode até vir, 

 mas a sabedoria temos que procurá-la.” 

(Provérbio Chinês)  



 

 

RESUMO 

 

A Floresta Nacional (FLONA) do Bom Futuro, localizada no município de Porto Velho, 

estado de Rondônia, sofreu intensa ocupação a partir da década de 90. Como efeito, é possível 

que a ocupação na área da FLONA tenha afetado a estabilidade do solo, deixando-o 

susceptível à erosão. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi mensurar e quantificar a 

vulnerabilidade natural à perda de solos na FLONA Bom Futuro e seu entorno a partir de 

métodos indiretos, nomeadamente Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). Como resultado identificou-se que a retirada da vegetação nativa interferiu 

na estabilidade do terreno, sendo o dano minimizado pela estrutura do solo e da geologia 

encontrada na área. Também foi verificado que a altitude e a declividade de algumas áreas 

fazem com que estas devam ser totalmente protegidas, mantendo a cobertura vegetal nativa. 

 

Palavras-chave: impacto ambiental, unidade de conservação, análise da paisagem, ocupação 

humana, erosão.  



 

 

ABSTRACT 

 

TITLE: NATURAL VULNERABILITY ASSESSMENT OF SOIL LOSS FROM 

INDIRECT METHODS IN BOM FUTURO NATIONAL FOREST AND ITS 

SURROUNDINGS, RONDÔNIA 

 

The Bom Futuro National Forest (FLONA), located in the municipality of Porto Velho, 

Rondônia State, suffered intense occupation from the early 90. Indeed, it is possible that the 

occupation in the area of the FLONA has affected the stability of the soil, leaving it 

susceptible to erosion. In this sense, the objective of this study was to measure and quantify 

the natural vulnerability to loss of soils in the FLONA Bom Futuro and its surroundings from 

indirect methods, including remote sensing and geographic information system (GIS). As a 

result it was identified that the removal of the native vegetation interfered in the stability of 

the ground and the damage minimized by soil structure and geology found in the area. It was 

also verified that the altitude and slope of some areas make these should be fully protected 

while maintaining native vegetation cover. 

 

Keywords: environmental impact, conservation unit, landscape analysis, human occupation, 

erosion.  
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INTRODUÇÃO 

 

Avaliar a influência adversa das atividades humanas sobre os recursos naturais 

motivou pesquisas em várias áreas do conhecimento, especialmente naquelas destinadas a 

conservação dos recursos naturais. Assim, em Rondônia, segundo dados do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA, 2009), até o final da década passada, 25% da Floresta Nacional do 

Bom Futuro havia sido ilegalmente explorada e transformada em pastagem e um total de 35 

mil cabeças de gado e 3 mil pessoas estavam presentes dentro dos limites da mesma. Essas 

alterações decorrem do processo de ocupação sem planejamento em Rondônia oriundos da 

distribuição de terras realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), bem como por ocupações irregulares. 

Acredita-se que a criação de gado bovino é uma das principais causas da retirada da 

vegetação na área. Neste sentido, sabe-se que a vegetação cumpre um importante papel na 

conservação do solo, protegendo-o dos processos erosivos causados principalmente pela 

chuva e pelo escoamento superficial. Com efeito, segundo Faria et al. (2003), a erosão é um 

processo natural de degradação, decomposição, transporte e deposição de materiais de rochas 

e solos. Este processo ocorre de forma natural desde o início da formação da crosta terrestre, 

porém, as atividades humanas o aceleram. Como consequência, ocorre a perda de solos 

férteis, a poluição da água, o assoreamento dos recursos hídricos, a degradação e a redução da 

produtividade global dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 

Assim, avaliar o impacto que as comunidades humanas têm causado em ambientes 

anteriormente em equilíbrio e planejar a ocupação, são razões pelas quais se procura encontrar 

a técnica mais adequada de se analisar o ambiente (GOMES, 2000 p. 26). Desta forma, as 

ferramentas de Geoprocessamento têm contribuído para análises variadas do 

comprometimento da qualidade dos recursos naturais, das quais se destaca as análises de 

vulnerabilidade ambiental a perda de solos. Dentre as ferramentas mais aplicadas no âmbito 

do Geoprocessamento destaca-se o Sensoriamento Remoto (SR) e os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). O SR configura ferramenta de aquisição de dados e o SIG a ferramenta 

para integração e espacialização, convertendo dados em informações. Além disso, quando 

integradas em Sistemas de Informações os dados de SR são maximizados favorecendo, além 

da extração de dados e informações, análises espaciais robustas. 

Diante da possibilidade de análise por Geoprocessamento, especialmente SR e SIG 

objetivou-se com este trabalho avaliar e mensurar a vulnerabilidade natural à perda de solos 

na Floresta Nacional do Bom Futuro e seu entorno, no município de Porto Velho, Rondônia. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A intensificação das atividades antrópicas, que compromentem o equilíbrio dos 

recursos naturais, repercutiu de forma negativa em todo o mundo no século XX. Assim, 

suscitou debates intensos que resultaram na Conferência de Estocolmo, Suécia, considerada o 

marco para sistematização de políticas que disciplinam os usos dos recursos naturais. 

No cenário de comprometimento dos recursos naturais destaca-se erosão dos solos, 

como o desequilíbrio que atinge, dentre outros, a fauna, flora e recursos hídricos e que é 

descrita a seguir. 

 

1.1 EROSÃO DOS SOLOS 

 

Segundo Wicander e Monroe (2009) a erosão é a principal forma de degradação dos 

solos. Ela consiste num processo de desprendimento, transporte e deposição das partículas do 

solo, tendo como principais agentes o vento e a água, embora o primeiro provoque 

considerável desgaste do solo em algumas regiões, a água corrente é muito mais efetiva. 

Smith e Wischmeier (1962 apud GUTH, 2010) mencionam que quatro fatores e suas 

interações são determinantes no processo erosivo hídrico: o clima, representado 

principalmente pela ação da precipitação pluviométrica; o solo, considerando sua resistência a 

degradação; a topografia, notadamente a declividade do talude e; o tipo de cobertura do solo. 

Crepani et al. (2001) ainda considera que a geologia interfere neste fenômeno. Os três 

primeiros, além da geologia, são fatores de difícil modificação, necessitando de processos 

naturais que duram certo tempo para que isto ocorra, assim, a cobertura do solo assume papel 

importante no controle da erosão. A vegetação, como principal elemento da cobertura do solo, 

é importante na proteção do mesmo contra a ação das chuvas, porque diminui o escoamento 

superficial no terreno, aumentando a infiltração da água e reduzindo seu peso (GUERRA, 

2009). 

Contudo, normalmente a primeira fase de ocupação da terra envolve a retirada da 

cobertura vegetal natural. Na medida em que há a conversão do uso do solo, nas diversas 

atividades humanas, sua superfície fica mais exposta à ação do impacto das gotas de chuva e 

da enxurrada. Desta forma, o ser humano se caracteriza como o principal agente de erosão dos 

solos enquanto desenvolve suas atividades. 

Como consequências deste processo, Abdon (2004) afirma que a erosão causa a 

degradação do solo prejudicando a fertilidade, alterando a profundidade do solo, o qual é 
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responsável por grande parte da matéria orgânica presente no solo, pelos nutrientes 

necessários ao crescimento e manutenção das plantas e pela melhor estrutura para o 

desenvolvimento das raízes. Além da perda de nutrientes, a erosão do solo causa grande 

aporte de sedimentos para os cursos d’água e, como citado por Carvalho et al. (2006), tais 

refluxos podem causar impactos eutróficos, ou de outro tipo rio abaixo, afetando toda a biota 

presente neste ecossistema. 

A partir do reconhecimento dos impactos associados às atividades humanas normas, 

leis e regulamentações foram estruturadas em prol do uso sustentável dos recursos naturais. 

No Brasil destaca-se o aparecimento da preocupação com a conservação dos recursos naturais 

na Constituição Federal (BRASIL, 1988), através do Artigo 225 e de Leis Estaduais. Neste 

sentido, destaca-se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), descrita 

sucintamente a seguir. 

 

1.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

No Brasil está em vigor, desde o dia 18 de julho de 2000, a Lei Nº. 9.985 (BRASIL, 

2000) que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Esta Lei 

estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. 

