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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a antropização das Áreas de Preservação 

Permanente (APP’s) na bacia do rio Urupá a partir de ferramentas de Geoprocessamento. As 

APP’s são áreas protegidas e instituídas pelo Código Florestal do Brasil e são áreas destinadas 

à manutenção, preservação e conservação da biodiversidade. Para alcançar os objetivos foram 

utilizados métodos indiretos, nomeadamente imagens de sensoriamento remoto manipuladas 

num Sistema de Informação Geográfica (SIG). Neste sentido, foram utilizados imagens 

LANDSAT 5 dos anos de 1988, 1998 e 2008 com resolução espacial de 30 metros, imagens 

do satélite Resourcesat-1 de 2013, com resolução espacial de 23,5 metros; imagens SRTM 

resolução espacial de 90 metros e dados de hidrografia do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O SIG utilizado para as análises foi o SPRING, versão 5.1.8. Também foi 

realizada a análise multitemporal da conservação das APP’s entre os anos de 1988, 1998, 

2008 e 2013 para avaliar a evolução do conflito de uso das APP’s da área de estudo. O mapa 

do uso e ocupação do solo da bacia foi gerado através do método de classificação 

supervisionada pelo método Bhattacharya em que foram mapeadas as classes: Floresta, 

Pastagem, Água e Área Urbana.   No SIG mapearam-se e delimitaram-se as APP’s junto às 

nascentes, ao longo dos cursos de água e topos de morro de acordo com as categorias 

estabelecidas no Código Florestal de 2012. Os resultados revelaram que a bacia ocupa área de 

3.409 km², dos quais 88,098 km² são consideradas Áreas de Preservação Permanentes, o que 

equivale a 2,6% da área de estudo. Destas 47,2% são consideradas áreas junto aos rios, 0,5% 

de nascentes e 52,1% de topos de morro.  As APP’s ocupadas pelas classes Floresta e Água 

foram consideradas de uso compatível com o Código Florestal. Essas classes ocuparam 79% 

da área total da APP mapeada no ano de 2013. As áreas das APP’s que apresentam conflito de 

uso, ou seja, incompatível com o Código Florestal vigente, a classe Pastagem foi a que 

apresentou maior área ocupada, 14,93 km² da área total da APP, sendo este também o uso 

mais recorrente em todas as categorias de APP’s estudadas. Dentre as categorias de APP’s os 

resultados mostraram que as APP’s ao redor de nascentes da bacia foram as mais afetadas 

pelo uso antrópico ocupando 42,4% da área total.    

 

Palavras- chave: Código Florestal; área de preservação permanente; sensoriamento remoto; 

conflito de uso da terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

GEOTECHNOLOGY APPLY THE IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF 

APP’s IN RIVER BASIN URUPA, RONDÔNIA. 

 

The present study aimed to assess the anthropogenic alteration of Permanent Preservation 

Areas (PPAs) in Urupá River basin from GIS tools. The PPAs are protected areas and 

imposed by Brazil's Forest Code and are areas for maintenance, preservation and conservation 

of biodiversity. To achieve the objectives indirect methods were used, including remote 

sensing images manipulated into a Geographic Information System (GIS). Images SRTM 90 

meter spatial resolution and data in this sense, Landsat 5 images of the years 1988, 1998 and 

2008 with a spatial resolution of 30 meters, satellite images Resourcesat - 1, 2013, with a 

spatial resolution of 23.5 meters was used hydrography of the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE). The GIS was used for analysis SPRING, version 5.1.8. 

Multitemporal analysis of the conservation of APP was also conducted between the years of 

1988, 1998, 2008 and 2013 to assess the evolution of the conflict with the use of APP’s area 

of study. The map of the use and occupation of the basin was generated by supervised 

classification by Bhattacharya method in which classes were mapped: Forest, Grassland, 

Water and Urban Area. In SIG - mapped and delimited them PPA's with the springs, along 

streams and hilltops in accordance with the categories set out in the 2012 Forest Code. The 

results revealed that the basin occupies an area of 3409 km ², of which 88.098 km ² are 

considered Permanent Preservation Areas, which equates to 2.6% of the study area. 47.2 % of 

these areas are considered by the rivers, springs and 0.5 % of 52.1 % of hilltops. The APP’s 

occupied by forest and water use classes were considered compatible with the Forest Code. 

These classes occupied 79 % of the total area of the JPA mapped in 2013. The areas of APP 's 

that present conflicts of use, ie , incompatible with the current Forest Code , Pasture class 

showed the largest occupied area , 14.93 km ² of the total area of APP , which is also the most 

recurrent use in all categories of APP studied . Among the categories of APP’s results showed 

that APP’s around the headwaters of the watershed were most affected by anthropogenic use 

occupying 42.4 % of the total area. 

 

Keywords: Forest Code; permanent preservation area, remote sensing, land use conflict. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os diversos ciclos econômicos empreendidos pelo Governo Federal no Estado de 

Rondônia culminaram, nos anos de 1970, na transformação mais intensa das paisagens, 

especialmente com a retirada da vegetação. Consolidaram-se neste período os assentamentos 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  Neste período surgiu um 

novo ciclo econômico, a agropecuária, que para consolidar-se na região necessitou de grandes 

extensões de áreas (BOLSON, 2006).  

 O processo de colonização da região da bacia do rio Urupá está intimamente 

relacionado aos projetos de colonização do governo Federal, gerenciado pelo INCRA. Os 

assentamentos dirigidos incentivaram a retirada da vegetação e incentivaram a migração de 

milhares de famílias procedentes principalmente das regiões sul e sudeste do país, atraídas 

pela vasta quantidade de terras devolutas a serem exploradas. A partir do surgimento dos 

assentamentos, a região teve um rápido desenvolvimento acompanhado de altas taxas de 

desmatamento (BOLSON, 2006; RONDÔNIA, 2007).  

 Neste contexto, a bacia do rio Urupá, que faz parte do Território Central do Estado, é 

a região considerada o polo agrícola e pecuário de Rondônia. Também é considerada a 

região mais degradada do Estado (RONDÔNIA, 2007). As áreas desmatadas nesta região 

são predominantemente ocupadas por pastagens. As práticas de manejo ainda são 

rudimentares a conversão de vegetação nativa em pastagem é executada de forma 

mecanizada, ou seja, derrubada, sendo que as práticas de limpeza de manutenção dos 

cultivos e de pastagens em muitos casos envolvem a prática de queima (RONDÔNIA, 

2007). 

 O estado também possui as maiores taxas de desmatamento da região Amazônica 

(KRUSCHE et al., 2005) que são ocupadas para prática da pecuária. Neste sentido, segundo 

os dados do IBGE (2006a), os municípios integrantes da bacia do rio Urupá possuem 

1.464,516 cabeças de gado correspondendo a 17% do total de cabeça de bovinos do Estado, 

demonstrando o potencial pecuário da bacia. Além disso, a população da bacia hidrográfica 

do rio Urupá vem aumentando no decorrer dos anos. Segundo o censo demográfico de 2010 o 

número de habitantes dos municípios sobre a bacia do rio Urupá era aproximadamente de 

231.395 habitantes, sendo que para 2013 a população estimada da bacia é aproximadamente 
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de 247.464 habitantes, isso representa 16.069 de pessoas a mais na região (IBGE, 2010; 

2013). 

 Assim, com base nesses dados é possível identificar a expansão das áreas utilizadas 

pelas atividades agropecuárias e o crescimento da população nas cidades dos municípios que 

estão localizados sobre a bacia hidrográfica do rio Urupá. Com efeito, podem ocorrer pressões 

antrópicas sobre as APP’s contribuindo para sua descaracterização, especialmente a partir da 

supressão da vegetação dessas áreas comprometendo a qualidade ambiental da bacia. 

 O Código Florestal Brasileiro instituído em 2012 (BRASIL, 2012) impõem restrições 

sobre o uso e ocupação nas Áreas de Preservação Permanente, porém estas continuam sendo 

ocupadas e degradadas, contrariando a lei e agredindo o meio ambiente muitas vezes de forma 

irreversível (STENGER, 2012). Desta forma, os impactos ambientais causados pelas 

atividades de uso e ocupação do solo, sobre as APP’s, têm não apenas influência local, mas 

afetam a toda bacia hidrográfica na qual estão inseridas, devido à relação intrínseca entre a 

estabilidade das APP’s e o bom funcionamento do sistema complexo que é uma bacia 

hidrográfica (AMARAL, 2010). 

Neste sentido, Borges (2012) afirma que a intensa degradação ambiental é 

ocasionada pelas próprias ações antropogênicas no ambiente, devido à falta de cumprimento 

da legislação ambiental, “[...] havendo utilização indevida de recursos naturais de 

determinadas áreas, a exemplo da ocupação e exploração em Área de Preservação Permanente 

(APP) e o desenvolvimento de atividade que resultam na intensa degradação do meio físico e 

biológico” (BORGES, 2012, p. 18) dessas áreas. 

 Para controlar essa situação a legislação ambiental assume grande importância, pois 

constitui o aparato legal que disciplina as relações sociais e econômicas, além de impor 

limites à conduta dos indivíduos e do Estado, constituindo-se assim, em um dos mais 

importantes instrumentos de gestão ambiental no país (BORGES, 2012). 

 Assim, levando-se em consideração a importância das Áreas de Preservação 

Permanentes para o equilíbrio e manutenção da qualidade ambiental o uso do 

geoprocessamento como ferramenta para a análise dos elementos da paisagem é de 

fundamental importância na identificação, delimitação e quantificação e na avaliação do uso e 

ocupação do solo nas APP’s (MARTINS, 2010). As análises por geoprocessamento são 

recorrentes e identificadas nos estudos, a exemplo, de Cota (2008), Amaral (2010), Martins, 

(2010), Folador (2011), dentre outros. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o comprometimento 

ambiental das APP’s na bacia do rio Urupá a partir de métodos indiretos, nomeadamente 
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técnicas e tecnologias do Geoprocessamento a partir dos seguintes objetivos específicos: i) 

Identificar e delimitar as APP’s de acordo com aspecto do relevo e hidrografia conforme o 

Código Florestal Lei n° 12.651/2012; ii) Identificar as classes de uso e ocupação do solo nas 

APP’s nos período de 1988 a 2013; iii) Gerar mapas temáticos de uso e ocupação do solo das 

APP’s; iv) Verificar se as APP’s estão sendo respeitadas de acordo com a legislação 

ambiental; v) Verificar possíveis áreas de conflito entre APP e o uso do solo.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 USO DA TERRA  

 

 Desde os primórdios o ser humano, em busca da sobrevivência, vem mantendo uma 

relação com o meio em que habita, mais especificamente com a terra e o seu manejo 

(RONDÔNIA, 2003). Essa relação se traduz na procura pela sobrevivência, 

 

“[...] através de práticas de manejo que possibilitem e facilitem o melhor rendimento 

do solo. É vidente que ao longo da historia o avanço tecnológico levou ao 

aprimoramento das formas de manejo e uso da terra. Sendo assim, atualmente 

encontramos não somente o manejo primitivo e rudimentar, mas também o uso de 

equipamentos e insumos que propiciam o aumento da produção e produtividade” 

(RONDÔNIA, 2003, p.91). 

 

 Com efeito, o estudo da ocupação e uso da terra é importante para conhecer e assim 

planejar de forma adequada o uso dos recursos naturais. Além disso, estudos que identificam 

o uso e ocupação da terra são de grande valia para analisar o grau de antropização do 

ambiente e identificar as consequências, diretas e/ou indiretas, sobre os elementos que 

compõem a paisagem (MARTINS, 2010). Os estudos de uso e ocupação da terra possibilitam 

também o planejamento das atividades antrópicas. 

 Entretanto, com o crescimento das cidades e avanço das atividades agropecuárias, 

crescem também as preocupações em relação aos impactos ambientais destas atividades, pois 

são elas que alteram a qualidade do meio ambiente e consequentemente a manutenção da 

biodiversidade, principalmente em áreas protegidas (MARTINS 2010).    

 De acordo com Borges (2012) as atividades agropecuárias demandam grandes 

extensões de áreas tanto para o cultivo quanto para a formação de pastagens. A grande 

demanda de áreas provoca a retirada da vegetação nativa em áreas, que na grande maioria não 

são destinadas para esse fim, a exemplo das APP’s, que são áreas legalmente protegidas. 

 Na área em estudo, Bolson (2006) constatou que o aumento das áreas de pastagens 

resultou em maiores concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD) no setor mais à 

jusante da bacia do rio Urupá. De acordo com o autor isso pode ser explicado pelas alterações 

resultantes da implantação das pastagens ao longo desta bacia, que ocupam apenas 1% da área 

de drenagem na nascente e chega a 42% no exutório. Essa alteração ocorre devido à 

compactação do solo que aumenta o escoamento superficial.  O autor conclui que o aumento 

das concentrações de COD nas águas do rio Urupá pode ser um indício de que as mudanças 

no uso da terra nesta bacia já tenham alterado suas características naturais. Corrobora 
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afirmando que “[...] há indícios claros que o ciclo do carbono tenha sido alterado, em 

decorrência das transformações das florestas em pastagens [...]” (BOLSON, 2006; p.47). 

Andrade et al. (2008) verificaram em seu estudo no norte de Mato Grosso, Amazônia 

Legal, região  onde ocorrem intensas substituições da vegetação nativa por pastagens 

diferenças de comportamento do nível do lençol freático entre ecossistemas florestais e 

pastagem e também alteração da concentração de macro-nutrientes nas águas subsuperficiais, 

sendo que as menores  concentrações  destes nutrientes ocorreram  em áreas de pastagem 

comprometendo de alguma forma  a ciclagem de nutrientes na região. 

 Assim, como sugerido, o uso e ocupação da terra de forma inadequada ocorre 

também em Áreas de Preservação Permanente, especialmente pela negligência dos 

proprietários em áreas urbanas e rurais. Associa-se a negligência e ineficiência da fiscalização 

por parte dos órgãos ambientais. Neste sentido, Cota (2008), Amaral (2010) e Folador (2011) 

observaram que a Áreas de Preservação Permanentes estão sendo descaracterizadas, 

especialmente pelas práticas de agricultura e pecuária. 

 O uso e ocupação da terra na Amazônia revela que embora a maior parte da região 

permaneça florestada, o rápido desenvolvimento na região levou a destruição de grandes áreas 

florestais a partir da década de 70 (KRUSCHE et al., 2005), com a abertura da rodovia 

Transamazônica, que deu início a um intenso processo de ocupação e colonização 

(CABIANCHI, 2010). 

 Os principais dados de análise do uso da terra na Amazônia são disponibilizados pelo 

Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (PRODES) idealizado e 

operado pelo INPE através de imagens de satélites. Neste projeto o INPE monitora a retirada 

da vegetação na Amazônia Legal. Segundo dados do PRODES, em 2004, a taxa anual de 

desflorestamento era de 27.772 km² e no ano de 2012 a taxa anual foi para 4.571 km² isso 

representa uma redução de 84% entre os anos de 2004 a 2012. Em relação à quantidade de 

área desflorestada, a Amazônia Legal perdeu 753.107.9 km² de área em 2012 (INPE, 2013). 

 A partir dos dados do PRODES observa-se que Rondônia é considerado um dos 

maiores responsáveis pela retirada da vegetação na região. Neste sentido, a consolidação da 

BR-364 no ano de 1968 permitiu que a partir de 1970, dê-se o início à ocupação agrícola no 

então Território Federal de Rondônia que levou a região a um novo ciclo econômico, o Ciclo 

Agrícola, consolidando o Estado de Rondônia como um produtor agropecuário da Amazônia 

(RONDÔNIA, 2003). 

 As principais características desse ciclo foram a presença maciça de investimentos 

federais nos projetos de colonização do Governo Federal, gerenciados pelo Instituto Nacional 
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de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a intensificação do fluxo migratório na região.  

A atuação do INCRA em Rondônia deu-se por meio dos Projetos Fundiários, Projetos 

Integrados de Colonização, Projetos de Assentamento Dirigido, Projetos de Assentamento 

Rápido e, mais recentemente, da implantação da política de reforma agrária (RONDÔNIA, 

2003). 

 O efeito imediato da intensificação do fluxo migratório foi à rápida formação de 

aglomerados urbanos e a ocupação efetiva ao longo da BR-364, de forma intensa e contínua, 

inviabilizando a ação governamental na antecipação para o ordenamento e planejamento 

adequado da expansão da fronteira econômica no Estado (RONDÔNIA, 2003).   

 A consequência desse ciclo econômico foi à expansão do desmatamento e o 

crescimento das cidades e da produção agropecuária com destaque para a pecuária de corte 

extensivo e as culturas de café e cacau e as de subsistência, como milho, arroz e feijão que 

aceleraram dramaticamente o processo de retirada da vegetação nas últimas três décadas em 

escala regional (ADAMY, 2010). 

 Com efeito, em relação ao uso e ocupação da terra em Rondônia, no ano de 1995, as 

áreas abertas no estado ultrapassaram cinco milhões de hectares. Dentre os itens que 

compõem a área aberta, a pastagem plantada foi a que mais expandiu aumentando de 879.304 

mil para 2.578.700 ha entre 1985 e 1995 tendo um aumento de quase 293% (RONDÔNIA, 

2007). 

 De acordo com os dados do Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na 

Amazônia Legal (PRODES) a retirada da vegetação em Rondônia vem decrescendo. Em 2004 

a taxa de desmatamento no Estado era de 3.858 km² e em 2012 caiu para 773 km². Em relação 

à distribuição de área de floresta o estado possui 126.951,6 km² de áreas com florestas para o 

ano de 2012 (INPE, 2013). Entretanto, essa redução pode estar relacionada às poucas áreas de 

floresta que restaram no Estado devido à intensa retirada da vegetação nos anos anteriores. 

Isso pode revelar que a retirada da vegetação atingiu muitas áreas e as que restaram 

preservadas são unidades de conservação e terras indígenas, que apresentam restrições de uso. 

 Assim, devido à intensa ocupação, utilização inadequada do solo e ocupação de áreas 

protegidas pela legislação ambiental, Rondônia elaborou em meados da década de 80 o 

Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) cujo objetivo foi disciplinar a ocupação do 

território urbano e rural do Estado (RONDÔNIA, 2000).  O Zoneamento Socioeconômico – 

Ecológico (ZSEE) é um instrumento de planejamento territorial muito importante para 

direcionar ou redirecionar as ações antrópicas na adequação da ocupação e uso do solo e no 
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controle de utilização dos recursos naturais para alcançar o desenvolvimento sustentável da 

região (RONDÔNIA, 2000).   

 Com base no Art. 3° do ZSEE de Rondônia (2000), este instrumento tem por 

objetivo orientar a implementação de medidas e elevação do padrão socioeconômico das 

populações, por meio de ações que levem em conta as potencialidades da região, as restrições 

de uso e a proteção dos recursos naturais do Estado, permitindo que se realize o pleno 

desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar da população de forma sustentável. 

 O ZSEE foi desenvolvido em Rondônia, sendo o primeiro Zoneamento da Amazônia, 

como uma estratégia para reverter os problemas sociais e ambientais causados pela expansão 

desordenada da fronteira agrícola e para subsidiar a elaboração do Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia PLANAFLORO (RONDÔNIA, 2003). 

Na elaboração do ZSEE as zonas foram definidas de acordo com o grau de ocupação, 

vulnerabilidade ambiental, aptidão de uso e também pelas Unidades de Conservação presentes 

em cada área (RONDÔNIA, 2000). Conforme a Lei Complementar n.º 233 de 2000, as área 

do Estado de Rondônia estão classificadas nas zonas identificadas na figura 1. Com efeito, a 

Zona 1 é composta de áreas de uso agropecuário, agroflorestal e florestal, equivalentes a 

50,45% da área total do Estado;  a Zona 2, é composta de áreas de uso especial, equivalentes a 

14,60 % da área total do Estado e a Zona 3 é composta de áreas institucionais, constituídas 

por aquelas protegidas de uso restrito e controlado, equivalentes a 34,95 % da área total do 

Estado (RONDÔNIA, 2000). 

 Como pode ser observado o maior percentual de áreas do Estado de Rondônia fazem 

parte da Zona 1 destinadas para as atividade  agropecuária, em sequência a zona 3 composta 

de áreas institucionais e por último a Zona 2 destinada à conservação dos recursos naturais, 

passíveis de uso sob manejo sustentável.  

 De acordo com o ZSEE do Estado de Rondônia, a área de estudo está inserida na 

Zona 1  de uso agropecuário, agroflorestais e florestais e  classificado na subzona 1.1 

caraterizada como área de intensa ocupação,  sendo caracterizada pelo ZSEE de baixa 

vulnerabilidade a erosão. 

 Ressalta-se que os grandes projetos de análise do uso e ocupação das terras na 

Amazônia são realizados por métodos diretos, especialmente no âmbito das análises por 

geoprocessamento estas têm contribuído para a caracterização das APP’s. Assim, o tópico 2.2 

apresenta alguns estudos que se valeram do uso de métodos indiretos para análise de uso da 

terra em APP. 
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Figura 1- Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Rondônia. 

 

2.2 ANÁLISE DO USO DA TERRA POR MÉTODOS INDIRETOS – 

GEOTECNOLOGIAS 

 

Por geotecnologias entende-se o conjunto de técnicas que tem como função coletar, 

processar, analisar e oferecer informações com referência geográfica. Esse conjunto se 

compõe de vários elementos, dos quais se destaca o sensoriamento remoto, o sistema de 

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

Computacional. As observações podem ser agrupadas em uma base de dados, conveniente ao 

estudo de determinada superfície, tratadas, classificadas e apresentadas por meio de 

estatística, tabelas e mapas (FOLADOR, 2011). A Geotecnologia, termo adotado nesta 

pesquisa, também é designada pelo termo Geoprocessamento e foi importante para aquisição 

e manipulação de dados. 

 A análise do uso da terra pode ser realizada de forma direta, através de trabalhos de 

campo, ou de forma indireta, a partir da análise de imagens de sensoriamento remoto (SR), 

seja orbital ou suborbital, que também se usa validação de campo, mas em áreas amostrais. 

No entanto, observa-se que é dispendioso percorrer extensas áreas, especialmente na 
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Amazônia, onde o acesso é dificultado em algumas áreas, pela ausência ou a má estrutura da 

malha viária.  

 A aplicação de imagens de sensoriamento remoto para análise do uso da terra em 

APP´s é recorrente no Brasil (COTA, 2008; AMARAL, 2010; MARTINS, 2010; FOLADOR, 

2011; BORGES, 2012). Utilizando imagens de satélites, Cota (2008) classificou a bacia 

hidrografia do rio Pará pelo método da classificação supervisionada realizada pelo software 

SPRING (INPE) em vegetação, campo/pastagem, urbano, solo exposto e água para os anos de 

1987, 1997 e 2005. Analisando os dados com base na evolução temporal das classes na área 

de estudo verificou no decorrer de 16 anos a diminuição das classes vegetação e 

pastagens/campo e aumento da classe urbana e solo exposto nas áreas de APP’s. Em relação à 

substituição das APP’s por outras classes 59,06% das APP’s estão inseridas na classe de 

pastagem/campo.   

 Amaral (2010) analisou as imagens LANDSAT 5 nos anos de 1986, 1997 e 2008  

através dos softwares ArcGIS 9.2 e 9.3, ENVI 4.6  e  pelo método ISODATA (Interative Self-

Organizing Data Analysis Techniques). O autor verificou  no período estudado que as classes 

de uso e ocupação do solo mais representativas na APP’s da área de estudo foram vegetação 

arbórea densa, vegetação de várzea/capoeira/ campo antrópico sujo e pastagem/campo 

antrópico limpo. As classes bananeira, agricultura de porte herbáceo-arbustivo e solo exposto 

tiveram baixa representatividade nas APP’s.  

 No levantamento do uso e da cobertura da terra utilizando imagem do satélite 

LANDSAT-5 Martins (2010) determinou sete diferentes classes de uso e cobertura na área de 

estudo nos municípios de Morrinhos e Caldas Novas (GO). A classe com maior 

representatividade na área de estudo foi à classe pastagem que representou 51,01%%, ou seja, 

2225, 81 km².  

 Folador (2011) analisando o setor centro leste do planalto de Francisco Beltrão - PR 

através de cartas analógicas, imagens orbitais SPOT-5 verificou-se  que as classes de 

agricultura e pastagem de lavoura colhida, lavoura em desenvolvimento e solo exposto 

ocuparam 12776, 55 ha dos 25232,19 ha das APPs, equivalente a 50% das áreas que por força 

maior de lei deveriam ser protegidas. Outros quase 48% estavam de acordo com o uso, foram 

classificados como florestas contemplando matas ciliares, demostrando que estas estão sendo 

preservadas.   

 Santos et al. (2011) utilizaram imagem do CBERS-2B, constataram para a foz do rio 

Urupá, o comprometimento da sua APP, em que destacou a presença de áreas urbanas. O 

estudo verificou que o rio Urupá possui aproximadamente 5,8 km de extensão situados nas 
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proximidades da área urbana do município de Ji-Paraná. Identificou também que cerca de 500 

metros de extensão do rio, incluindo área de APP, estão antropizados. 

No município de Urupá, que está localizado sobre a bacia do rio de mesmo nome 

identificou-se a pesquisa de Garcia et al. (2013), em que os autores  valeu-se de imagens 

orbitais de sensoriamento remoto para analisar a fragmentação vegetacional  neste município. 

Os autores identificaram predomínio de fragmentos com área inferior a 2 km², o que segundo 

Garcia et al. (2013) coloca em risco a sobrevivência de animais que tem exigência maior de 

espaço, a exemplo dos grandes felinos, das antas, dos queixadas, tatus e tamanduás gigantes. 

 A retirada da vegetação em muitas áreas no Brasil, a exemplo, dos estudos 

apresentados, revelam o predomínio de práticas agropecuárias em áreas de APP’s. Com 

efeito, as ferramentas mais utilizadas foram: as imagens orbitais de sensoriamento remoto e o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), que são descritos no próximo tópico. 

 

2.2.1 Sistema de Informação Geográfica   

 

 A habilidade de separar informações especializadas de diversas matérias e combiná-

las de acordo com um objetivo e de realizar álgebras e modelagens torna o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) uma ferramenta útil no auxilio na tomada de decisão. As 

tecnologias de SIG são fundamentais para o resgate do passado e para o planejamento futuro 

da paisagem de uma região (AMARAL, 2010). 

De acordo com Câmara et al. (2006), o SIG é constituído por um conjunto de 

ferramentas especializadas em adquirir, armazenar, recuperar, transformar e emitir 

informações espaciais. 

Segundo Câmara et al. (2001), os SIG´s são sistemas de informação que permitem 

realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados 

georreferenciados. Podem ser utilizados como ferramenta para produção de mapas; como 

suporte para análise espacial de fenômenos; como um banco de dados geográficos, com 

funções de armazenamento e recuperação de informação espacial. 

  O SIG é uma importante ferramenta para o planejamento ambiental, pois armazena e 

manipula dados espaciais que podem ser georreferenciados. Sendo a grande vantagem de se 

utilizar um SIG a possibilidade de armazenar e manipular de forma integrada grande número 

de informações inerentes aos componentes ambientais (CÂMARA et al. 2006; MARTINS 

2010).  
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 O SIG é a principal ferramenta de análise das imagens orbitais de sensoriamento 

remoto, pois facilita a integração, a classificação e extração de atributos. Além disso, os SIG’s 

possuem ferramentas de Cartografia Computacional que favorecem as representações dos 

alvos terrestres.  

 Vários são os programas caracterizados como SIG. Nesta pesquisa destaca-se o 

Sistema de Processamento de Informação Georrefenciada (SPRING), que é disponibilizado 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e favorece as pesquisas em nível de 

graduação, que na sua grande maioria não conta com financiamento. Além deste, destaca-se 

ainda o MapWindow® GIS desenvolvido pelo prof. David Tarboton e mantido pelo 

Hydrology Research Group da Universidade de Estadual de Utah-EUA. 