Em síntese, de acordo com o SNUC1, são duas as classes de Unidades de 

Conservação (UC) presentes no Brasil, sendo elas: 

 Uso Sustentável: incluem as UC’s onde o uso direto é permitido, desde que de 

forma sustentável, não interferindo nas dinâmicas do ecossistema. Nesta 

categoria estão presentes: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional (FLONA), Reserva 

Extrativista (RESEX), Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva 

Particular do Patrimônio Natural.  

 Proteção Integral: tem por objetivo preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, como para fins educacionais e 

científicos. Nesta categoria se incluem: Estação Ecológica, Reserva Biológica 

(REBIO), Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. 

As unidades de conservação disciplinam e vedam usos e as metodologias de análises 

nesta área, portanto devem observar as recomendações legais de suas características. 

                                                 
1 Detalhe das subcategorias na referida Lei. 
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Para este trabalho, destaca-se a Floresta Nacional do Bom Futuro, a qual o histórico 

de sua ocupação é explanado a seguir. 

 

1.3 HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DA FLONA BOM FUTURO 

 

Visando conciliar a pavimentação de parte da BR-364 e a conservação da 

biodiversidade, foi criada pelo decreto Nº 96.188, de 21 de junho de 1988 a Floresta Nacional 

Bom Futuro com um total de 271 mil hectares. No entanto, na prática o que se observou ao 

longo dos anos foi à redução considerável da cobertura de floresta nativa e a conversão das 

áreas em pastagem. 

Para coibir a ilegalidade, os Ministérios Públicos Federal e Estadual propuseram, em 

agosto de 2004, uma Ação Civil que resultou numa liminar da Justiça Federal para a 

desocupação da área (BARRETO e MESQUITA, 2009). Entretanto, esta ação não foi 

cumprida. Em 2005, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), INCRA e o Governo de Rondônia assinaram um Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC), com o intuito de retirar grandes pecuaristas e madeireiros da FLONA, 

reassentando pequenos produtores em outras regiões do estado. Mais uma vez, o acordo foi 

descumprido. Já em 2009, o MMA divulgou que iria cumprir as ações judiciais propostas em 

2004. Como retaliação, o Governo de Rondônia decidiu suspender a licença ambiental da 

Usina Hidroelétrica de Jirau com a justificativa de que esta afetaria duas unidades de 

conservação estaduais (COUTINHO, 2009), sendo descritas por Escada et al. (2013) a 

Floresta Estadual do Rio Pardo e a Reserva Estadual Extrativista Jaci-Paraná. Como proposta, 

o então governador de Rondônia recomendou ao presidente da República a troca da 

regularização das invasões na FLONA Bom Futuro pelas duas UC’s estaduais afetadas pelo 

reservatório de Jirau. A resposta do Governo Federal foi que a troca não estava amparada 

legalmente, não resolveria os problemas já existentes na FLONA e decidiu retirar todo o gado 

existente no interior da mesma (DIETRIECH, 2009). A mesma notícia cita que a ideia do 

então ministro do meio ambiente Carlos Minc era alterar a categoria da Unidade de 

Conservação: 

 
[...] na parte conservada, seria criada uma unidade de conservação de 

proteção integral, e, nos 100 mil hectares mais antropizados, uma Área de 

Proteção Ambiental de uso sustentável, onde, segundo Minc, seriam 

fomentadas e apoiadas atividades ambientalmente corretas, com a 

recuperação de áreas degradadas (DIETRIECH, 2009). 
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Em junho do mesmo ano, o Governador do Estado e o Presidente do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) assinaram um acordo para divisão da 

FLONA Bom Futuro em três unidades de Conservação (DECOM, 2009): uma UC Federal de 

proteção integral e mais duas reservas estaduais de uso sustentável. Com isto, a licença de 

instalação da Usina Hidrelétrica de Jirau foi autorizada pelo órgão estadual responsável pela 

concessão. 

Em 2010, através da lei federal nº 12.249/10 de 11 de junho de 2010 (BRASIL, 

2010), a redução da FLONA Bom Futuro foi efetivada, passando a contar, agora, com 97.000 

ha, cerca de 35% dos 271.000 ha originais. Do restante, 83.000 ha se tornaram um 

assentamento para 1.300 famílias no entorno da localidade de Rio Pardo e outros 100.000 ha 

serviram de área para a criação da APA Rio Pardo (ESCADA et al., 2013). 

 

1.4 METODOLOGIAS DE ANÁLISE A PERDA DE SOLOS 

 

As metodologias de análise da perda de solo são realizadas de forma direta e indireta. 

De forma direta favorece experimentos em áreas restritas e de forma indireta utiliza-se de 

ferramentas de Geoprocessamento, que são exploradas nesta pesquisa, portanto vista com 

maior detalhe. Das metodologias de análise por Geoprocessamento destaca-se a proposta de 

Crepani et al. (2001), por ser a metodologia proposta para Amazônia. Tal metodologia é 

bastante utilizada. Gomes (2000), Santos e Sobreira (2008), Mesquita et al. (2010), Bastos et 

al. (2011), Guidelli (2013) e Linhares (2013) são alguns exemplos de autores que realizaram 

trabalhos com base na metodologia apresentada por Crepani et al. (2001). Antes de detalhar a 

metodologia apresentam-se as características e potencialidades do SR, como fonte de dados e 

do SIG como instrumento de integração e manipulação destes. 

 

1.5 GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANÁLISE DA VULNERABILIDADE 

NATURAL A PERDA DE SOLOS 

 

O Geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de tecnologias voltadas à 

coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico (INPE, 2012). 

Várias são as técnicas incluídas no Geoprocessamento, destacando-se o Sensoriamento 

Remoto (SR) e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Por Sensoriamento Remoto, entende-se a utilização de sensores para aquisição de 

informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles (INPE, 2012). 



14 

 

Através do uso desta técnica, é possível extrair informações diversas de imagens geradas por 

distintos sistemas sensores. Tradicionalmente, a extração de informações das imagens de 

Sensoriamento Remoto pelas equipes técnicas de geociências tem sido feita por métodos 

analógicos (IBGE, 1999). Apesar disto, a partir da popularização dos sistemas 

computacionais, o uso do processamento digital vem crescendo, ao qual se dá o nome de 

Processamento Digital de Imagens (PDI). 

O PDI é geralmente realizado em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que 

dispõe de ferramentas robustas de manipulação de imagens e análises espaciais de arquivos 

vetoriais. As ferramentas de análise de imagem podem variar entre os programas SIG, mas 

todos apresentam ferramentas que de alguma forma contribui para análise de imagens de SR. 

Os SIG’s são caracterizados por Ferreira (2006) como sistemas que realizam 

tratamento computacional de dados geográficos. Estes dados podem tanto ser em forma de 

vetor, quando se quer representar objetos espacialmente discretos (LANG e BLASCHKE, 

2007) ou raster quando há a necessidade de se representar fenômenos espaciais com 

ocorrência contínua (LANG e BLASCHKE, 2009).  

Assim, a partir da identificação e caracterização do SR e SIG apresenta-se no 

próximo tópico a caracterização da área de estudo e as metodologias utilizadas durante o 

trabalho. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende a região ocupada pela Floresta Nacional Bom Futuro. 

Também foram considerados uma área de influência ou buffer de 10 km além dos limites da 

mesma como sendo uma zona de amortecimento, termo definido no SNUC. Este valor foi 

adotado, já que nas pesquisas realizadas durante a execução deste trabalho não foram 

encontrados valores referentes à zona de amortecimento. Esta área está demonstrada na Figura 

1. 

 
Figura 1 - Localização da Área de Estudo. 

 

Os limites da FLONA Bom Futuro ocupam uma área que pertence ao município de 

Porto Velho e possuem uma área de 97 mil ha. Além deste município, a zona de 

amortecimento também ocupa áreas dos municípios de Alto Paraíso e Candeias do Jamari, 

com uma área de 290 mil ha. A área total de estudo possui aproximadamente 387 mil ha. 

É importante citar que a FLONA Bom Futuro faz fronteira com outras UC’s, sendo 

elas a RESEX Estadual Jaci-Paraná e a APA Estadual do Rio Pardo, esta última remanescente 

do desmembramento da própria FLONA Bom Futuro, além disso, há a presença da a Terra 

Indígena (TI) Karitiana. Sendo assim, parte da zona de amortecimento se encontra no interior 
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das mesmas. Apresentada a localização, segue a seguir a metodologia de análise a 

Vulnerabilidade Natural a Perda de Solos utilizada neste trabalho. 

 

2.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

A metodologia utilizada durante o presente trabalho, seguiu aquela proposta por 

Crepani et al. (2001). Esta se baseia na pedogênese (processo de formação do solo) e 

morfogênese (processo de modificação do solo), assim como na potencialidade dos estudos 

integrados de imagens orbitais e Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 

2.2.2 Etapas para geração de mapas de vulnerabilidade natural a perda de solos 

 

Esta sessão apresenta as etapas para a geração de mapas de vulnerabilidade natural a 

perda de solos. 

 

2.2.2.1 Análise e interpretação das Imagens Orbitais 

 

Esta é talvez a etapa mais importante da metodologia, pois a partir dela é possível a 

extração das informações básicas e atuais que serão utilizadas durante o estudo. Através da 

análise das mesmas é possível a confecção de um mapa contento as chamadas Unidades 

Territoriais Básicas (UTB’s) (CREPANI et al., 2001). 

Crepani et al. (2001) definem as UTB’s como uma entidade geográfica que contém 

atributos ambientais (geologia, pedologia, geomorfologia, vegetação, clima) que permitem 

diferenciá-la de suas vizinhas, ao mesmo tempo em que possui vínculos dinâmicos que a 

articulam à uma complexa rede integrada por outras unidades territoriais.  

 

2.2.2.2 Associação do mapa de UTB’s aos dados temáticos 

 

Nesta etapa, o mapa gerado durante a etapa anterior é associado a dados pré-

existentes (mapas geológicos, geomorfológicos, de solos e de vegetação), deste modo, 

caracterizando cada unidade da paisagem quanto a sua morfodinâmica. Esta caracterização é 

feita a partir dos critérios baseados nos conceitos de Ecodinâmica de Tricart (1977 apud 

Crepani et al., 2001) e, como relatada por Crepani et al. (2001), pode ser dividida em: 

 

 Meios estáveis 
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o cobertura vegetal densa; 

o dissecação moderada; 

o ausência de manifestações vulcânicas 

 Meios intermediários 

o balanço entre as interferências morfogenéticas e 

pedogenéticas 

 Meios fortemente instáveis 

o condições bioclimáticas agressivas, com ocorrências de 

variações fortes e irregulares de ventos e chuvas; 

o relevo com vigorosa dissecação; 

o presença de solos rasos; 

o inexistência de cobertura vegetal densa; 

o planícies e fundos de vales sujeitos a inundações; e 

o geodinâmica interna intensa. 

 

A partir disto, são determinados valores para as três categorias. UTB’s estáveis 

recebem valor 1, UTB’s intermediários recebem valor 2 e UTB’s instáveis recebem valore 3. 

Estes valores estão descritos na Tabela 1. 

 

 
Tabela 1 - Valores atribuídos as unidades estáveis, intermediárias e instáveis. 

UNIDADE RELAÇÃO PEDOGÊNESE/MORFOGÊNESE VALOR 

Estável Prevalece a pedogênese 1 

Intermediária Equilíbrio entre pedogênese e morfogênese 2 

Instável Prevalece a Morfogênese 3 

Fonte: adaptado de Crepani et al. (2001). 

 

2.2.2.3 Avaliação da vulnerabilidade natural a perda de solos para cada tema dentro das 

UTB’s 

 

Para caracterizar a vulnerabilidade de cada UTB é realizada uma média aritmética 

entre os valores definidos para cada tema, conforme pode ser visto na Equação 1. Vale 

destacar que para o tema geomorfologia, são considerados três fatores: a amplitude 

interfluvial, a amplitude altimétrica e a declividade percentual, sendo assim, antes da inserção 

deste tema na Equação 1, é necessário obter uma média aritmética desses três fatores 
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conforme descrito na Equação 2. O fluxograma do processo é apresentado na Figura 2 e todos 

os procedimentos de conversão e cálculo foram realizados no software Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), versão 5.2.5 (CÂMARA et al., 

1996). 

 

Equação 1 

𝑉 =
𝐺 + 𝐺𝑒 + 𝑆 + 𝑉𝑒 + 𝐶

5
 

 

Onde: 

V = Índice de vulnerabilidade natural a perda de solo; 

G = Vulnerabilidade para o tema Geologia; 

Ge = Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia; 

S = Vulnerabilidade para o tema Pedologia; 

Ve = Vulnerabilidade para o tema Cobertura do Solo; 

C = Vulnerabilidade para o tema Clima. 

 

 

Equação 2 

𝐺𝑒 =
𝐴𝑎 + 𝐴𝑖𝑓 + 𝐷𝑝

3
 

 

Onde: 

Ge = Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia; 

Aa = Vulnerabilidade para o tema Amplitude Altimétrica; 

Aif = Vulnerabilidade para o tema Amplitude Interfluvial; 

Dp = Vulnerabilidade para o tema Declividade Percentual. 
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No total, 21 valores são possíveis de obtenção para a caracterização de cada UTB 

dentro de uma escala de estabilidade/vulnerabilidade. Para a representação cartográfica, foram 

selecionadas 21 cores. Estas cores foram obtidas através da combinação das três cores 

primárias (azul, verde e vermelho). O valor 1, que representa estabilidade é associado a cor 

azul, a estabilidade intermediária, 2, é representada pela cor verde e 3, valor de maior 

vulnerabilidade, é caracterizado pela cor vermelha. Valores intermediários são representados 

pela combinação de sua cor inferior e superior, ou seja, valores entre 1 e 2 são representados 

pela combinação das cores azul e verde, assim como valores entre 2 e 3 são representados 

pela combinação das cores verde e vermelha. A combinação cor/vulnerabilidade é 

apresentada no Quadro 1. 
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Figura 2 - Fluxograma de confecção de mapas de vulnerabilidade natural a perda de solos. 
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Quadro 1 - Números e cores definidos para cada UTB. 

Fonte: adaptado de Crepani et al. (2001). 

 

2.3 OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A partir da sucinta descrição da metodologia proposta por Crepani et al. (2001), a 

seguir são explanados a forma de obtenção dos dados e a metodologia utilizada para extração 

das informações para cada tema utilizado na equação para geração de mapas de 

Vulnerabilidade Natural a Perda de Solos.  

Vale destacar que em um cenário ideal, os atributos utilizados no estudo deveriam 

ser coletados em campo por uma equipe multidisciplinar afim de padronizar a escala e a época 

de obtenção, contudo, dados pré-existentes resultam em redução de gastos e tempo em 

exaustivos trabalhos de campo. Contudo, destaca-se que os dados utilizados não estão na 

mesma escala e tal fato certamente influenciam nos resultados. 
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2.3.1 Geologia 

 

Os dados geológicos foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2012), escala de 1:1.000.000. Para a área de estudo, foi utilizada a carta 

“SC.20 – Porto Velho”. Dentre as unidades geológicas presentes na área, destaca-se o 

Complexo Jamari. 

 

2.3.2 Geomorfologia 

 

Crepani et al. (2001) cita que para este tema, três fatores são levados em 

consideração: a amplitude interfluvial (distância entre os canais de drenagem), a amplitude 

altimétrica e a declividade. Porém, devido a não identificação de uma metodologia para a 

detecção do primeiro fator, somente os últimos dois foram considerados. 

Para a definição dos dois fatores, também foi utilizado o software SPRING versão 

5.2.5 (CÂMARA et al., 1996), assim como nas etapas anteriores. Através da ferramenta de 

geração de Modelos Numéricos de Terreno (MNT) foi possível a extração dos índices 

altimétricos presentes nas cenas do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) obtidos junto 

ao sítio da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) (MIRANDA, 2005). 

Neste caso, foi necessária a carta SC-20-V-D para a área estudada. 

 

2.3.3 Pedologia 

 

Os dados de solos foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2012) em formato shapefile (SHP) e escala 1:1.000.000. De acordo com os 

mesmos, os solos encontrados na área de estudo pertencem às classes Argissolos, 

Cambissolos, Latossolos, Neossolos e Plintossolos. 