 

2.2.2 Sensoriamento remoto 

 

 O Sensoriamento Remoto é a principal tecnologia de aquisição de dados em 

geoprocessamento. A tecnologia de sensoriamento remoto apresenta um grande potencial de 

ser utilizado no monitoramento e planejamento ambiental. Essa tecnologia torna-se 

importante, devido ao interesse em obter informações sobre os elementos que compõem a 

superfície terrestre e o uso intensivo dos recursos naturais (MARTINS, 2010). Inclui aí as 

possibilidades de análise das APP’s. 

 Câmara et al. (2006) define o sensoriamento remoto como o  conjunto de processos e 

técnicas usados para medir as propriedades eletromagnéticas de uma superfície sem que haja 

o contato entre a superfície e o equipamento sensor.  

 Os sensores dos satélites são instrumentos de coletas de dados, as câmeras, peças 

chaves no processo de obtenção de informações dos elementos da superfície terrestre 

(MARTINS, 2010). O objeto imageado é registrado pelo sensor por meio de medição da 

radiação eletromagnética. O processo ocorre quando a luz solar incide nos objetos da 

superfície terrestre, sendo por eles refletida de volta para o sensor, que registra as imagens 

desses objetos (MENESES e ALMEIDA, 2012). 

 As características das imagens orbitais dependem diretamente das características dos 

sensores imageadores. Os sensores diferem um do outro em decorrência de algumas 

características inerentes a cada um (MARTINS, 2010).  Desta forma, as características de 

um objeto nas imagens de sensoriamento remoto são determinadas pelas resoluções espacial, 

espectral, radiométrica e temporal (MENESES e ALMEIDA, 2012).  
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A resolução espacial é definida pela área espectralmente confiável da superfície 

terrestre captada de forma instantânea por cada sensor (CÂMARA et al., 2006). Determina o 

detalhe dos alvos na imagem. Assim, uma imagem com alto poder de detalhe dos alvos é dita 

de alta resolução espacial, enquanto que aquela que apresenta pouco detalhe é reconhecida 

com de baixa resolução espacial (CÂMARA et al.,2006). 

 A resolução espectral é definida pelo número de bandas espectrais de um sistema 

sensor e pela largura do intervalo de comprimento de onda da radiação eletromagnética 

chamada de faixa espectral coberto por cada banda da imagem. A resolução espectral indica a 

quantidade de regiões do espectro eletromagnético nas quais o sensor é capaz de gerar uma 

imagem digital em níveis de cinza, e o intervalo de comprimentos de onda incluídos em cada 

uma das regiões. Quanto mais estreitas forem as faixas espectrais, e quanto maior for o 

número de bandas espectrais captadas pelo sensor, maior é a resolução espectral da imagem 

(FOLADOR, 2011). 

 A resolução radiométrica é dada pelo número de níveis digitais representando níveis 

de cinza, usados para expressar os dados coletados pelo sensor, ou seja, está relacionada pelo 

número de valores digitais representando níveis de cinza que o sensor distingue. Quanto 

maior o número de níveis, maior é a resolução radiométrica (IBGE, 2006b). 

 A resolução temporal refere-se à frequência que o sensor revisita uma área e obtém 

imagens periódicas ao longo de sua vida útil (IBGE, 2006b). Isso só é possível porque os 

satélites de sensoriamento remoto executam uma órbita heliossíncrona, fazendo com que o 

satélite passe sobre o mesmo ponto da superfície da Terra na mesma hora (MENESES e 

ALMEIDA, 2012). 

 A resolução temporal é fundamental para acompanhar ou detectar a evolução ou 

mudanças que ocorrem na Terra, ou seja, o uso e ocupação do solo, principalmente para alvos 

mais dinâmicos, como as atividades agrícolas, desmatamentos, desastres ambientais, tendo 

forte impacto no monitoramento ambiental (MENESES e ALMEIDA, 2012). 

  

2.2.3 Processamento das imagens orbitais  

 

 A interação do SIG com as imagens SR ocorre com o processamento digital de 

imagens, que normalmente é função dos SIG’s. O Processamento digital de imagens (PDI) 

corresponde a vários procedimentos computacionais realizados sobre uma imagem de SR 

bruta com o intuito de melhorar a qualidade da imagem e evidenciar as informações nela 



19 

 

contidas, proporcionando assim uma maior facilidade na obtenção de informações 

(MARTINS, 2010).  

 O processamento digital de imagens é configurado por algoritmos especializados, 

que disponibiliza para o usuário de sensoriamento remoto a aplicação de uma grande 

variedade de técnicas de processamento. O PDI consiste na execução de operações 

matemáticas dos dados, visando as suas transformações em imagens de melhores qualidades 

espectrais e espaciais e que sejam mais apropriadas para uma determinada aplicação 

(MENESES e ALMEIDA, 2012).  

 De acordo com Santos et al. (2010) as técnicas de processamento digital de imagens 

de sensoriamento remoto se dividem em três etapas: pré-processamento, realce de imagem e 

análise de imagem. O pré-processamento é a etapa preliminar do tratamento digital de 

imagens.  Sendo um conjunto de processamento aplicado na imagem visando minimizar ao 

máximo suas distorções, ou seja, tem a finalidade de corrigir erros das imagens brutas 

(SANTOS et al. 2010). Essas distorções podem ser classificadas em radiométricas e 

geométricas. As distorções radiométricas alteram os níveis de cinzas de cada elemento da 

imagem. As distorções geométricas alteram a distribuição espacial dos elementos da imagem, 

afetando escala, afinidade e orientação (SANTOS et al., 2010).     

 As técnicas de pré-processamento são assim denominadas, porque elas não visam 

transformações das imagens, as quais têm, como principal objetivo, melhorar a qualidade 

visual da cena. Constitui uma importante etapa de processamento, porque nos processamentos 

subsequentes essas imperfeições seriam também realçadas (MENESES e ALMEIDA, 2012).

 Dentre as técnicas de pré-processamento utilizadas no tratamento das imagens na 

destacam a correção geométrica/registro de imagens e a restauração. A correção 

geométrica/registro de imagens é a técnica que permite a correção das distorções geométricas 

através do geoferrenciamento da imagem, que trata, prioritariamente, da remoção de erros 

sistemáticos presentes em todos os tipos de imagens de sensoriamento remoto (MENESES e 

ALMEIDA, 2012). O objetivo do georreferenciamento/registro é inserir na imagem, através 

dos pontos de controle, um sistema de projeção geográfica para estabelecer um referencial de 

coordenadas que possibilite localizar na imagem a posição geográfica dos alvos (CÂMARA 

et al., 2006; MENESES e ALMEIDA, 2012). 

 A restauração é a técnica que permite a correção radiométrica, cujo objetivo é 

corrigir as distorções inseridas pelo sensor óptico acoplado no satélite no processo de geração 

das imagens digitais (CÂMARA et al., 1996).  
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 Outra técnica recorrente em PDI é o realce de imagens, cujo objetivo é modificar por 

meio de funções matemáticas os níveis de cinzas de uma imagem, de modo a destacar certas 

informações espectrais melhorando a sua qualidade visual (SANTOS et al, 2010).  A 

composição colorida é uma técnica de realce de imagens, sendo esta utilizada no trabalho.  

 A imagem de satélite é disponibilizada para o usuário em diferentes bandas, em tons 

de cinzas. Com efeito, cada uma das bandas representa um determinado intervalo do espectro 

eletromagnético (MARTINS, 2010). Assim, para melhor identificação e discriminação dos 

alvos terrestres nas imagens é feita uma integração das bandas, o que se denomina de 

composição colorida falsa-cor atribuindo cores a três bandas espectrais quaisquer (IBGE, 

2006b; MARTINS, 2010). As cores primárias são vermelha (R), verde (G) e azul (B) que 

associadas às bandas formam a composição conhecida com RGB (MENESES e ALMEIDA, 

2012).  

 A última etapa do PDI é a análise de imagem, que ocorre a partir de um conjunto de 

técnicas para extração e quantificação dos dados contidos numa imagem. Das técnicas para 

análise de imagem destaca-se aqui a segmentação e classificação de imagens (SANTOS et al., 

2010). 

 A segmentação de imagem é uma técnica de processamento realizada anterior à fase 

de classificação, onde se extraem os objetos relevantes para a aplicação desejada (CÂMARA 

et al., 1996). “A segmentação de imagem é uma técnica de agrupamentos de dados, na qual 

somente as regiões espacialmente adjacentes e de características espectrais semelhantes 

podem ser agrupadas” (CÂMARA et  al., 2006; p.11). Nesse processo, a imagem é dividida 

em regiões, que consiste em um conjunto de pixels contíguos, que se espalham 

bidireccionalmente e que apresentam uniformidade, que devem corresponder às áreas de 

interesse da aplicação (CÂMARA et al., 1996). Para realizar o processo de segmentação é 

necessário definir dois limiares: o limiar de similaridade e o limiar de área (CÂMARA et al. , 

2006). 

A classificação de imagens multiespectrais é o processo de associar os pixels da 

imagem a uma classe ou grupo de classes que representam os alvos da superfície terrestre, 

com base nos seus valores digitais (MENESES e ALMEIDA, 2012). “A imagem classificada 

é definida a partir da análise da imagem numérica de forma que aqueles pixels que têm 

valores espectrais semelhantes são agrupados em classes espectralmente similares” (SANTOS 

et al, 2010, p. 97). 

 O resultado final de um processo de classificação é uma imagem digital que constitui 

um mapa de pixels classificados chamada de imagem temática, representados por símbolos, 
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gráficos ou cores que representa em polígonos os padrões homogêneos de classes de alvos 

(MENESES e ALMEIDA, 2012). 

 Nas imagens classificadas cada cor ou símbolo está associado á uma classe de uso 

que representam as feições ou alvos terrestres tais como área urbana, água, diferente tipo de 

florestas e de solos, etc. definida pelo usuário. Desta forma, o processo de classificação digital 

em sensoriamento remoto transforma um grande número de níveis de cinza em cada banda 

espectral em um pequeno número de classes em uma única imagem (MARTINS, 2010). 

 

2.3 LEGISLAÇÃO - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

A abordagem da legislação ambiental é pertinente para o caso em estudo, 

especialmente porque a APP é uma designação legal instituída no Brasil. Assim, foi a 

Constituição Federal de 1988, no âmbito das leis nacionais, que pela primeira vez abordou o 

tema meio ambiente, inclusive destinando o artigo 225 para se referir que dispõe sobre o 

direito equânime de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e estabelece as 

incumbências do Poder Público para garantir a efetividade desse direito (BORGES, 2012). 

 Desta forma, de acordo com art. 225 todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Tendo o poder público a obrigação de 

garantir a conservação e proteção do meio ambiente; combater a poluição em qualquer de 

suas formas; e preservar as florestas, a fauna e a flora (BRASIL, 1988). 

 Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225 paragrafo 1°, inciso III, 

as APP’s são consideradas espaços territoriais especialmente protegidos e sua alteração ou 

supressão somente serão permitidas através da lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.  De acordo com Stenger 

(2012, p. 178) as APP’s “inserem-se num contexto de direito fundamental, e a violação deste 

direito afeta e afronta interesses de direito público e a própria dignidade da pessoa humana, a 

qual se constitui num dos fundamentos da República”.  

A Constituição também determina sanções penais e administrativas para quem lesar o 

meio ambiente (BRASIL, 1988). Desta forma, de acordo com a Lei de crimes ambientais n° 

9. 605 de 12/02/1998 quem destruir ou danificar floresta de preservação permanente mesmo 
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que em formação, ou utilizá-la em desacordo com as normas de proteção e considerado 

crimes contra a flora e estará sujeito à multa e pena. 

Além da Lei de Crimes Ambientais destaca-se o Código Florestal Brasileiro que 

sofreu alterações, sendo sua mais nova versão do ano de 2012, Lei n° 12.651, de 25 de maio 

de 2012, que revogou várias leis e resoluções ambientais relacionadas às Áreas de 

Preservação Permanente entre elas: a Lei Federal 4.771/65 que institui o Código Florestal 

Brasileiro; a Medida Provisória 2.166/67 de 2001 e as Resoluções CONAMA 302 e 

303/2002. Assim, o Código Florestal de 2012 dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Neste são definidas as Reservas Legais e as Áreas de Preservação Permanentes.  

As Áreas de Preservação Permanentes são estabelecidas pelo artigo 3° inciso II do 

Código Florestal, em que define as APP’s como: 

 
II- Área de Preservação Permanente – APP é a área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas 

(BRASIL, 2012).  

 

 Conforme a legislação, as Áreas de Preservação Permanentes não são somente as 

florestas naturais que serão protegidas, inclui também as florestas remanescentes e áreas não 

cobertas por vegetação, ou seja, todas as formas de vegetação natural presente ou não.  As 

diferentes categorias de APP’s estabelecidas pela legislação visam a preservação dos recursos 

hídricos (tanto em questão de qualidade quanto quantidade da água) e a propriedade física do 

solo (contra o desenvolvimento de processos erosivos e de movimentos de massa nos 

terrenos) sobre morros, montanhas, restingas, bordas de chapadas, encostas com inclinação 

superior de 45°, altitude de 1800 m independente da vegetação sendo os seus limites 

estabelecidos no artigo 4° do Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012).    

 De acordo com o Art. 4° do Código Florestal, e conforme características da área em 

estudo considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas: 

 

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que 

tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) 

metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 

metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham 

largura superior a 600 (seiscentos) metros; II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas 

naturais, em faixa com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, 

exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa 
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marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; III - 

as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 

metros; V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 

a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; [...]; VIII - as bordas dos 

tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 

100 (cem) metros em projeções horizontais; IX - no topo de morros, montes, 

montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média 

maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 

(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 

definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente 

ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

[...]; XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 

de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado 

(BRASIL, 2012). 

 

  Entretanto, conforme o art. 4° § 1º não será exigido Área de Preservação 

Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento 

ou represamento de cursos d'água naturais (BRASIL, 2012). 