 

2.3.4 Vegetação 

 

Para a obtenção da cobertura do solo, foi utilizado um mapa de vegetação digital em 

escala 1:250.000 e formato SHP obtido no sítio do MMA (2002). Devido a desatualização do 

mesmo, foi necessário o uso de imagens de sensores orbitais para obter a cobertura atualizada 

da área. Esta análise utilizou-se de técnicas de PDI e será descrita a seguir, sendo que todo o 

processo foi realizado mais uma vez no software SPRING versão 5.2.5 (CÂMARA et al., 

1996). 
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2.3.4.1 Seleção e obtenção das imagens orbitais 

 

As cenas utilizadas para a detecção da vegetação são provenientes do Sensor 

Operational Land Imager (OLI) do Land Remote Sensing Satellite 8 (LANDSAT 8) e foram 

obtidas gratuitamente junto ao sitio do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, 2013). 

Assim, utilizou-se as bandas 4, 5 e 6, correspondentes as faixas do Vermelho, Infravermelho 

Próximo e SWIR 1 respectivamente (características na Tabela 2). Estas bandas permitem 

realizar uma composição colorida, de modo que os diferentes tipos de vegetação sejam 

facilmente identificados. As órbitas/pontos e a data do imageamento das cenas utilizadas estão 

descritas na Tabela 3. 

 

 
Tabela 2 - Características da bandas utilizadas. 

BANDA 
COMPRIMENTO DE 

ONDA (nm) 

RESOLUÇÃO 

ESPCAIAL 

Banda 04 - Vermelho 0,64 - 0,67 30 

Banda 05 - Infravermelho Próximo 0,85 - 0,88 30 

Banda 06 - SWIR 1 1,57 - 1,65 30 

Fonte: USGS, 2013. 

 
Tabela 3 - Órbitas/Pontos e data do imageamento das cenas utilizadas. 

ÓRBITA/PONTO DATA DO IMAGEAMENTO 

232/66 10 de julho de 2013 

232/67 10 de julho de 2013 

233/66 02 de agosto de 2013 

 

2.3.4.1.2 Pré-Processamento 

 

O pré-processamento consiste na conversão dos dados originais em formato 

reconhecível pelo SPRING, além da correção geométrica conhecida no software como 

registro. A conversão foi realizada no módulo Impima. 

O registro foi realizado com o auxílio de uma malha digital dos canais de drenagem 

fornecidos pela Agencia Nacional de Águas (ANA, 2010) em escala de 1:1.000.000. 

 

2.3.4.1.3 Processamento 
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O processamento consiste na segmentação, no qual divide-se a imagem em regiões 

que devem corresponder às áreas de interesse da aplicação. Entende-se por regiões um 

conjunto de "pixels" contíguos, que se espalham bidirecionalmente e que apresentam 

uniformidade (INPE, 2012). Além disto, é importante realizar um realce na imagem para que 

as diferentes características presentes na mesma sejam facilmente detectadas visualmente, esta 

técnica é denominada contraste no SPRING. 

 

2.3.4.1.4 Análise e interpretação de padrões 

 

Na análise e interpretação de padrões, é realizada a classificação. Para classificar 

uma imagem segmentada, é utilizado o classificador conhecido como Isoseg. Segundo o INPE 

(2012), este se trata de um algoritmo de agrupamento de dados não-supervisionado, aplicado 

sobre o conjunto de regiões, que por sua vez são caracterizadas por seus atributos estatísticos 

de média e matriz de covariância, e também pela área. 

A partir da classificação e do mapa de vegetação do MMA (2002), foram 

identificados três diferentes tipos de vegetação: Floresta Ombrófila Aberta, Vegetação 

Secundária e Pastagem. Também foi detectado a presença de Queimadas.  

 

2.3.5 Clima 

 

Para o estudo da vulnerabilidade natural a perda de solos, em se tratando do tema 

clima, leva-se em consideração somente a intensidade pluviométrica, sendo assim, foram 

obtidos dados pluviométricos com escala de 1:5.000.000 junto ao CPRM (2006). Porém, para 

obtenção da intensidade pluviométrica, também se fazem necessários dados da média do 

período chuvoso. Crepani et al. (2001) apresentam um mapa da média do período chuvoso no 

Brasil desenvolvido pelo IBGE (1993 apud CREPANI et al., 2001). 

Assim, como referido os dados foram integrados em SIG a partir da modelagem 

geográfica. Os resultados destas análises constam no Tópico 3. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 VULNERABILIDADE NATURAL A PERDA DE SOLOS PARA CADA TEMA 

 

Crepani et al. (2001) mencionam que anteriormente a análise da Vulnerabilidade a 

Perda de Solos, deve-se fazer uma análise individual por temas utilizados na modelagem, 

sendo assim, a seguir são apresentados os resultados obtidos para cada tema. 

 

3.1.1 Geologia 

 

Crepani et al. (2001) consideram que a geologia contribui para a definição da 

morfodinâmica da unidade de paisagem natural. Fatores como a história da evolução 

geológica do ambiente onde a unidade se encontra e o grau de coesão das rochas, ou seja, a 

intensidade da ligação entre os minerais ou partículas que as compõem, são levados em 

consideração na atribuição dos pesos. 

Como pode ser visto na Figura 3 e Tabela 4, para a área de estudo, nove unidades 

geológicas foram identificadas, sendo elas (1) Suite Intrusiva Alto Candeias, (2) Suite 

Intrusiva Santo Antônio, (3) Suite Intrusiva São Lourenço, (4) Suite Intrusiva Teotônio, (5) 

Complexo Jamari, (6) Formação Palmeiral, (7) Aluviões Holocênicos, (8) Cobertura Detrito 

Laterítica e (9) Formação Jaci-Paraná.  

As formações Suites Intrusivas são compostas basicamente por rochas graníticas. 

Essas rochas se destacam por se apresentarem bastantes coesas, recebendo o valor de 1,1 na 

escala de vulnerabilidade natural a perda de solos de Crepani et al. (2001), o que as coloca na 

categoria de estáveis. Nessa formação, se destaca a Suite Intrusiva Santo Antônio por possuir 

área de 53.873,46 ha, cerca de 14% da área de estudo total. 

O Complexo Jamari é composto basicamente por gnaisses, rocha de origem 

metamórfica. Crepani et al. (2001) a classifica como estável, designando o peso 1,3 para este 

tipo de rocha. Esta unidade é a que ocupa a maior área, possuindo um total de 221.077,62 ha 

(57,53%). 

A Formação Palmeiral é formada principalmente por Arenitos Quartzosos, aos quais 

Crepani et al. (2001) classifica como moderadamente vulneráveis, atribuindo peso de 2,4. 

Esta unidade geológica possui 34.054,54 ha na área estudo. 

As demais unidades geológicas são compostas por formações argilo-arenosas, recebendo o 

valor máximo na escala de vulnerabilidade natural a perda de solos de Crepani et al. (2001), ou seja, 

3,0. Essas formações apresentam grau de coesão muito baixo, o que as classifica como vulneráveis. 
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Para esta classificação, se destaca a Complexo Jaci-Paraná por possui área de 33.988,44 ha (8,84%) 

da área total. 

 

Tabela 4 - Unidades geológicas presentes na área de estudo. 