 O Código também determina outras áreas que poderão tornar-se Áreas de 

Preservação Permanente conforme a aprovação do Poder Executivo. De acordo com o art. 6° 

da referida Lei, também são consideradas de preservação permanentes, quando declaradas de 

interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou 

outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades (BRASIL, 

2012): 

 

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de 

rocha; II - proteger as restingas ou veredas; III - proteger várzeas; IV - abrigar 

exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V - proteger sítios de 

excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI - formar faixas de 

proteção ao longo de rodovias e ferrovias; VII - assegurar condições de bem-estar 

público; VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 

militares. IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional 

(BRASIL, 2012). 

 

 As Áreas de Preservação Permanente, como o próprio Código define, são áreas 

protegidas destinadas a preservação do meio ambiente, sendo assim, para Cota (2008) essas 

áreas devem permanecerem intocáveis como propõe o termo “Preservação Permanente” não 

podendo ser utilizadas em outro propósito.  

 Entretanto, as APP’s não são totalmente intocáveis o próprio Código Florestal 

autoriza intervenções e até a supressão da vegetação quando necessário.  O Art. 3° define as 

condições que possibilitarão a intervenção ou a supressão das Áreas de Preservação 

Permanente conforme as hipóteses previstas no Art. 8° são elas: utilidade pública; interesse 

social e atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental (BRASIL, 2012). 
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 “No entanto, as expressões ‘interesse social’ e ‘baixo impacto ambiental’ geram 

conceitos vagos e indeterminados e propiciam o ajuste da legislação a diferentes realidades e 

casos concretos” (AMARAL, 2010, p. 30).  

 Porém, Cota (2008) destaque que uma intervenção em APP compromete suas 

funções ambientais, uma vez que qualquer intervenção é uma modificação. Desta maneira, 

percebe-se a importância do estudo das condições atuais nas APP’s para que se possa garantir 

a estabilidade dessas áreas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia do rio Urupá (Figura 2) está localizada na porção Centro-Leste do Estado de 

Rondônia, nasce na reserva Indígena dos Pacaás Novos e insere-se na margem esquerda da 

bacia do rio Ji-Paraná, no município de mesmo nome (NUNES, 2011). 

 

Figura 2 - Localização da bacia do Rio Urupá. 

 

 A bacia ocupa parte da área dos municípios de Ji-Paraná, Teixeirópolis, Urupá, 

Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Nova União, Alvorada d’Oeste e Presidente Médici. 

Nestes municípios vive uma população de 231.395 habitantes (IBGE, 2010). Na parte à 

jusante da bacia, próximo ao exutório, está localizado o ponto de captação de água para o 

abastecimento público do município de Ji-Paraná, que possui a segunda maior população do 

Estado de Rondônia.   

 O rio Urupá é um tributário do rio Ji-Paraná, sendo localizado no setor mais 

impactado dessa bacia, no seu trecho médio, onde o desenvolvimento agrícola e urbano é 

intenso (LEITE, 2004). 
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Na classificação proposta por Krusche et al. (2005) o grau de alteração do uso do 

solo na bacia do rio Urupá é considerado muito alto onde  50 a 75% da área delimitada é de 

pastagem.  

Em relação ao uso da terra nos municípios da bacia do rio Urupá a quantidade de 

terra destinada a culturas permanentes e a cultivo de culturas temporárias corresponde a uma 

área de 37.049 ha e 23.213 ha equivalentes a 14,6% e 13% respectivamente da área total do 

Estado destinado ao cultivo dessas culturas. A área destinada a pastagens plantadas e 

pastagens nativas na bacia do Rio Urupá corresponde uma área de 458.295 ha e 30.733 ha 

equivalentes a 17% e 8,9% da área total do Estado respectivamente. Em termos de florestas 

nativas a área corresponde a 477.596 ha equivalente a 9,4% do total do Estado (RONDÔNIA, 

2007). Com efeito, a economia dos municípios da bacia do rio Urupá é predominantemente 

baseada na agropecuária. 

Decorrente do processo de ocupação, das atividades econômicas, o passivo ambiental 

na área em estudo é analisado a partir da retirada da vegetação, pois se acredita que os 

impactos se aceleram quando a cobertura vegetal é retirada. Assim, o quadro abaixo retrata a 

situação atual do grau de desmatamento existente nos municípios que fazem parte da bacia do 

rio Urupá. 

 
Quadro 1– Desflorestamento nos municípios localizados na bacia do rio Urupá até 2012.  

Município  Área do Município 

(km²) 

Desflorestamento (%) Área de floresta 

(%) 

Alvorada d’Oeste 3.029,189 44,76 % 28,38 % 

Ji-Paraná 6.896,738 37,54 % 60,99 % 

Mirante da Serra 1.191,875 52,50 % 29,61 % 

Nova União 807,126 85,50 % 13,90 % 

Ouro Preto do Oeste  1.969,850 87,47 % 11,63 % 

Presidente Médici 1.758,465 90,45 % 8,01 % 

Teixeirópolis 459,978 95,12 % 4,67 % 

Urupá 831,857 81,89 % 6,37 % 
Fonte: IBGE, 2013; INPE, 2013. 

 

 A alta taxa de desmatamento é devido ao modelo produtivo instalado no Estado, 

principalmente nas pequenas e médias propriedades, que tem sua principal atuação a 

exploração intensiva dos recursos naturais devido a práticas das derrubadas da vegetação 

nativa, queimadas, extração de madeira, lavoura de subsistência, pecuária extensiva, retirada 

das matas ciliares para a agricultura, etc. (RONDÔNIA, 2007). 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTAIS DA ÁREA DE ESTUDO 
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3.2.1 Aspecto do Clima 

 

 O clima da região, segundo a classificação de Köppen para o estado de Rondônia, é 

do tipo Aw (Clima Tropical Chuvoso) (BRASIL, 2011). As condições climáticas dividem o 

ano em duas estações bem definidas; o período chuvoso ocorre de outubro a abril e o período 

mais seco de junho a agosto (RONDÔNIA, 2007). A média anual de temperatura do ar varia 

entre 24º C a 26º C, com temperatura máxima entre 30º C a 34º C (de junho a agosto) e a 

mínima oscilando entre 17º C a 23º C (novembro a abril) (RONDÔNIA, 2007). 

 A precipitação média anual do Estado varia entre 1.400 a 2.500 mm/ano, porém nos 

meses mais seco ocorre na região um moderado déficit hídrico, com índice pluviométrico 

inferior a 50 mm/ano sendo que a média para a precipitação pluvial para esse período é 

inferior a 20 mm/mês (RONDÔNIA, 2003).  A média anual da umidade relativa do ar varia 

de 80% a 90% no verão e em torno de 75% nos meses mais frios (RONDÔNIA, 2007). 

  

3.2.2 Aspectos da Vegetação 

 

 No Território Central do Estado onde se encontra a bacia do rio Urupá a cobertura 

florestal é do tipo Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Ombrófila Densa (RONDÔNIA, 

2007).   A Floresta Ombrófila Aberta é o tipo de floresta dominante no Estado abrangendo 

aproximadamente 55% da área total da vegetação. Essa tipologia caracteriza-se pela 

descontinuidade do dossel, permitindo que a luz solar alcance o sub-bosque e o solo, 

favorecendo a sua regeneração. Os caules apresentam-se mais espaçados no estrato mais alto 

que atinge cerca de 30m de altura, enquanto o sub-bosque encontra-se estratificado 

(RONDÔNIA, 2003).  

 “Nesse tipo de floresta o caminhamento e a visibilidade se tornam mais difíceis em 

virtude da grande quantidade de plantas em regeneração. São comuns as presenças de cipós, 

palmeiras, bambus e sororocas, dando origem a varias fisionomias” (RONDÔNIA, 2003, p. 

97).  

 A Floresta Ombrófila Densa ocupa cerca de 4% do total da vegetação do Estado, 

com maior extensão na região central de Rondônia e caracteriza-se pela maior densidade do 

estrato superior e menor presença do sub-bosque, que é limpo e de fácil caminhamento 

(RONDÔNIA, 2003). As principais espécies encontradas e de valor comercial são: 

castanheira (Bertolletia excelsa), ipê (Tabebuia sp), mogno (Swietenia macrophylia) dentre 

outras (RONDÔNIA, 2003). 
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3.2.3 Aspectos dos Solos 

 

 Os solos predominantes na bacia do rio Urupá pertencem às classes dos Argissolos, 

Latossolos e Neossolos, com aproximadamente 47%, 44% e 9%, respectivamente. Estão 

distribuídos de forma que os Neossolos predominam na porção alta, os Latossolos na porção 

média e os Argissolos na porção baixa da bacia (BOLSON, 2006). Os Argissolos constituem 

a ordem mais importante e mais extensa entre os solos brasileiros e também na área de estudo. 

Possuem grande variação de solos, desde distróficos, eutróficos, alíticos, muito profundos a 

rasos (ADAMY, 2010).  

Esses solos ocorrem em diversas condições de relevo, principalmente em relevo 

suave ondulado e ondulado com fertilidade natural prevalecendo à baixa, embora existam 

áreas expressivas com média a alta fertilidade natural sendo comum a presença de cascalhos. 

Tais características limitam tanto seu uso agrícola como não agrícola (RONDÔNIA 2003; 

ADAMY, 2010). 

 Em comparação a outros tipos de solo são menos desenvolvidos, por serem 

moderadamente intemperizados. Por isso são solos poucos profundos de 1 a 2 metros, 

apresentando diferenciação entre as camadas superficiais e subsuperficiais, como cor e textura 

onde o teor de argila é maior nas camadas subsuperficiais que os tornam-se mais vulneráveis 

aos processos de erosão (RONDÔNIA, 2003), e sofrem grande pressão de ocupação com a 

pastagem (ADAMY, 2010). 

 Os Latossolos são solos que envolvem solos minerais não hidromórficos 

caracterizados pelo avançado estágio de intemperismo, resultado de energéticas 

transformações no material de origem (ADAMY, 2010).  Apresenta as seguintes 

características como: solos profundos (1 a 2 metros de espessura) ou muito profundos (mais 

de 2 metros de espessura); bem drenados; pouca diferenciação de cor e textura em suas 

camadas superficiais e subsuperficiais; apresentam maiores resistência aos processos erosivos 

e geralmente são solos ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou alumínicos 

apresentando baixa fertilidade natural (RONDÔNIA, 2003). 

 “Em geral, os Latossolos são macios, de consistência úmida friável ou muito friável 

por todo o perfil, com estrutura maciça ou em blocos subangulares de fraco grau de 

desenvolvimento, por vezes moderado, e pequeno incremento de argila em profundidade” 

(ADAMY, 2010, p. 68).  

 Os Neossolos são solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco 

espesso que não apresentam alterações expressivas em relação ao material de origem devido à 
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baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, isso ocorre devido às 

características inerentes do próprio material de origem, como maior resistência ao 

intemperismo ou composição químico-mineralógica, ou por influência dos demais fatores de 

formação como o clima, relevo e o tempo, que podem impedir ou limitar a evolução destes 

solos (ADAMY, 2010). 

Quando distróficos são mais vulneráveis dependendo do tipo de atividade antrópica. 

Essa vulnerabilidade pode ser alcançada quando são utilizados de forma inadequada como em 

condição de desmatamento ou de pouca cobertura vegetal, aliada à precipitação concentrada, 

facilita a formação de erosões laminares e em sulcos, sendo terras mais indicadas para 

preservação ambiental (ADAMY, 2010). 

 Com base em seu estudo, Ballester (2003) considerou o solo da bacia como eutrófico 

devido à presença de nutrientes e da sua fertilidade e o tipo de solo predominante sendo o 

Argissolo. Bolson (2006) também verificou que o solo da região é rico em nutrientes 

indicando boa fertilidade do solo na bacia.  Cabianchi (2010) aponta que no caso particular da 

bacia do rio Urupá, acredita-se que a deposição de sedimentos deste rio pode influenciar na 

fertilidade do solo da floresta aumentando a concentração de nutrientes, principalmente em 

função dos elevados níveis de nutrientes encontrados na composição química deste corpo 

d’água. 

Os solos, que recebem diretamente as atividades antrópicas, são condicionados pela 

presença de rochas do embasamento cristalino e uma mistura de rochas de origem vulcânicas 

e sedimentar (LEITE, 2004), em relevo com altitude média variando entre os 200 a 300 

metros, sendo que há pontos ondulados e fortemente ondulados. Há limitações nas áreas de 

relevo fortemente ondulado, principalmente devido à alta declividade da topografia e ao alto 

teor de alumínio nos solos álicos (RONDÔNIA, 2007). A caracterização mais detalhada do 

relevo encontra-se nos resultados. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.3.1 Materiais 

 

 Na elaboração dos mapas de uso e ocupação da terra e para a delimitação e 

quantificação das APP’s foram utilizados os seguintes materiais: 

a) imagem LANDSAT 5 sensor Thematic Mapper (TM) nas bandas 3 (visível vermelho 

– 0,63 a 0,69 µm), 4 (visível infravermelho - 0,76 a 0,90 µm) e 5 (visível 

infravermelho intermediário - 1,55 a 1,75 µm) de órbita n° 231 no ponto 068. As 



30 

 

imagens são das datas de 15 de setembro de 1988; 08 de junho de 1998 e 21 de julho 

de 2008. Disponibilizadas gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial 

– INPE. 

b) imagem ResourceSat-1 sensor LISS-III nas bandas 3 (vermelho – 0,62 a 0,68 µm), 4 

(infravermelho próximo – 0,77 a 0,86 µm)  e 5 (infravermelho médio - 1,55 a 1,70 

µm)  de orbita n° 313 e 314 no ponto 084. As imagens são das datas de 26 de julho de 

2013 e 14 de agosto de 2013. Disponibilizadas gratuitamente pelo Instituto Nacional 

de Pesquisa Espacial – INPE. O quadro 2 apresenta as características  das imagens 

LANDSAT-5  e ResouceSat-1.   

c) imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), cartas SC-20-Z-A e SC-20-Z-C 

do Estado de Rondônia; escala de 1:100.000 disponibilizado gratuitamente pela 

EMBRAPA. 

d) base vetorial de hidrografia do Estado de Rondônia disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  (Carta Topografia de Ji-Paraná 

TA1683AZ e Presidente Médici TA315AZ). 

e) o software empregado para a realização das atividades foi o SPRING – Sistema de 

Processamento de Informações Geográficas versão 5.1.8, desenvolvido e distribuído 

gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. 

f) software MapWindow®GIS desenvolvido pelo prof. David Tarboton e mantido pelo 

Hydrology Research Group da Universidade de Estadual de Utah-EUA. 