# UNIDADE GEOLÓGICA 
FORMAÇÃO 

PRINCIPAL 

ÁREA 

(ha) 

% DA 

ÁREA  

VULNERABILIDADE 

(Crepani et al. 2001) 

1 Suite Intrusiva Alto Candeias Granitos 22.544,65 5,87% 1,1 

2 Suite Intrusiva Santo Antônio Granitos 53.873,46 14,02% 1,1 

3 Suite Intrusiva São Lourenço Granitos 13.666,21 3,56% 1,1 

4 Suite Intrusiva Teotônio Granitos 432,55 0,11% 1,1 

5 Complexo Jamari Gnaisses 221.077,62 57,53% 1,3 

6 Formação Palmeiral 
Arenitos 

Quartzosos 
34.054,54 8,86% 2,4 

7 Aluviões Holocênicos Aluviões 732,1674 0,19% 3,0 

8 Cobertura Detrito Laterítica 

Depósitos 

Argilo-

Arenosos 

3.918,08 1,02% 3,0 

9 Formação Jaci-Paraná Areia 33.988,44 8,84% 3,0 
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Figura 3 - Vulnerabilidade para o tema Geologia.
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3.1.2 Geomorfologia 

 

Para este tema, três fatores são considerados:  

Amplitude altimétrica: para Crepani et al. (2001) quanto maior a amplitude entre dois 

pontos, maior é a energia potencial disponível para a água da chuva, fazendo com que a 

mesma adquira maior capacidade de erosão ou de morfogênese. Portanto, pontos com alta 

amplitude altimétrica recebem pesos próximos a 3, enquanto pontos com baixas amplitudes 

altimétricas recebem pesos próximos a 1; 

Amplitude interfluvial: a intensidade de dissecação do relevo pela drenagem está 

diretamente ligada à porosidade e à permeabilidade do solo e da rocha (CREPANI et al., 

2001, p. 73). As rochas e solos com características impermeáveis estão propensos a formação 

de escoamento superficial, assim, maior quantidade de água superficial implica em um maior 

número de canais de drenagem, disponibilizando maior quantidade de energia potencial e 

maior capacidade erosiva e de produzir morfogênese. Considerando essas afirmativas, quanto 

maiores forem os interflúvios, menores são os valores atribuídos na escala de vulnerabilidade 

natural a perda de solos; 

Declividade percentual: Maiores declividades significam maior quantidade de 

energia cinética portanto: 

 
Os valores próximos de 1,0 da escala de vulnerabilidade estão associados a 

pequenos ângulos de inclinação das encostas, situação em que prevalecem os 

processos formadores de solo da pedogênese e os valores mais próximos de 

3,0 estão associados a situações de maior declividade, onde prevalecem os 

processos erosivos da morfogênese (Crepani et al., 2001, p. 76); 

 

Porém, como já comentado no item 2.3.2 somente os fatores amplitude altimétrica e 

declividade percentual foram considerados para a realização deste trabalho. 

A maior parte da área tem características planas onde a declividade não passa de 2%. 

As maiores declividades são encontradas nas margens dos canais de drenagem, como pode ser 

conferido na Figura 4. Tons mais escuros significam maiores declividades. Estas 

características conferem a região valores menores na escala de vulnerabilidade natural a perda 

de solos de Crepani et al. (2001). 

Por outro lado, a altitude elevada, como demonstrada na Figura 5, faz com que os 

níveis de vulnerabilidade para o tema geomorfologia sejam elevados (Figura 6), apresentando 

valores de 1,2 (estável) a 3,0 (vulnerável). Este último está presente principalmente na borda 

de uma área com maior elevação. A maior parte da área está sobre influência de 

geomorfologia moderadamente estável. 



28 

 

 

 

Figura 4 - Declividade da área de estudo. 

 

 

Figura 5 - Altimetria da área de estudo. 
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Figura 6 - Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia. 
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3.1.3 Pedologia 

 

Para a definição dos pesos atribuídos a este tema, Crepani et al. (2001) leva em 

consideração a estrutura do solo, tipo e quantidade das argilas, permeabilidade e profundidade 

do solo e a presença de camadas impermeáveis. Solos com maior teor de argilas recebem 

valores próximos a 1, enquanto solos mais arenosos recebem valores próximos a 3. 

Para a área de estudo, foram identificadas sete classes de solos (Figura 7 e Tabela 5) 

sendo elas (1) Latossolo Amarelo, (2) Latossolo Vermelho-Amarelo, (3) Argissolo Vermelho- 

Amarelo, (4) Cambissolo Háplico, (5) Plintossolo Argilúvico, (6) Neossolo Litólico e (7) 

Neossolo Flúvico. 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), 

os Latossolos de modo geral, são solos bastantes intemperizados, apresentando como 

principais minerais derivados da argila, caolinita, gipisita, minerais amorfos e sesquióxidos de 

ferro e alumínio. Possuem pequena reserva de nutrientes para as plantas, representados 

normalmente por sua baixa a média capacidade de troca de cátions. Esta característica é a que 

confere a baixa fertilidade dos solos amazônicos, sendo classe a mais presente na área de 

estudo. Esta classe é responsável pelo solo está presente em mais de 90% da área estudada, 

totalizando uma área de 349.186,71 ha. Por ser um solo antigo e profundo, recebe o valor de 

1,0 na escala de vulnerabilidade natural a perda de solos de Crepani et al. (2001), sendo 

classificado como estável. 

Os Argissolos estão presentes na parte sul da área. Esses solos são caracterizados por 

serem medianamente profundos a profundos, moderadamente drenados, com horizonte B 

textural (horizonte diagnostico que caracteriza a classe de solo), de cores vermelhas a 

amarelas e textura argilosa, abaixo de um horizonte A ou E de cores mais claras e textura 

arenosa ou média, com baixos teores de matéria orgânica (EMBRAPA, 2006). Esta classe está 

presente em 5,51% da área, correspondendo a um valor absoluto de 21.166,46 ha e recebe o 

valor de 2,0 na escala de vulnerabilidade de Crepani et al. (2001) por apresentar baixa taxa de 

infiltração, facilitando o escoamento superficial. O valor atribuído a esta classe o classifica 

como mediamente vulnerável. 

Os Cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, com 

horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (EMBRAPA, 2006). 

Esta classe é encontrada em uma pequena área na FLONA Bom Futuro e recebem o valor de 

2,5 na escala de vulnerabilidade natural proposta por Crepani et al. (2001). Os Cambissolos 

recobrem uma área de 2.653,36 ha, correspondendo a uma porcentagem de 0,69% da área. 
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No grupo dos vulneráveis estão presentes as classes Plintossolo e Neossolo, 

recebendo ambos o valor de 3,0 na escala de vulnerabilidade natural a perda de solos de 

Crepani et al. (2001). Adamy (2005) cita que os Neossolos são solos minerais 

arenoquartzosos, rasos e pouco desenvolvidos, contém percentagem de argila menor que 15%. 

Em geral ocorrem em áreas de relevo plano a suave ondulado e de fertilidade natural muito 

baixa. São solos com grande susceptibilidade a erosão. Os Neossolos podem ser encontrados 

em uma pequena faixa ao centro da área de estudo e é responsável por 2,55% da área total. 

Adamy (2005) também caracteriza o Plintossolo. Esses solos correspondem a solos minerais, 

hidromórficos, medianamente desenvolvidos, pouco profundos, mal ou imperfeitamente 

drenados, tendo como característica fundamental um horizonte plíntico, definido pela 

presença de plintita em quantidade igual ou superior a 15% e espessura mínima de 15 cm. 

Apenas 1.489,46 ha são compostos por esta classe, correspondendo a 0,26% de toda a área de 

estudo. 

 

Tabela 5 - Solos presentes na área de estudo e o referido grau de vulnerabilidade. 

 

  

 

# 
CLASSE SIGLA ÁREA (ha) % DA ÁREA  

VULNERABILIDADE 

(Crepani et al., 2001) 

1 Latossolo Amarelo LA 57.574,58 14,98% 1,0 

2 
Latossolo Vermelho-

Amarelo 
LVA 291.612,13 75,88% 1,0 

3 
Argissolo Vermelho-

Amarelo 
PVA 21.166,46 5,51% 2,0 

4 Cambissolo Háplico CX 2.653,36 0,00% 2,5 

5 
Plintossolo 

Argilúvico 
FT 1.489,79 0,39% 3,0 

6 Neossolo Litólico RL 9.067,46 2,36% 3,0 

7 Neossolo Flúvico RY 732,17 0,19% 3,0 
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Figura 7 - Vulnerabilidade para o tema Pedologia.
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3.1.4 Vegetação 

 

Como já comentado, a vegetação cumpre um importante papel na proteção do solo 

contra a força hídrica exercida pelas águas pluviais, servindo como uma barreira entre a água 

e o solo. Deste modo, torna-se importante o estudo da cobertura do solo. Anteriormente a 

análise da Vulnerabilidade Natural a Perda de Solos, é apresentado a análise do uso e 

ocupação presente na área de estudo. 

 

3.1.4.1 Análise do uso e ocupação do solo 

 

Nas UC’s e na TI presentes no entorno da FLONA Bom Futuro, a vegetação nativa é 

quase totalmente preservada, principalmente na TI Karitiana, onde a vegetação nativa da zona 

de amortecimento da FLONA se encontra totalmente inalterada, enquanto que na RESEX 

Jaci-Paraná, encontram-se algumas áreas antropizadas, totalizando 6.447,33 ha (12,58%). A 

maior parte dessas áreas é composta por Vegetação Secundária (4.068,26 ha), seguida de 

Pastagem (2.379,06 ha). Estas informações estão dispostas na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Classes de uso na Zona de Amortecimento da Flona Bom Futuro em intersecção com a 

RESEX Jaci-Paraná. 

# CLASSE ÁREA (ha) % DA AREA TOTAL 

1 Nativa 44.819,73 87,42% 

1.1 
 

Vegetação Nativa 44.819,73 87,42% 

2 Antrópica 6.447,33 12,58% 

2.1 
 

Vegetação Secundária 4.068,27 7,94% 

2.2   Pastagem 2.379,06 4,64% 

  ÁREA TOTAL 51.267,06 100,00% 

 

A região da zona de amortecimento com maior supressão da vegetação nativa se 

encontra na APA Rio Pardo. Como pode ser visto na Tabela 7, 47,90% da área é composta 

por áreas antropizadas. Vale ressaltar que este tipo de UC permite a ocupação humana e até 

mesmo a presença de núcleos urbanos em seus limites, isto explica a grande área ocupada. 

Nas regiões onde não estão presentes outras UC’s, a supressão da vegetação nativa 

chega próximo aos 30%, sendo que a maior área é composta por Pastagem, totalizando uma 

área de 31.778,20 ha (22,50 %) (TABELA 8). 
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Tabela 7 - Classes de uso na Zona de Amortecimento da FLONA Bom Futuro em intersecção com a 

APA Rio Pardo. 

# CLASSE ÁREA (ha) % DA AREA TOTAL 

1 Nativa 28.707,84 52,10% 

1.1 
 

Vegetação Nativa 28.707,84 52,10% 

2 Antrópica 26.396,91 47,90% 

2.1 
 

Vegetação Secundária 4.503,06 8,17% 

2.2   Pastagem 21.893,85 39,73% 

  ÁREA TOTAL 551,03 100,00% 

 

Tabela 8 - Classes de uso na Zona de Amortecimento sem a presença de outras UC's. 

# CLASSE ÁREA (ha) % DA AREA TOTAL 

1 Nativa 99.059,76 70,13% 

1.1 
 

Vegetação Nativa 99.059,76 70,13% 

2 Antrópica 42.194,99 29,87% 

2.1 
 

Vegetação Secundária 10.293,49 7,29% 

2.2 
 

Pastagem 31.778,20 22,50% 

2.3 

 

Queimada 123,30 0,09% 

 
ÁREA TOTAL 141.254,75 100,00% 

 

No interior da FLONA Bom Futuro, a retirada da vegetação nativa chega a 12,41% 

(TABELA 9), um valor elevado considerando que nas FLONAS, somente é permitido a 

exploração mediante projeto de manejo. 

 

Tabela 9 - Classes de uso no interior da Flona Bom Futuro. 

# CLASSE ÁREA (ha) % DA AREA TOTAL 

1 Nativa 82.787,96 87,59% 

1.1   Vegetação Nativa 82.787,96 87,59% 

2 Antrópica 11.733,52 12,41% 

2.1   Vegetação Secundária 6.766,73 7,16% 

2.2   Pastagem 4.165,69 4,41% 

2.3   Queimada 801,10 0,85% 

  ÁREA TOTAL 94.521,48 100,00% 
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Figura 8 - Uso e ocupação na FLONA Bom Futuro e seu entorno.
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3.1.4.2 Análise da Vulnerabilidae Natula a Perda de Solo 

 

Para o tema vegetação, a densidade de cobertura vegetal é o parâmetro a ser obtido 

da documentação existente e da interpretação das imagens de satélite para se determinar as 21 

classes de vulnerabilidade (CREPANI, et al., 2001, p. 88). Assim, solos com cobertura 

vegetal mais densa recebem valores de vulnerabilidade próximos a 1 e vegetações mais 

escassas recebem valores próximos a 3. 

Através da análise das imagens orbitais e do auxílio do mapa de vegetação fornecido 

pelo MMA (2002), três tipos vegetais foram identificados: (1) Floresta Ombrófila Aberta, (2) 

Vegetação Secundária e (3) Pastagem. Também foram identificadas áreas remanescentes de 

(4) Queimadas. A Figura 9 e a Tabela 10 ilustram estas informações. 

A Floresta Ombrófila Aberta é considerada como uma paisagem natural e segundo o 

IBGE (2012), a mesma é considerada por muitos anos como um tipo de transição entre a 

Floresta Amazônica e áreas extra-Amazônicas. Apresenta quatro faciações florísticas que 

alteram a fisionomia ecológica da Floresta Ombrófila Densa, imprimindo-lhe espaços abertos, 

daí advindo o nome adotado (IBGE, 2012, p. 74). Por apresentar estas características, Crepani 

et. al (2001) define que o peso 1,2 é o adotado para este tipo vegetal, sendo considerado 

estável. 

Ainda segundo o IBGE (2012), regiões onde houveram intervenções humanas para o 

uso da terra, seja mineração, agricultura ou pecuária e foram abandonadas estão sujeitas a 

regeneração natural, caracterizando uma área de Vegetação Secundária. Esta vegetação que 

surge, tende a obedecer os parâmetro ecológicos do ambiente, porém, a regeneração segue o 

ritmo de recuperação do solo degradado. Sendo assim, até que haja a regeneração completa, a 

vegetação pode não ter as mesmas características naturais presentes na região. Para estas 

UTB’s foi adotado o peso de 2,5 na Escala de Vulnerabilidade Natural a Perda de Solos, 

sendo caracterizado como uma área moderadamente vulnerável. 

A Pastagem é composta por gramíneas, e de acordo com Crepani et al. (2001), é 

adotado o peso de 2,8 para esta vegetação, sendo considerada uma UTB vulnerável. 

Por fim, as Queimadas são áreas onde a vegetação primária foi retirada e a limpeza 

foi feita através de fogo, deixando o solo completamente exposto a força das águas pluviais. 

Isto faz com que o solo fique altamente vulnerável, por isto, o valor máximo (3,0) é adotado 

na Escala de Vulnerabilidade Natural a Perda de Solos. 
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Tabela 10 - Classes de vegetação da área de estudo. 

# 
CLASSE 

DE USO 
SIGLA ÁREA (ha) % DA ÁREA TOTAL 

VULNERABILIDADE 

CREPANI et al. (2001) 

1 

Floresta 

Ombrófila 

Aberta 

A 310.234,21 80,71% 1,2 

2 
Vegetação 

Secundária 
Vs 10.613,04 2,76% 2,5 

3 Pastagem Ap 60.861,53 15,83% 2,8 

4 Queimada - 2.662,43 0,69% 3 

 

3.1.5 Clima 

 

As águas pluviais são o principal agente natural causador da erosão. Sendo assim, 

para este fator, Crepani et al. (2001) considera que a intensidade pluviométrica é o fator a ser 

levado em consideração na atribuição dos pesos na escala de vulnerabilidade natural a perda 

de solos. 

Através dos dados de precipitação obtidos junto ao CPRM (2006) e da média do 

período chuvoso em meses por ano desenvolvido pelo IBGE (1993 apud CREPANI, 2001), 

pode-se chegar ao valor da intensidade pluviométrica da área através da razão entre estes dois 

fatores. Estes valores podem ser conferidos na Figura 10. 

93,54% da área está no interior de uma curva de precipitação de 1.900 mm/ano, 

representando uma área total de 360.387,60 ha. Como a média do período chuvoso nesta 

região é de 9 meses, para este valor de precipitação a intensidade pluviométrica tem um valor 

de 211,11 mm/mês. Os outros 23.900,32 ha (6,20% da área) estão sobre um regime chuvoso 

de 2000 mm/ano, apresentando a mesma média do período chuvoso, ou seja, 9 meses. Isto 

resulta em uma intensidade pluviométrica de 222,22 mm/mês. Crepani et al. (2001) define 

que para estes dois valores de intensidade pluviométrica, adota-se o valor de 1,7 para ambas 

as UTB’s, o que as classificam como estáveis. 