 

 Quadro 2 - Caraterísticas das imagens LANDSAT-5 e ResouceSat-1.    

Imagens Características 

LANDSAT -5 Sensor TM transportado a bordo do satélite norte-americano LANDSAT- 5 

que possui resolução espacial de 30 metros, espectral de 8 bits , 

radiométrica de 7 bandas e temporal de 18 dias. 

ResourceSat-1 Sensor LISS-III transportado a bordo do satélite indiano ResourceSat - 1 

que possui resolução espacial de 23,5 metros, espectral de 7 bits, 

radiométrica de 4 bandas e temporal de 24 dias 
Fonte: (CÂMARA et al., 1996; SILVA et al., 2013 ). 

 

A utilização das imagens ResourceSat-1 foi devido à interrupção de aquisição de 

imagem do satélite LANDSAT 5 em 2011 (NASA, 2012 apud BERRA et al., 2013) não tendo 

assim  imagem desse satélite para 2013. A utilização dessas imagens foi a alternativa 

encontrada para substituir as imagens do LANDSAT 5  já que o sensor  LISS III possui 

características semelhantes ao sensor TM (SILVA et al., 2013). 
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3.3.2 Processamento digital da imagem 

 

 A metodologia utilizada para a execução da delimitação de Áreas de Preservação 

Permanente (APP’s) no presente trabalho foi baseada no Código Florestal Brasileiro, Lei 

Federal n° 12.651 de 2012.  As Áreas de Preservação Permanente foram delimitadas de 

acordo com cada classe de APP’s estabelecido pelo Código Florestal vigente. 

Toda a metodologia de delimitação, tratamento e a análise dos dados foi realizada 

através da aplicação da técnica Watershed Delineation disponível no MapWindow® GIS. Em 

seguida os dados foram manipulados no Sistema de Processamento de Informação 

Georreferenciada (SPRING), disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), versão 5.1.8 (CÂMARA et al., 1996). O quadro 3 apresenta os produtos gerados por 

cada material utilizado na pesquisa.  

 
Quadro 3 - Produtos gerados a partir dos materiais utilizados na pesquisa.  

Materiais Produtos 

Dado vetorial de hidrografia Mapa de distância da APP.  

Imagem SRTM em MapWindow ®GIS Mapa da drenagem. 

Delimitação da bacia hidrográfica. 

Mapa de distância da APP. 

Cálculo da declividade na bacia do Urupá. 

Imagens LANDSAT 5 e ResourceSat-1 Mapa do uso e ocupação do solo das APP’s. 

Fonte: Adaptado de Rauen, (2011). 

 

3.3.2.1 Criação do banco de dados 

 

A partir da metodologia adotada criou-se o Banco de Dados no SPRING. Na 

sequência importou-se para o SPRING a área de captação da bacia hidrográfica delimitada 

automaticamente pelo MapWindow® GIS. 

Posteriormente, foram criados modelos de dados temáticos e matriciais/raster. Nos 

modelos temáticos inseriram-se as linhas de drenagem e área de captação. No modelo 

matricial/raster inseriu-se as imagens do LANDSAT e ResourceSat-1.  Durante todo o 

processo foram criados os modelos de dados e os planos de informações para cada tipo de 

dados necessário para a realização do trabalho. 

A partir da revisão teórica já apresentada foram realizadas as etapas básicas do PDI: 

pré-processamento, realce de imagem e análise de padrão. 

 

3.3.2.2 Pré-processamento e realce de imagem 
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 Após a criação do banco de dados e do projeto iniciou-se o tratamento e análise dos 

dados. No processo de georreferenciamento empregou-se o registro das imagens LANDSAT 

5 e ResourceSat-1   utilizando como referência  dados vetoriais do IBGE de hidrografia do 

estado de Rondônia.   No processo de registro foram coletados 20 pontos de controle 

distribuídos na área de estudo em alvos de fácil identificação como os cursos do rio Ji-Paraná, 

do rio Urupá, cruzamentos de ruas dentre outros. Nas imagens do ResourceSat-1 foi 

necessário realizar o mosaico após o registro já que foram necessárias duas cenas para cobrir 

toda a área da bacia. Em seguida as imagens registradas foram importadas para o projeto. 

Posteriormente, foi realizada a composição colorida 3B 4G 5R na imagem para facilitar a 

análise da cobertura vegetal e de uso e ocupação do solo. 

 A delimitação da área de estudo foi realizada através dos dados SRTM no processo 

de delimitação de bacia. Na sequência foi feita a restauração da imagem de 30 metros para 10 

metros.  

 

3.3.2.3 Análise da imagem 

  

 Esta etapa envolve a extração de informações de imagens, através do processo de 

segmentação e classificação de imagens. Desta forma, após a restauração das imagens 

realizou-se a segmentação de imagens. Posteriormente ao processo de segmentação foi 

realizado o processo de classificação das imagens. Nesta etapa foi utilizado o método de 

classificação supervisionada de Bhattacharya, sendo o mesmo utilizado por Rodríguez (2005) 

e Rudke (2013). 

 O procedimento de classificação inicia-se na etapa de treinamento onde as classes de 

uso e ocupação da terra utilizada para a classificação foram criadas com base no manual de 

uso da terra do IBGE (2006b), entretanto com algumas modificações. A metodologia utilizada 

pelo IBGE parte da divisão dos usos da terra em três níveis: nível I (classe) indicam as 

categorias da cobertura terrestre na escala nacional ou inter-regional; o nível II (subclasse) 

indica a cobertura e uso da terra em uma escala regional e o nível III (unidades) indicam os 

tipos de usos e cobertura do solo propriamente dito, ou seja, em uma escala local (IBGE, 2006 

b). No trabalho foi utilizado como base o nível II para a classificação das imagens.  

  As classes de uso definidas foram: Floresta, Área Urbana, Pastagem e Água. Nas 

classes Floresta foram considerados todos os tipos de florestas encontradas na área de estudo. 

Com também para a classe Pastagem onde foram considerados a agricultura e o solo exposto, 

ou seja, todas as áreas antropizadas rurais, já que na bacia predomina a criação de bovino. 
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 No processo de aquisição das amostras de treinamento foram coletados amostras de 

treinamento representativo de cada classe de uso na proporção de trinta amostras por classe. 

Em seguida, foi realizado o procedimento de pós-classificação da imagem com objetivo de 

eliminar pontos isolados no processo, classificados diferentemente de sua vizinhança para 

gerar uma imagem classificada com menos ruído (SANTOS et al., 2010).  

 Após a classificação das imagens foi realizado o mapeamento das classes com o 

objetivo de associar os temas para quantificar o uso e ocupação do solo em cada classe, sendo 

o resultado final a criação dos mapas temáticos de uso e ocupação do solo. Em seguida foi 

realizado o cálculo de área em quilômetros quadrados para todas as classes. 

 

3.3.3 Mapeamentos das Áreas de Preservação Permanente  

 

 Após o processamento da imagem, foram delimitadas as seguintes categorias de 

APP: APP’s de nascentes, APP’s ao longo dos cursos d’água, APP’s de topo de morros e 

APP’s de encostas acima de 45° de declividade. Para tal utilizou-se a ferramenta de análise 

espacial em SIG denominada mapa de distância. Nesta ferramenta, a partir de um referencial 

que pode ser uma linha (rio), um ponto (nascente) ou uma área (topo de morro) calcula-se a 

área de influência (APP). Em relação aos reservatórios artificiais refere-se que os mesmos não 

foram alvo de análise nesta pesquisa pela dificuldade de identificá-los, pois os corpos de água, 

artificiais ou não, apresentam respostas espectrais semelhantes. 

Para delimitar as APP´s as margens dos cursos d’ água não foram utilizadas a rede de 

drenagem extraída da imagem SRTM e nem a base de dados de hidrografia do IBGE. Os 

dados vetoriais dos cursos d’água utilizados para delimitar as APP’s foram gerados pelo 

processo de digitalização.  

 Para a delimitação das APP’s ao redor das nascentes primeiramente foi efetuada a 

localização das nascentes pertencentes à bacia através dos pontos iniciais dos vetores de 

hidrografia criados, procedimento realizado por Catelani e Batista (2007), Rauen (2011) e 

Gasparini (2011). 

 O mapeamento das APP’s de margens dos cursos d’água foi realizado por meio da 

ferramenta mapa de distância. Para a correta aplicação da largura da APP a medição do 

tamanho da largura do rio foi feita através da ferramenta medidas métricas. Posteriormente foi 

gerado buffer de 30 metros para os cursos d’água com largura menor que 10 metros e buffer 

de 50 metros para os cursos d’água com largura entre 10 a 50 metros como estabelece o 

Código Florestal vigente. 
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O mapeamento das APP’s de nascentes também foi realizado por meio da ferramenta 

mapa de distância a partir da geração um buffer de 50 metros de raio ao redor de cada 

nascente como estabelece o Código Florestal vigente. 

Para delimitar as APP’s de topo de morros e de declividade superior a 45° com base 

no Código Florestal de 2012 foi necessário elaborar um modelo digital de elevação (MDE). 

Um modelo digital de elevação (MDE) é uma representação matemática computacional da 

distribuição de um fenômeno espacial de uma determinada característica de uma região da 

superfície terrestre (CÂMARA et al., 2001), ou seja, um MDE é a representação do terreno 

em um ambiente computacional através de técnicas matemáticas (MARTINS, 2010). Para a 

geração do MDE foi utilizada a base cartográfica do SRTM, metodologia semelhante a 

utilizada por Lima et al (2012). 

 A partir da imagem SRTM foi gerada uma grade de declividade em graus através da 

ferramenta declividade, Na ferramenta de fatiamento foram divididas as classes de 

declividade e de hipsometria, os valores máximo e mínimo foram adquiridos através da 

ferramenta geoestatística gerando o mapa de declividade e também o mapa de hipsometria da 

área de estudo. 

 Para delimitar a APP de topo de morro foi utilizada a ferramenta geração de grade 

retangular uma grade regular na imagem SRTM. O processo de geração de uma grade regular 

retangular consiste em estimar os valores de cota de cada ponto da grade a partir do conjunto 

de amostras de entrada (CÂMARA et al., 2001).  

 Na sequência foram criadas isolinhas com equidistância de 20 metros a partir da 

grade regular pela ferramenta geração de isolinhas. Em seguida outro mapa de declividade da 

área foi criado, entretanto, somente com declividade acima de 25° que como estabelece o 

Código Florestal é considerada APP de topo de morro os morros que apresenta os seguintes 

aspectos: altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°. 

Posteriormente, foi gerada uma imagem sombreada através da ferramenta geração de imagem 

para visualizar as áreas de morro da bacia.  Essa imagem é gerada a partir do modelo digital 

de terreno e do posicionamento em relação à superfície de uma fonte de iluminação local 

(CÂMARA et al., 2001). 

 Na próxima etapa para definir as áreas de preservação no topo de morros foi utilizada 

a ferramenta extração de topo de morro. Nessa etapa foi selecionado o ponto máximo de um 

morro e o ponto mínimo na base do morro somente naqueles que possuíam declividade acima 

de 25° e altura mínima de 100m. Com os pontos selecionados o sistema calculou o valor de 

cota correspondente a dois terços do máximo do morro (RODRÍGUEZ, 2005; CÂMARA et 
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al. 2006) como estabelece o Código Florestal, gerando uma isolinha com este valor de 

elevação para cada morro selecionado que indica a área a ser considerada como APP de topo 

de morro. Após a determinação das APP’s estruturaram-se os mapas temáticos, valendo-se 

das ferramentas de Cartografia do SIG. A síntese de toda a metodologia é apresentada na 

Figura 3. 
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Figura 3 - Fluxograma dos tratamentos de dados para geração dos produtos relacionados ao uso do 

solo e hidrografia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados da pesquisa foram agrupados em: a) caracterização do meio físico e b) 

caracterização dos usos da terra. Além disto, foram apresentados em mapeamentos temáticos 

valendo-se de regras de semiologia gráfica da Cartografia Temática. A partir da delimitação 

pelo método automático identificou-se que a bacia do rio Urupá ocupa uma área de 3.409 

km². 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO DA BACIA 

 

 A análise do relevo (Figura 4) mostra que a bacia do rio Urupá apresentou altitudes 

que variam de 125 a 581 metros, sendo que as áreas mais baixas encontram-se na porção leste 

e as altitudes mais elevadas na porção central e norte da área de estudo. Áreas mais baixas da 

porção leste estão associadas ao rio Machado devido à proximidade com este rio, onde se 

localiza a foz do rio Urupá. 

 

 

Figura 4 - Mapa de hipsometria da bacia do rio Urupá. 

  

A maior frequência de classes de altitude foi a classe de 200 a 300 metros que 

representou a maior parte do relevo da bacia com 66,4% da área total, seguida da classe de 
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100 a 200 metros com 27%, da classe de 300 a 400 metros com 4,5% e da classe de 400 a 500 

metros, que representou 2,5%. A classe de menor frequência de ocorrência foi a classe de 500 

a 600 metros, que representou 0,1% da área total da bacia. Isso permite concluir que a área de 

drenagem do rio Urupá apresenta elevada homogeneidade do relevo.  

 Em relação à declividade da bacia (Figura 5) observou-se que a maior frequência de 

classe de declividade foi a classe de 0 a 10° representando 97% da área total da bacia. Na 

sequência foram a classe de 10° a 20° com 2,3%, a classe de 20° a 30° com 0,46% e a classe 

de 30° a 40° com 0,02% da área total. Ou seja, a bacia apresenta baixa declividade. 

 

 

 

Figura 5 - Mapa de declividade da bacia do rio Urupá. 

 

 A partir da classificação do relevo pela EMBRAPA (Tabela 1) e dos dados da 

declividade gerados na área de estudo observa-se que praticamente toda área da bacia do rio 

Urupá apresenta declividade entre 0 a 22%. Assim, na bacia há o predomínio das classes de 

declividade de relevo plano a ondulado representando 95,7% da área.  

 Desta forma, como a declividade da bacia do rio Urupá varia entre 0 a 39,8° sendo 

que de acordo com o Código Florestal são consideradas APP áreas que apresentam 
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declividade acima de 45° ou 100%,  a bacia do rio Urupá não possui essa categoria de APP.

  

Tabela 1 - Classificação do relevo.  

Classes de Declividade Declividade (%) 

Plano 0 -3 

Suave ondulado 3 – 8 

Ondulado 8 – 20 

Forte ondulado  20 – 45 

Montanhoso  45 – 75 

Escarpado >75 

Fonte: EMBRAPA, (2006). 

 

4.2 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

 Segundo os resultados, 88,1 km² da área da bacia do rio Urupá é caracterizada como 

Área de Preservação Permanente nas categorias nas margens dos cursos d’água, ao redor das 

nascentes e em topo de morro, o que representa 2,6 % da área total do estudo. Como 

adiantado, a bacia não possui APP de declividade superior a 45º. Isso pode estar relacionada à 

resolução dos dados utilizados para as análises. A tabela 2 mostra a área e porcentagem de 

cada categoria dentro do total de APP’s mapeadas e a figura 6 o mapa de APP’s na bacia do 

rio Urupá. 

 

Tabela 2 - Área das categorias de APP’s da bacia do rio Urupá. 

APP’s Área (km²) Porcentagem da área 

em relação à área total 

de APP 

Porcentagem da 

área em relação à 

área de estudo 

Nas margens dos cursos 

d’água 

41,66 47,2% 1,2% 

Ao redor de nascentes 0,45 0,5% 0,013% 

Em topo de morro 45,9 52,1% 1.3% 

Em área com inclinação 

acima de 45° 

0 0 0 

Total das APP’s 88,1 100% 2,6% 

 

 Com base na tabela 2 observou-se que a maior representatividade foi a APP de topo de 

morro com 45,9 km² que equivale a mais da metade da área de APP’s calculada (52,1%), 

seguida da APP de cursos d’água com uma área de 41,66 km², correspondendo a 47,2% das 

APP’s. A menor representatividade foi das APP’s de nascente com 0,45 km², representando  

0,5% da área total das APP’s mapeadas. 
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Figura 6 - Mapa das APP’s da bacia do rio Urupá segundo o relevo e a hidrografia. 
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Todas as categorias de APP’s apresentaram porcentagens pequenas quando 

comparada a área total da bacia. O baixo percentual das APP's mapeadas na bacia do rio 

Urupá provavelmente é devido à escala da base cartográfica utilizada para o mapeamento da 

área que foi de 1:100.000, considerada inviável por Cota, (2008); Martins, (2010) e Leonardi, 

(2010) para delimitação de APP.  Assim, Martins (2010) recomenda que quando se pretende 

representar cartograficamente as APP’s deve-se trabalhar com escalas maiores, em torno de 

1:20.000. Todavia, na realização dessa pesquisa foram utilizados dados disponibilizados 

gratuitamente na delimitação das APP’s da bacia do rio Urupá, justificando desta forma a 

escolha dos dados.  Entretanto, devido à omissão do Código Florestal em relação à escala 

utilizada para mapeamento da APP a escala utilizada neste trabalho não pode ser considerada 

errada, já que o referido Código não estabelece a escala.  

 Em relação à APP de topo de morro observou-se que essas áreas não apresentam 

continuidade com outras áreas montanhosas, estas se encontram isoladas e fragmentadas na 

área central dos morros (Figura 6). O mesmo foi observado por Oliveira e Filho (2013) que 

concluiu que as APP’s em topos de morros, atendendo à Lei nº 12.651/2012, não constituem 

instrumento para conservação da biodiversidade enquanto corredores ecológicos ou núcleos 

florestais. Os mesmos autores complementam que em função da alteração nos parâmetros que 

definem estas APP’s, dificilmente serão encontradas elevações que contenham altitude 

superior a 100m em relação à base e ao mesmo tempo declividade média superior a 25º, sendo 

assim, com o novo Código Florestal os topos de morros ficaram agora restritos às áreas 

montanhosas. 

 Outro problema é a dificuldade de mapear as áreas de topo de morro, pois de acordo 

com Leonardi (2010) os resultados obtidos no mapeamento das APP’s de topo de morro nem 

sempre são consistentes, pois a dependência de interpretação do analista quanto à 

determinação da base do morro ou montanha pode gerar resultados distintos para uma mesma 

área devido à falta de clareza da legislação ambiental. 

 

4.3 ANÁLISE MULTITEMPORAL DOS USOS DA TERRA EM ÁREAS DE APP NA 

BACIA DO RIO URUPÁ  

4.3.1 Uso e ocupação da terra nas APP’s em 1988 

  

 Para analisar as áreas de conflito de uso da terra nas APP’s da bacia do rio Urupá foi 

feito o cruzamento do mapa de APP’s com o mapa do uso e ocupação da terra da bacia do rio 

Urupá de 1988 tendo com produto final o mapa de conflito de uso da terra da APP (Figura 7).  
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Figura 7 - Mapa de uso e ocupação da terra da bacia do rio Urupá em 1988. 
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 Em relação ao uso e ocupação da terra, a tabela 3 apresenta os valores de cada classe 

de uso da terra nas APP’s da bacia para o ano de 1988. A classe Floresta foi a classe que 

apresentou maior área ocupada 75,22 km² da área total das APP’s. 

 

Tabela 3 - Classes de uso da terra no ano de 1988 nas APP’s da bacia do rio Urupá. 

Classe de uso e ocupação 

da terra nas APP’s 

Área (km²) Porcentagem do uso do solo em 

áreas de APP’s (%) 

Floresta 75,22 85,8 

Pastagem 5,28 6,02 

Água 7,01 7,9 

Área urbana 0,034 0,039 

Área não classificada  0,08 0,09 

  

 Na pesquisa as classes de uso e ocupação da terra da tabela 3 foram classificadas em 

áreas de uso compatível e de uso incompatível ao Código Floresta. Desta forma, através dos 

dados de uso e ocupação das áreas de APP’s foi possível identifica as áreas consideradas 

compatíveis ao uso que são aquelas que possuem vegetação, ou seja, estão de acordo com 

Código Florestal. Para este estudo a classe Água também foi considerada de uso compatível. 

Já as áreas incompatíveis ao uso são aquelas que apresentam algum tipo de uso incompatível 

com o Código Florestal, ou seja, que não apresenta vegetação. Na pesquisa foram 

consideradas áreas de uso incompatível aquelas ocupadas pelas classes Pastagem e Área 

Urbana, sendo consideradas de uso inadequado.  

 Desta forma, a partir dos dados da tabela 4 verificou-se que 93,9% da área da APP 

apresentavam os seus usos de acordo com a legislação, ou seja, dos 88,1 km² de APP da bacia 

do rio Urupá 82,29 km² estava sendo ocupado pelas classes Floresta e Água o que indica que 

a área apresentou um elevado grau de preservação em 1988. 

 Em relação às áreas que apresentaram uso incompatível ao Código Florestal 

verificou-se que 6,1% apresentaram incompatibilidade entre o uso e o Código Florestal em 

1988, ou seja, dos 88,1 km² de APP da bacia do rio Urupá 5,32 km² estavam sendo ocupados 

pelas classes Pastagem e Área Urbana demonstrando o não cumprimento do Código Florestal 

nessas áreas.  

Tabela 4- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em 1988 com o Código Florestal Brasileiro de 

2012 

Uso da terra Área (km²) Porcentagem 

Compatível 82,29 93,9% 

Incompatível 5,32 6,1% 
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 Considerando as classes de uso da terra de cada categoria de APP mapeada (Tabela 

5) também foi analisada a compatibilidade de uso com o Código Florestal de cada categoria 

de APP (Tabela 6).  

 

Tabela 5- Classes de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia do rio 

Urupá no ano de 1988.  

Área de 

Preservação 

Permanente 

Classe de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP 

mapeada na bacia do rio Urupá  

Floresta Água Pastagem Área urbana 

Área 

(km²) 

% 

 

Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% 

Em topo de morro 44,28 96,8 0,32 0,7 1,15 2,5 0,0019 0,004 

Nas margens dos 

cursos d’água 

30,61 73,9 6,76 16,3 4,02 9,7 0,032 0,077 

Ao redor de 

nascentes 

0,33 73,9 - - 0,12 25,9 - - 

 

 De acordo com os valores da tabela 6 a APP em topo de morro apresentou 97,5 % da 

sua área uso compatível com o Código Florestal, isto é, apresentou uso adequado, ou seja, 

essas áreas foram ocupadas pelas classes Floresta e Água. 

 

Tabela 6- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia do 

rio Urupá no ano de 1988 com o Código Florestal Brasileiro de 2012 

Área de 

Preservação 

Permanente 

Uso compatível ao Código 

Florestal 

Uso incompatível ao Código 

Florestal 

Área (km²) Porcentagem Área (km²) Porcentagem 

Em topo de morro 44,6 97,5 % 1,15 2,5 % 

Nas margens  dos 

cursos d’água 

37,37 90,2 % 4,05 9,8 % 

Ao redor de 

nascentes 

0,33 73,9 % 0,12 25,9 % 

  

 Em relação à APP nas margens dos cursos d’água, esta apresentou 90,2% da sua área 

total uso compatível com o Código Florestal. Já a APP ao redor de nascentes apresentou 73,9 
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% de sua área total compatível ao Código Florestal. Das três categorias de APP´s analisada 

esta foi que apresentou menor percentual de compatibilidade de uso com o Código Florestal. 

Essa categoria também foi a que apresentou maior percentual da classe Pastagem para o ano 

de 1988 resultando maior grau de degradação nesta área.   

 

4.3.2 Uso e ocupação da terra nas APP’s em 1998. 

 

 Para analisar as áreas de conflito de uso da terra nas APP’s da bacia do rio Urupá foi 

feito o cruzamento do mapa de APP’s com o mapa do uso e ocupação da terra da bacia do rio 

Urupá de 1998 tendo com produto final o mapa de conflito de uso da terra da APP (Figura 8). 

Em relação ao uso e ocupação do solo a tabela 7 apresenta os valores de cada classe de uso da 

terra nas APP’s da bacia para o ano de 1998.  

 

Tabela 7 - Classes de uso da terra no ano de 1998 nas APP’s da bacia do rio Urupá. 

Classe de uso e ocupação 

da terra nas APP’s 

Área (km²) Porcentagem do uso do solo em 

áreas de APP’s (%) 

Floresta 60,53 68,5 

Pastagem 18,32 20,7 

Água 9,04 10,2 

Área urbana 0,236 0,3 

Área não classificada 0,14 0,2 

 

 A partir dos dados da tabela 8 verificou-se que 78,7% das áreas de APP’s tiveram os 

seus usos de acordo com a legislação, ou seja, dos 88,1 km² de APP’s da bacia do rio Urupá 

69,5 km² estava sendo ocupado pelas classes Floresta e Água o que indica que grande parte 

das APP’s permaneceu preservada neste período.  

 Em relação às áreas que apresentam uso incompatível ao Código Florestal, ou seja, 

não estão sendo preservadas como determina o Código Florestal vigente verificou-se que 21% 

da área apresentaram incompatibilidade entre o uso e o Código Florestal em 1998, ou seja, 

dos 88,1 km² de APP’s da bacia do rio Urupá 18,5 km² estavam sendo ocupados pelas classes 

Pastagem e Área Urbana demonstrando o não cumprimento do Código Florestal. 
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Figura 8 - Mapa de uso e ocupação da terra da bacia do rio Urupá em 1998. 
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Tabela 8- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em 1998 com o Código Florestal Brasileiro de 

2012 

Uso da terra Área (km²) Porcentagem 

Compatível 69,5 78,7 % 

Incompatível 18,5 21 % 

  

 Em relação a compatibilidade de uso (Tabela 9), a APP em topo de morro apresentou 

86,7% da sua área total uso compatível com o Código Florestal. Isso representa que 86,7% da 

área estavam de acordo com o Código Florestal, isto é, apresentaram uso adequado. Já a APP 

nas margens dos cursos d’água apresentou 70,5 % da sua área total usos adequados.  

 Em relação a APP ao redor de nascentes os dados mostraram que o percentual de 

área que apresentou uso incompatível ao Código Florestal foi elevado,  ocupando 50,4 % da 

área total da APP. Esse resultado demonstra os conflitos de uso do solo da APP ao redor de 

nascentes da bacia em 1998 com o Código Florestal vigente. Desta forma, nesta categoria de 

APP a cobertura vegetal foi suprimida e substituída principalmente pela classe Pastagem. 

Resultado semelhante foi encontrado por Pinto et al. (2003) em sua área de estudo. Os autores 

consideraram a classe Pastagem o principal agente de degradação das nascentes, devido ao 

seu impacto negativo sobre a regeneração natural, compactação dos solos e contaminação das 

águas com estrume.  

 

Tabela 9- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia do 

rio Urupá no ano de 1998 com o Código Florestal Brasileiro de 2012 

Área de 

Preservação 

Permanente 

Uso compatível ao Código 

Florestal 

Uso incompatível ao Código Florestal 

Área (km²) Porcentagem Área (km²) Porcentagem 

Em topo de morro 39,7 86,7 % 6,06 13,3 % 

Nas margens  dos 

cursos d’água 

29,65 70,5 % 12,27 29,2 % 

Ao redor de 

nascentes 

0,217 48,2 % 0,23 50,4 % 

 

  A tabela 10 apresenta as classes de uso e ocupação da terra em cada categoria de 

APP mapeada da bacia do rio Urupá no ano de 1998. A partir desses dados verificou-se que 

das três categorias de APP analisada a APP ao redor de nascente foi que apresentou o maior 

percentual de áreas ocupadas pela a classe Pastagens. Na APP em topo de morro a classe 
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Pastagem ocupava uma área considerável da APP em 1998, indicando o aproveitamento ilegal 

da área para implantação de pastagem. 