É importante ressaltar que apesar do grande índice pluviométrico, a região amazônica possui 

o período chuvoso mais alongado, o que faz com que a intensidade pluviométrica em mm/mês 

seja menor em relação a outras regiões e, consequentemente, o peso definido na escala de 

vulnerabilidade natural a perda de solos é menor. Como exemplo, pode ser citado o trabalho 

de Gomes (2000) realizado na região do semi-árido, onde foram encontrados valores de 
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Figura 9 - Vulnerabilidade para o tema Vegetação.
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precipitação de até um quarto do apresentado para a região da FLONA Bom Futuro, porém, 

com o período chuvoso menor. Isto fez com que os valores de vulnerabilidade natural a perda 

de solos se apresentem próximos a 3,0 para aquela região, caracterizados como vulneráveis. 

 

 

Figura 10 - Vulnerabilidade para o tema Clima. 

 

3.2 MAPA DE VULNERABILIDADE NATURAL A PERDA DE SOLOS PARA A 

FLONA BOM FUTURO 

 

Após realizadas análises individuais, ou seja, por temas, nesta sessão são 

apresentados os resultados finais do trabalho, onde as informações referentes a cada tema são 

reunidas em um único mapa (FIGURA 11). A síntese dos resultados estão apresentadas na 

Tabela 11. 

Quanto ao grau de estabilidade/vulnerabilidade, foi constatado que 187.110,38 ha, ou 

48,87% da área está sobre regime estável. A grande participação de Latossolos e de rochas 

graníticas é a responsável por esta característica.  Essas formações tem características de 

difícil intemperismo, o que diminui o risco de erosão.  

 

 



40 

 

Tabela 11 - Grau de Vulnerabilidade/Estabilidade para a FLONA Bom Futuro e seu entorno. 

GRAU DE VULNERABILIDADE AREA (ha) % DA ÁREA TOTAL 

Estável 187.110,38 48,87% 

Moderadamente Estável 166.875,88 43,59% 

Mediamente Estável/Vulnerável 28.019,12 7,32% 

Moderadamente Vulnerável 851,12 0,22% 

Vulnerável 0,00 0,00% 

 

As áreas moderadamente estáveis estão presentes em 43,59% da área total (166.875,88 

ha), sendo as áreas antropizadas e com presença de geologias arenosas as principais com essas 

características. 28.019,12 ha (7,32%) estão com regime Mediamente Estável/Vulnerável. 

As regiões correspondentes a áreas mediamente estáveis/vulneráveis são aquelas 

onde se encontram solos arenosos, como o Neossolo e o Plintossolo e, onde se encontram 

declividades maiores de 20%, correspondendo uma área de 851,12 ha, ou menos de 1% de 

toda a área de estudo.  

Regiões vulneráveis não foram identificadas, isso se deu principalmente pela 

presença de uma grande área coberta por Latossolos e rochas graníticas, além disso, a variável 

clima pouco interferiu neste quesito devido à baixa intensidade pluviométrica da Amazônica. 

Porém, num cenário hipotético onde toda a vegetação fosse retirada, o grau de 

vulnerabilidade dos solos aumentaria. Como pode ser visto na Tabela 12, não haveriam áreas 

estáveis, sendo que as áreas moderadamente estáveis receberiam um aumento de 105.713,22 

ha. Ainda neste cenário, áreas moderadamente vulneráveis teriam um aumento de 

aproximadamente 1.500%. Estas análises comprovam que, apesar da grande retirada da 

vegetação nativa presente na FLONA Bom Futuro e seu entorno, a vegetação restante cumpre 

um importante papel na conservação do solo, sendo de fundamental importância a sua 

conservação. 

 

Tabela 12 - Grau de Vulnerabilidade/Estabilidade para um cenário hipotético onde toda a vegetação 

fosse retirada. 

GRAU DE VULNERABILIDADE AREA (ha) % DA ÁREA TOTAL 

Estável 0,00 0% 

Moderadamente Estável 272.589,10 71,04% 

Mediamente Estável/Vulnerável 98.929,49 25,78% 

Moderadamente Vulnerável 12.168,23 3,17% 

Vulnerável 0,00 0% 
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Figura 11 - Vulnerabilidade Natural a Perda de Solos para a FLONA Bom Futuro e seu entorno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Explanados os resultados, nesta sessão são apresentadas as considerações finais do 

trabalho. Quanto aos objetivos da pesquisa, pode-se constatar que a maior parte da área ainda 

se encontra estável na escala de Vulnerabilidade Natural a Perda de Solos. Esse resultado foi 

influenciado principalmente pela presença de estruturas consolidadas e de difícil 

intemperismo do substrato geológico e dos solos presentes na região, como os Latossolos, as 

rochas graníticas, a grande distribuição do período chuvoso e a baixa declividade.  

Contudo, apesar da grande antropização, representada pelas pastagens e pela 

vegetação secundária, além de queimadas, a vegetação primária restante ainda cumpre um 

importante papel na conservação do solo, sendo de fundamental importância a sua 

conservação. Assim, proteger a FLONA Bom Futuro, além de outras UC’s presentes na 

região contra novas invasões se torna necessário para o equilíbrio do ambiente presente na 

região. 

Refere-se ainda a importância da terra indígena Karitiana na conservação da 

cobertura vegetal primária. Apesar de toda interferência ao redor desta terra indígena, foi 

possível identificar que no seu interior a vegetação está preservada cumprindo seu papel de 

proteção dos solos. Este resultado é corroborado pelos trabalhos de Guidelli (2013) e Linhares 

(2013), que observaram a importância das terras indígenas Kwazá do Rio São Pedro e 

Mequéns, respectivamente para a conservação da vegetação em áreas inundáveis e dos 

neossolos na região mais a sul de Rondônia. Na intersecção entre a zona de amortecimento da 

FLONA Bom Futuro e a TI, a floresta se encontra totalmente preservada, contrapondo a 

outras áreas na região de estudo. 

Sobre a metodologia refere-se à dificuldade de validação dos dados, que não são 

discutidos por Crepani et al. (2001).  Além disso, as ferramentas computacionais do SIG 

utilizado favoreceu a modelagem geográfica. Destaca-se neste sentido, que para o SIG a 

questão da escala é compatibilizada, mas é sabido que na prática isto influência nos 

resultados. Portanto, recomendam-se dados de entrada da análise em mesma escala, fato que 

não foi possível nesta pesquisa. 

As imagens orbitais permitiram obter dados confiáveis da cobertura da terra. Esses 

dados podem ser utilizados em análises multitemporais como propostas por Guidelli (2013) e 

Linhares (2013). As imagens obtidas gratuitamente oferecem riquezas de análise em várias 

áreas do conhecimento, servindo este trabalho de divulgar sua aplicação. 

  



43 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABDON, M. M.. Os impactos ambientais no meio físico – erosão e assoreamento na bacia 

hidrográfica do Rio Taquari, MS, em decorrência da pecuária. São Carlos, SP: USP, 

2004. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental). Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, 2004. 

 

ADAMY, A. Zoneamento geoambiental de Pimenta Bueno. Porto Velho, RO: UNIR, 

2005. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente). Núcleo de 

Ciências e Tecnologia, Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2005. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. 2010. Hidroweb – Sistema de Informações 

Hidrológicas. Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/baixar/mapa/Bacia1.zip>. Acesso 

em: 15 dez. 2013. 

 

BARRETO, P.; MESQUITA, M.. Como prevenir e punir infrações ambientais em áreas 

protegidas na Amazônia?. Belém, PA: Instituto IMAZON, 2009. 

 

BASTOS, A. S.; GOMES, F. B.; VARGAS, B.; CASTRO, M. M.. Estudo da 

vulnerabilidade natural à erosão como subsídio para recuperação de áreas degradadas 

no entorno da Floresta Nacional do Jamari/RO. In: CONGREÇO BRASILEIRO DE 

CARTOGRAFIA, 25, 2011, Curitiba, PR. Anais... Curitiba: Sociedade Brasileira de 

Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 2011. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

 

BRASIL; Decreto Nº 96.188/88; Cria, no Estado de Rondônia, a Floresta Nacional do 

Bom Futuro, com limites que especifica, e dá outras providências, 21 jun. 1988. 