 

Tabela 10- Classes de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia do rio 

Urupá no ano de 1998.  

Área de 

Preservação 

Permanente 

Classe de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP 

mapeada na bacia do rio Urupá  

Floresta Água Pastagem Área urbana 

Área 

(km²) 

% 

 

Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% 

Em topo de morro 39,16 85,5 0,54 1,2 6,03 13,2 0,03 0,06 

Nas margens dos 

cursos d’água 

21,15 50,3 8,5 20,2 12,07 28,7 0,2 0,5 

Ao redor de 

nascentes 

0,217 48,2 - - 0,219 48,8 0,007 1,6 

 

4.3.3 Uso e ocupação da terra nas APP’s em 2008 

 

 Para analisar as áreas de conflito de uso da terra nas APP’s da bacia do rio Urupá foi 

feito o cruzamento do mapa de APP’s com o mapa do uso e ocupação da terra da bacia do rio 

Urupá de 2008 tendo com produto final o mapa de conflito de uso da terra da APP (Figura 9). 

A partir da geração do mapa de conflito de uso da terra foram gerados os dados de cada classe 

de uso da terra das APP’s, sendo estes apresentados na figura 11 para posterior análise.  

 

Tabela 11- Classes de uso da terra no ano de 2008 nas APP’s da bacia do rio Urupá. 

Classe de uso e ocupação 

da terra nas APP’s 

Área (km²) Porcentagem do uso do solo 

em áreas de APP’s (%) 

Floresta 61,39 69,1 

Pastagem 17,93 20,2 

Água 8,45 9,5 

Área urbana 0,88 0,9 

Área não classificada  0,05 0,06 
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Figura 9 - Mapa de uso e ocupação da terra da bacia do rio Urupá em 2008. 
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 A partir dos dados da tabela 12 verificou-se que 78,6% das áreas de APP’s 

apresentaram os seus usos de acordo com a legislação, ou seja, dos 88,1 km² de APP’s da 

bacia do rio Urupá 69,84km² estavam sendo ocupadas pelas classes Floresta e Água o que 

indica que a maior parte das APP’s  possuíam cobertura vegetal no ano de 2008.  

 Em relação às áreas que apresentam uso incompatível ao Código Florestal, ou seja, 

não estão sendo preservadas como determina o Código Florestal vigente verificou-se que 21,3 

% da área apresentaram incompatibilidade entre o uso e o Código Florestal em 2008, ou seja, 

dos 88,1 km² de APP’s da bacia do rio Urupá 18,81 km² estavam sendo ocupadas pelas 

classes Pastagem e Área Urbana demonstrando o não cumprimento do Código Florestal 

nessas áreas. 

 
Tabela 12- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em 2008 com o Código Florestal Brasileiro de 

2012 

Uso da terra Área (km²) Porcentagem 

Compatível 69,84 78,6% 

Incompatível 18,81 21,3 % 

 

 Os resultados das categorias das APP’s analisadas mostraram que a APP nas 

margens dos cursos d’água em 2008 apresentou 80,1% de uso compatível ao Código 

Florestal, ou seja, essas áreas estavam ocupadas pelas classes Floresta e Água demonstrando 

que as áreas ocupadas por essas classes se encontravam preservadas. Já a APP em topo de 

morro apresentou 78,9% de uso compatível ao Código Florestal (Tabela 13).  

 
Tabela 13- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia 

do rio Urupá no ano de 2008 com o Código Florestal Brasileiro de 2012 

Área de 

Preservação 

Permanente 

Uso compatível ao Código 

Florestal 

Uso incompatível ao Código 

Florestal 

Área (km²) Porcentagem Área (km²) Porcentagem 

Em topo de morro 36,24 78,9 % 9,64 21 % 

Nas margens  dos 

cursos d’água 

33,41 80,1% 8,92 21,3 % 

Ao redor de 

nascentes 

0,19 43,03 % 0,25 56,1 % 

 

Na APP ao redor de nascentes os dados mostraram que o percentual de área que 

apresentou uso incompatível ao Código Florestal, ou seja, que não estão sendo preservadas foi 
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elevado  55,8 % da área total da APP. Esse resultado demonstra os conflitos de uso da terra na 

APP ao redor de nascentes da bacia em 2008 com o Código Florestal vigente. 

 A tabela 14 apresenta as classes de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP 

mapeada da bacia do rio Urupá no ano de 2008. Os resultados obtidos das áreas das classes de 

uso e ocupação da terra mostraram que entre as três categorias de APP’s analisadas no ano de 

2008 a que apresentou maior percentual da classe Pastagem foi a APP ao redor de nascentes  

55,8 % , ou seja, das três está apresentou maior grau de degradação. O percentual da classe 

Floresta indica que menos da metade da área estava sendo preservada em 2008.  

 

Tabela 14- Classes de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia do rio 

Urupá no ano de 2008.  

Área de 

Preservação 

Permanente 

Classe de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP 

mapeada na bacia do rio Urupá  

Floresta Água Pastagem Área urbana 

Área 

(km²) 

% 

 

Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% 

Em topo de morro 36,22 78,9 0,016 0,04 9,61 20,9 0,035 0,08 

Nas margens dos 

cursos d’água 

24,98 59,9 8,43 20,2 8,07 19,3 0,85 2,03 

Ao redor de 

nascentes 

0,19 43,1 0,0014 0,3 0,25 55,8 0,0015 0,34 

  

 4.3.4 Uso e ocupação da terra nas APP’s em 2013. 

  

Para analisar as áreas de conflito de uso da terra nas APP’s da bacia do rio Urupá foi feito o 

cruzamento do mapa de APP’s com o mapa do uso e ocupação da terra da bacia do rio Urupá 

de 2013 tendo com produto final o mapa de conflito de uso da terra da APP (Figura 10). A 

tabela 15 apresenta os valores de cada classe de uso da terra  nas APP’s da bacia para o ano de 

2013, sendo  as áreas cobertas pela vegetação predominante nas APP’s nesse ano. 
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Figura 10- Mapa de uso e ocupação da terra da bacia do rio Urupá em 2013. 
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Tabela 15 - Classes de uso da terra no ano de 2013 nas APP’s da bacia do rio Urupá. 

Classe de uso e ocupação 

da terra nas APP’s 

Área (km²) Porcentagem do uso do solo 

em áreas de APP’s (%) 

Floresta 59,42 67,8 

Pastagem 14,93 17,05 

Água 9,73 11,1 

Área urbana 0,41 0,47 

Nuvem 2,72 3,1 

Área não classificada  0,35 0,4 

 

 A partir dos dados da tabela 16 verificou-se que 79% das áreas de APP’s têm os seus 

usos de acordo com a legislação, ou seja, dos 88,1 km² de APP’s da bacia do rio Urupá 69,15 

km² estão sendo ocupado pelas classes Floresta e Água o que indica que a maior parte das 

APP’s está sendo preservadas.  

 Em relação às áreas que apresentam uso incompatível ao Código Florestal, ou seja, 

não estão sendo preservadas como determina o Código Florestal vigente verificou-se que 

17,5% apresentou incompatibilidade entre o uso e o Código Florestal, ou seja, dos 88,1 km² 

de APP’s da bacia do rio Urupá 15,34 km² estão sendo ocupadas pelas classes Pastagem e 

Área Urbana demonstrando o não cumprimento do Código Florestal nessas áreas. 

 

Tabela 16- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em 2013 com o Código Florestal Brasileiro de 

2012 

Uso da terra Área (km²) Porcentagem 

Compatível 69,15 79% 

Incompatível 15,34 17,5% 

 

 Quando analisada a compatibilidade de uso em cada categoria de APP mapeada 

verificou que a APP em topo de morro apresentou 84,5% da sua área total uso compatível 

com o Código Florestal, isto é, apresenta uso adequado, ou seja, essas áreas são ocupadas 

pelas classes Floresta e Água. Já a APP nas margens dos cursos d’água apresentou 73,3% de 

uso compatível ao Código Florestal, percentual menor em comparação a APP em topo de 

morro como pode ser visualizado na tabela 17. 

 Entretanto, na APP ao redor de nascentes os dados mostraram que o percentual de 

área que apresenta uso incompatível ao Código Florestal, ou seja, que não estão sendo 

preservadas foi de 42,4 % da área total da APP. Esse resultado demonstra os conflitos de uso 

da terra da APP ao redor de nascentes da bacia com o Código Florestal vigente. O percentual 

da classe Floresta indica que menos da metade da área está sendo preservada.  
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 A tabela 18 apresenta as classes de uso e ocupação da terra em cada categoria de 

APP mapeada da bacia do rio Urupá no ano de 2013. Entre as três categorias de APP’s 

analisadas no ano de 2013 a que apresentou maior porcentagem da classe Pastagem foi a APP 

ao redor de nascentes 42,4 %. Ou seja, das três esta apresentou maior grau de degradação. 

Essa situação foi à mesma encontrada em todos os anos analisados no estudo demostrando 

que na APP ao redor de nascente a intervenção antrópica é recorrente causando ao longo do 

tempo supressão da vegetação e descaracterização da área. Também verificou redução de 

áreas de uso compatível da APP’s com o código florestal entre o período estudado de 93,7% 

em 1988 para 79% em 2013. Já as áreas de uso incompatível aumentou de 6,1%  em 1988 

para 17,5% em 2013. 

 

Tabela 17- Compatibilidade do uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia 

do rio Urupá no ano de 2013 com o Código Florestal Brasileiro de 2012 

Área de 

Preservação 

Permanente 

Uso compatível ao Código 

Florestal 

Uso incompatível ao Código 

Florestal 

Área (km²) Porcentagem Área (km²) Porcentagem 

Em topo de morro 38,45 84,5 % 6,3 13,9 % 

Nas margens  dos 

cursos d’água 

30,47 73,3 % 8,85 21,3 % 

Ao redor de 

nascentes 

0,23 50,5 % 0,19 42,4 % 

 

Tabela 18- Classes de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP mapeada da bacia do rio 

Urupá no ano de 2013.  

Área de 

Preservação 

Permanente 

Classe de uso e ocupação da terra em cada categoria de APP 

mapeada na bacia do rio Urupá  

Floresta Água Pastagem Área urbana 

Área 

(km²) 

% 

 

Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% Área 

(km²) 

% 

Em topo de morro 37,17 81,7 1,28 2,8 6,26 13,8 0,045 0,1 

Nas margens dos 

cursos d’água 

22,04 53 8,43 20,3 8,48 20,4 0,37 0,9 

Ao redor de 

nascentes 

0,21 45,8 0,02 4,7 0,19 42,4 - - 
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4.4 USO E OCUPAÇÃO DAS APP’S AO LONGO DOS ANOS DO ESTUDO  

 

 Em relação à evolução das classes de uso e ocupação da terra  nas APP’s da bacia do 

rio Urupá (Tabela 19) verificou-se que entre os anos de 1988 e 2013 a classe Floresta 

apresentou redução de suas áreas de 75,22 km² (85,4%) para 59,42 km² (67,4%) da área total 

da APP, redução de 21% (15,80 km²) da área.  Esse resultado mostra a retirada da cobertura 

florestal em áreas protegidas indicando que em algumas áreas da APP da bacia do rio Urupá 

não estão sendo protegidas como estabelece o Código Florestal.   

 

Tabela 19 - Evolução do uso e ocupação da terra nas APP’s da bacia do rio Urupá. 

Classe de uso da 

terra nas APP’s 

Área (km²) 

1988 

Área (km²) 

1998 

Área (km²) 

2008 

Área (km²) 

2013 

Floresta 75,22 60,5 61,39 59,42 

Pastagem 5,28 18,3 17,93 14,93 

Água 7,08 9,04 8,45 9,73 

Área Urbana 0,034 0,24 0,88 0,41 

Área não classificada 0,08 0,14 0,05 0,35 

Nuvem - - - 2,72 

 

 Em relação às áreas ocupadas pelas atividades antrópicas houve aumento da área 

ocupada no período de 1988 a 2013 indicando o uso indevido do solo da APP. A área ocupada 

pela classe Pastagem passou de 5,28 km² (6,02%) em 1988 para 14,93 km² (17,05%) em 

2013, aumento de 9,65 km² (64,6%) da área total da APP. O aumento da classe Pastagem 

neste intervalo de tempo foi expressivo, quase triplicou, isso significa que 17,05% da APP da 

bacia apresenta conflito de uso da terra pela classe Pastagem.  

 Também foi observado que no ano de 1998 ocorreu maior aumento de área da classe 

Pastagem, sendo que para o mesmo ano ocorreu a maior redução de área da classe Floresta. 

Uma hipótese que poderia explicar a expansão da classe Pastagem nesse período pode ser o 

reflexo do intenso desenvolvimento da atividade agropecuária e da ocupação humana no 

Estado de Rondônia entre 1970 a 1990, principalmente na região da bacia do rio Urupá onde a 

atividade pecuária desenvolveu-se intensamente acompanhada de perda da cobertura vegetal 

nativa devido ao alto índice de desmatamento na região.  

  A área ocupada pela classe Área Urbana foi de 0,034 km² (0,039%) em 1988 para 

0,41 km² (0,47%) em 2013, aumento de 0,38 km², equivalente a 91,8% desta classe. Esses 

resultados permitem concluir que no período estudado ocorreu o aumento da ocupação da 

APP pela população.  
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 Analisando a evolução de cada categoria de APP mapeada a classe Floresta foi a que 

apresentou maior expressão nos anos analisados. A tabela 20 mostra a evolução das classes de 

uso e ocupação da terra da APP nas margens dos cursos d’água na bacia do rio Urupá. 