 

BRASIL; Lei Federal nº 12.249/10; Reduz a Floresta Nacional do Bom Futuro, com 

limites que especifica e dá outras providências, 11 de junho de 2010. 

 

BRASIL; lei no 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Regulamenta 

o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências,18 jul. 2000 

 

CÂMARA, G.; SOUZA, R. C. M.; FREITAS, U. M.; GARRIDO, Juan. SPRING: 

Integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modelling. Computers & 



44 

 

Graphics, v. 20, n. 3, p. 395-403, 1996. Versão 5.1.1. Disponível em:  

http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser303/spring_paper.pdf . Acesso em: 05 mai. 2013. 

 

CARVALHO, J. C.; SALES, M. M.; SOUZA, N. M.; MELO, M. T. S.; Processos erosivos 

no Centro-Oeste brasileiro. Brasília, DF: FINATEC, 2006. 

 

COUTINHO, R.. Em represália ao MP e à Justiça pelo embargo à construção de um 

frigorífico às margens do Madeira, Cassol manda Sedam suspender licença de Jirau. 

Jornal eletrônico tudorondonia.com. 2009. Disponível em: 

<http://www.tudorondonia.com/noticias/em-represalia-ao-mp-e-a-justica-pelo-embargo-a-

construcao-de-um-frigorico-as-margens-do-madeira-cassol-manda-sedam-suspender-licenca-

de-jirau,10410.shtml>. Acesso em: 25 abr. 2013. 

 

CREPANI, E.; MEDEIROS, J.S.; AZEVEDO, L.G.; DUARTE, V.; HERNANDEZ, P.; 

FLORENZANO, T; BARBOSA, C.. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 

Aplicados ao Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Ordenamento Territorial. São José 

dos Campos, SP: INPE, 2001. 

 

DECOM, 2009. Cassol fecha acordo para Reserva do Bom Futuro e compensação da 

Usina de Jirau. Departamento de Comunicação Social do Governo de Rondônia. Disponível 

em: < http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=6862&tipo=Mais%20Noticias>. Acesso 

em: 25 abr. 2013. 

 

DIETRIECH, C.  2009.  MMA realiza maior operação ambiental já feita no Brasil para 

retirar gado da Flona Bom Futuro. Assessoria de Comunicação do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Disponível em: < 

http://www.ibama.gov.br/noticias-2009/mma-realiza-maior-operacao-ambiental-ja-feita-no-

brasil-para-retirar-gado-da-flona-bom-futuro/>. Acesso em: 25 abr. 2013. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS. Sistema brasileiro de 

classificação de solos. Rio de Janeiro, RJ: EMBRAPA SOLOS, 2006. ISBN: 85-85864-19-2. 

 

ESCADA, M. I. S.; MAURANO, L. E.; SILVA, J. H. G.. Dinâmica do desmatamento na 

área de influência das usinas hidrelétricas do complexo do rio Madeira, RO. In: 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 16, 2013, Foz do Iguaçu, PR. 

Anais... Foz do Iguaçu: INPE, 2013. Disponível em: < 

http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/files/p0551.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2013. 

 

FARIA, A.L.L.; SILVA, J.X.; GÓES, M.H.B.. Análise ambiental por geoprocessamento 

em áreas com susceptibilidade a erosão do solo na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do 

Espirito Santo, Juiz de Fora, MG. Caminhos de Geografia - Revista on Line, p. 50-65, 

2003. 



45 

 

FERREIRA, N. C.; Apostila de Sistema de Informações Geográficas. 2006. Disponível em 

< http://www.idcplp.net/archive/doc/georrefIntroducaoSIG_InesPinto.pdf>. Acesso em 20 

dez. 2013. 

 

GOMES, A. R. Avaliação da vulnerabilidade à perda de solo em região semi-árida 

utilizando sensoriamento remoto e geoprocessamento – área piloto de Parnamirim (PE). 
São José dos Campos, SP: INPE, 2000. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto), 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2000. 

 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B.. Geomorfologia: Uma atualização de bases e conceitos. 

9ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2009. 

 

GUIDELLI, A. C.. Vulnerabilidade à erosão dos solos e seus reflexos para a Terra 

Indígena Kwaza e seu entorno, Parecis/Rondônia. Ji-Paraná, RO: UNIR, 2013. Monografia 

(Graduação em Engenharia Ambiental). Departamento de Engenharia Ambiental, Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, 2013. 

 

GUTH, P. L. Perdas de solo e água por erosão hídrica em sistemas de culturas 

oleaginosas. Santa Maria, RS: UFSM, 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo). 

Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, 2010. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Manuais Técnicos em 

Geociências: Introdução ao Processamento Digital de Imagens. 9ª edição. Rio de Janeiro, 

RJ: IBGE, 1999. 92p. ISSN 0103-9598. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Manuais Técnicos em 

Geociências: Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2ª edição. Rio de Janeiro, RJ: 

IBGE, 2012. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. 2012. IBGE – Mapas. 

Disponível em: < http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas/cartas>. 

Acesso em 20 dez. 2013. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Sistema de ajuda online do 

Spring. INPE: 2012. Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/manuais.html. 

Acesso em: 01 dez. 2013. 

 

LANG, S.; BLASCHKE, T.. Análise da paisagem com SIG. São Paulo, SP: Oficina de 

Textos, 2009. Traduzido por: KUX, H., 2009. 423p. ISBN 978-86238-78-9 

 



46 

 

LINHARES, J. S. Geotecnologias aplicadas a análise da dinâmica de ocupação e da 

vulnerabilidade natural a perda de solos no município de Alto Alegre dos Parecis – 

Rondônia. Ji-Paraná, RO: UNIR, 2013. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental). 

Departamento de Engenharia Ambiental, Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2013. 

 

MESQUITA, C.; ASSIS, A. Q. S.; SOUZA, R. M.. Vulnerabilidade natural à perda de 

solos da bacia hidrográfica do Rio Sagrado - Morretes/PR. Revista de Geografia (Recife), 

v. 27 n 2, p. 249-263, 2010. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2002. Mapas de cobertura vegetal dos biomas 

brasileiros. Disponível em: < 

http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio/datadownload.htm>. Acesso em 21 dez. 2013. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2009. Desocupação da Flona Bom Futuro será 

negociada com moradores.  Assessoria de Comunicação do Ministério do Meio Ambiente.   

Disponível em:  <http://www.ibama.gov.br/noticias-2009/desocupacao-da-flona-bom-futuro-

sera-negociada-com-moradores/>. Acesso em: 25 abr. 2013. 

 

MIRANDA, E. E. de; (Coord.). Brasil em Relevo. Campinas: Embrapa Monitoramento por 

Satélite, 2005.  Disponível em: <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>.  Acesso em: 21 

maio. 2013. 

 

SANTOS, C. A.; SOBREIRA, F. G.; Análise da fragilidade e vulnerabilidade natural dos 

terrenos aos processos erosivos como base para o ordenamento territorial: o caso das 

bacias do Córrego Carioca, Córrego do Baçãoe Ribeirão Carioca na região do Alto Rio 

das Velhas-MG. Revista Brasileira de Geomorfologia, ano 9, nº1, p. 65-73, 2008. 

 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. 2006. Atlas pluviométrico do Brasil. Disponível 

em: <http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1351&sid=9>. 

Acesso em: 20 dez. 2013. 

 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. 2002. Geobank. Disponível em: 

<http://geobank.sa.cprm.gov.br/>. Acesso em: 20 dez. 2013. 

 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2ª 

edição. Brasília, DF: CPRM, 2006. Disponível em: 

<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/338818/1/sistemabrasileirodeclassifica

caodossolos2006.pdf> Acesso em: 20 dez. 2013. 

 



47 

 

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. 2013a. Frequently Asked Questions about 

the Landsat Missions. Disponível em: 

<http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php>. Acesso em: 01 dez. 2013. 

 

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. 2013. USGS Global Visualization Viewer. 

Disponível em <http://glovis.usgs.gov>. Acesso em 18 dez 2013. 

 

WINCANDER, R., MONROE, J. S.. Essentials of geology. São Paulo, SP: Cengage 

Learning, 2009. Traduzido por: CARNEIRO, M. A., 2009. 

 