 Na APP nas margens dos cursos d’água em 1988 a classe Floresta ocupava 30,61 

km² (73,9%) da área da APP. Entretanto, com a evolução das atividades antrópicas a classe 

Floresta foi reduzida e em 2013 representou apenas 22,04 km² (53%) da área total da APP 

redução de 38,9% (8,57 km²) da área. 

 

Tabela 20 - Evolução do uso e ocupação da terra  na APP nas margens dos cursos d’água da bacia do 

rio Urupá entre 1988 a 2013. 

Classe de uso da 

terra na APP nas 

margens  dos cursos 

d’água 

Área (km²) 

1988 

Área (km²) 

1998 

Área (km²) 

2008 

Área (km²)  

2013 

Floresta 30,61 21,15 24,98 22,04 

Pastagem 4,02 12,07 8,07 8,48 

Água 6,76 8,5 8,43 8,43 

Área urbana 0,032 0,2 0,85 0,37 

Nuvem - - - 2,26 

Área não classificada  0,07 0,07 0,04 0,06 

 

Esse resultado mostra a retirada da cobertura florestal em áreas protegidas 

acompanhado com o não cumprimento da legislação ambiental tendo como consequência a 

perda da biodiversidade. A retirada da vegetação nativa causa prejuízo para a fauna local 

devido à diminuição abrupta de alimento e até a perda de seu habitat. Além de alterar o fluxo 

gênico entre as espécies já que as APP´s atuam como corredores ecológicos. 

 O aumento da retirada da vegetação e consequentemente a redução da classe Floresta 

contribuiu para o aumento das classes relacionadas às atividades antrópicas. A classe 

Pastagem que em 1988 ocupava 4,02 km² (9,7%) em 1998 passou a ocupar uma área de 12,07 

km² (28,7%) da área total da APP indicando um aumento de 66,7% (8,05 km²) da área.  Entre 

1998 e 2008 a classe Pastagem apresentou redução de 49,7% (4 km²) de sua área indicando a 

possível regeneração da cobertura florestal neste intervalo de tempo. Entretanto, em 2013 

ocorreu um pequeno aumento de 4,8% (0,41 km²) da classe em comparação ao ano de 2008 

representando 8,48 km² da área da APP.  

 A classe Área Urbana também é responsável pela redução da vegetação da APP´s de 

cursos d’água em 1988 ocupava 0,032 km² equivalente a 0,07% da área da APP. Entretanto, 

em 2008 houve um aumento de 96,2% (0,82 km²) da classe que passou a ocupar uma área de 
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0,85 km² equivalente a 2,03% da área total da APP. Em 2013 a classe apresentou redução de 

130,7% (0,48 km²) de sua área passando a ocupar uma área de 0,37 km² equivalente a 0,9% 

da área da APP.  

 Em relação à classe Água em 1988 ocupava 6,76 km² equivalente a 16,3% da área da 

APP. Em 1998 ocorreu aumento de 20,4% (1,74 km²) da classe passando a ocupar 8,5 km² 

(20,2%) da área total da APP. Contudo, para os anos seguintes a classe manteve-se constante 

não apresentando variação nos resultados como pode se observado na tabela 20. 

  A tabela 21 apresenta as áreas das classes obtidas na APP ao redor de nascentes da 

bacia do rio Urupá. Na APP ao redor de nascentes em 1988 a classe Floresta ocupava 0,33 

km² (73,9%) da área da APP.  

 

Tabela 21 - Evolução do uso e ocupação da terra nas APP’s de nascentes da bacia do rio Urupá entre 

1988 a 2013.  

Classe de uso da terra 

na APP’s de nascentes 

Área (km²) 

1988 

Área (km²) 

1998 

Área (km²) 

2008 

Área (km²)  

2013 

Floresta 0,33 0,22 0,19 0,21 

Pastagem 0,12 0,22 0,25 0,19 

Água - - 0,0014 0,021 

Área urbana - 0,0071 0,0015 - 

Nuvem - - - 0,03 

Área não classificada 0,006 - - - 

 

 Entretanto com a evolução das atividades antrópicas a classe Floresta foi reduzida 

para 70,6% (0,14 km²) quando comparada à de 2008 representando apenas 0,19 km² (43,1%) 

da área total da APP. Todavia, no ano de 2013 a classe apresentou um pequeno aumento de 

sua área para 0,21 km² (45,8%) ampliação de 5,8% (0,02 km²) da área quando comparada à de 

2008 esse resultado indica a possível regeneração da vegetação nas nascentes.  

 Em relação às classes relacionadas às atividades antrópicas a classe Pastagem que em 

1988 ocupava a 0,12 km², equivalente a 25,9% da área total da APP. Em 1998 a classe 

apresentou aumento de 46,9% (0,10 km²) de sua área em comparação ao ano de 1988 

ocupando 0,22 km². Em 2008 a classe passou a ocupar uma área de 0,25 km² equivalente a 

55,8% da área da total da APP ampliação de 12,7% (0,03 km²) da área quando comparada à 

de 1998. Todavia, para o ano de 2013 ocorreu redução 31,4% (0,06 km²) da classe Pastagem 

passando a ocupar uma área de 0,19 km² em comparação a 2008. Essa redução pode estar 

relacionada ao aumento da classe Floresta entre os anos de 2008 e 2013 indicando 

regeneração da cobertura florestal e recuperação das áreas degradadas.  
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 A classe Área Urbana não esteve presente nos anos de 1988 e 2013. Entretanto, nos 

anos de 1998 e 2008 esta classe esteve presente nas APP’s de nascentes onde apresentou 

redução de 392,1% (0,006 km²) de um período para o outro. Nessa categoria de APP a classe 

pastagem é a responsável pela retirada da cobertura florestal da APP.  

 Na APP de topo de morro em 1988 (tabela 22) a classe Floresta ocupava 44,28 km² 

(96,8%) da área da APP. Entretanto, com a evolução das atividades antrópicas a classe 

Floresta foi reduzida em 14,1% (5,12 km²) entre os períodos de 1988 a 2008 ocupando apenas 

36,22 km² (78,9%) da área da APP no ano de 2008. Todavia, no ano de 2013 a classe 

apresentou um pequeno aumento de 2,5% (0,95 km²) de sua área quando comparada com a 

área ocupada em 2008 para 37,17 km² (81,7%) da área total da APP. 

 Em relação às classes relacionadas às atividades antrópicas a classe Pastagem que em 

1988 ocupava 1,15 km² (2,5%) da área total da APP. Em 2008 passou a ocupar uma área de 

9,61 km² equivalente a 20,9% da área total da APP apresentando aumento de 88% (8,46 km²) 

em relação à área ocupada em 1988, porém para o ano de 2013 ocorreu redução de 53,5% 

(3,35 km²) da classe passando a ocupar uma área de 6,26 km². Essa redução pode estar 

relacionada ao aumento da classe Floresta entre os anos de 2008 e 2013 indicando a possível 

regeneração da cobertura florestal. 

 A classe Área Urbana também é responsável pela redução da vegetação da APP de 

topo de morro a classe apresentou aumento de 95,8% (0,043 km²) de área entre o período de 

1988 a 2013. Esse resultado indica a ocupação da população nesta categoria de APP. A tabela 

22 mostram a área e evolução das classes de uso e ocupação na APP em de topo de morro da 

bacia do rio Urupá. 

 

Tabela 22 - Evolução do uso e ocupação da terra na APP em topo de morro da bacia do rio Urupá 

entre 1988 a 2013 

Classe de uso do sol 

na APP em topo de 

morro 

Área (km²) 

1988 

Área (km²) 

1998 

Área (km²) 

2008 

Área (km²) 

2013 

Floresta 44,28 39,16 36,22 37,17 

Pastagem 1,15 6,03 9,61 6,26 

Água 0,32 0,54 0,02 1,28 

Área urbana 0,0019 0,029 0,035 0,045 

Nuvem - - - 0,43 

Área não classificada - 0,07 0,04 0,29 

 

 Foi observado nos gráficos da APP total e de cada categoria de APP’s da bacia que 

quando a classe Pastagem aumentava significativamente a sua área de ocupação em um 

determinado ano a classe Floresta apresentava maior redução de sua área no mesmo ano. 
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Desta forma, ficou evidente que o aumento da pastagem na APP estava acompanhado pela 

redução da cobertura vegetal isso indica a supressão da vegetação e a descaracterização da 

APP da bacia do rio Urupá já que essa área é considerada a mais degradada do Estado e cuja 

economia é voltada para a pecuária.      

 Em todas as categorias de APP’s analisadas a classe Floresta apresentou maior área 

ocupada indicando que em alguns pontos da bacia apresenta uso adequado do solo como 

estabelece o Código Florestal. A expressiva área de floresta, provavelmente pode está 

relacionada ao fato de que as nascentes do rio Urupá estão localizadas na área da terra 

indígena Uru-Eu Wau Wau. 

 Em relação à classe Área Urbana foi a que apresentou as maiores porcentagens de 

redução e ampliação de área ocupada nas APP’s da bacia do rio Urupá. Desta forma, os dados 

mostram que mesmo a quantidade de área ocupada pelas classes relacionadas à atividade 

antrópicas sejam menores em relação à classe Floresta há a ocupação indevida das APP’s da 

bacia do rio Urupá.   

 Em relação à classe Água foi observado que esta classe ocupou área considerável nas 

APP’s ao longo dos cursos d’água em todos os anos analisados. Os valores das áreas 

ocupadas pela classe foram próximos nos anos analisados. Isso pode estar relacionado à 

digitalização do rio Urupá já que este foi criado em linha e não em polígono. Desta forma, ao 

criar o buffer foi incorporado áreas do rio Urupá, porém não prejudicando a análise do estudo.   

Todavia, as APP’s apresentaram conflitos de uso do solo, pois  as classes Pastagem e 

Área urbana , consideradas de uso incompatível ao Código Florestal na pesquisa,  

apresentaram no decorrer do período analisado aumento significativo de ocupada na área de 

estudo.  

 

4.5 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Para ilustrar os conflitos das Áreas de Preservação Permanente na área de estudo 

foram realizados registros fotográficos em alguns pontos da bacia (Figuras 15 a 24). Os 

registros fotográficos mostraram como as APP’s da bacia estão sendo ocupadas pela 

população. 
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Figura 11 - Retirada da vegetação no município de Mirante da Serra em área de APP de nascente 

para introdução de pastagem. Fonte: Patrícia Fernanda de Lima, 18/10/2013; coordenadas 

geográficas s 11°03’49.6”; w 62°45’52,2” . 

 

 

 

 

Figura 12 - Continuação do trecho acima, APP de nascente totalmente degradada.  Fonte: Patrícia 

Fernanda de Lima, 18/10/2013; coordenadas geográficas s 11°03’49.6”; w 62°45’52,2”.     
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Figura 13- Área de APP ocupada pela população urbana, bairro Urupá, área urbana de Ji-Paraná. 

Fonte: Patrícia Fernanda de Lima, 23/10/13. 

 

 

 

 

Figura 14- Pressão urbana sobre o rio Urupá em Ji-Paraná o avanço da construção de moradias nas 

margens do rio Urupá. Neste trecho a APP encontra-se preseservada. Fonte: Patrícia Fernanda de 

Lima, 23/10/13. 

 

 



62 

 

 
 

Figura 15 - APP da margem esquerda do rio Urupá no bairro Urupá totalmente degradada sem a 

presença da cobertura vegetal acompanhado de processo erosivo.  Na época de chuvas fortes ocorre 

inundação nessa área. Fonte: Patrícia Fernanda de Lima, 23/10/13. 

 

 

 

 

Figura 16 - APP da margem esquerda do rio Urupá no bairro Urupá totalmente degradada sem a 

presença da cobertura vegetal. No lado direito o rio Urupá no lado esquerdo uma rua. Fonte: Patrícia 

Fernanda de Lima, Ji-Paraná, 23/10/13. 
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Figura 17 - Continuação do trecho acima agora mostrando a referida rua. O que deveria ser áreas de 

APP’s da categoria das margens de curso d’água está sendo ocupada pela população. No lado 

esquerdo está às residências e no lado direito está o rio Urupá. Fonte: Patrícia Fernanda de Lima, Ji-

Paraná, 23/10/13. 

 

 

 

 

Figura 18 - Ocupação da população carente nas Áreas de Preservação Permanente, bairro Urupá, Ji-

Paraná. Fonte: Patrícia Fernanda de Lima, 23/10/13. 
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Figura 19 - Além, da ocupação urbana a presença de animais nas Áreas de Preservação Permanente. 

Bairro Urupá, zona urbana de Ji-Paraná. Fonte: Patrícia Fernanda de Lima, 23/10/13. 

 

Figura 20 - Presença de estabelecimento comercial nas APP´s da bacia do rio Urupá, bairro Urupá, 

área urbana de Ji-Paraná. O rio está localizado atrás das poucas árvores que restaram no local. Fonte: 

Patrícia Fernanda de Lima, 23/10/13. 

 

Através da análise de uso e ocupação da terra nas APP’s e dos registros fotográficos 

da bacia do rio Urupá ficou evidente o aumento das classes de uso conflitantes ao Código 

Florestal nos períodos estudados permanecendo apenas fragmentos da vegetação nessas áreas. 

Sendo que intervenção antrópica nessas áreas podem causar impactos ambientais que 

comprometerá a preservação e a conservação da qualidade dos recursos hídricos, da flora e da 

fauna da bacia.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Como trabalho de conclusão de curso a pesquisa permitiu aprofundar os 

conhecimentos em Geotecnologias e Legislação Ambiental. Proporcionou ainda autonomia no 

fazer pesquisa na área de Engenharia Ambiental, uma atribuição do egresso deste curso. 

A partir do método automático de delimitação de bacia hidrográfica identificou-se 

que a bacia do rio Urupá ocupa área de 3.409 km², valor próximo ao calculado pelo método 

de OTTO, que é adotado pela Agência Nacional de Águas (ANA). Isso revela a coerência 

deste método para demais análises em Engenharia Ambiental, que tem como recorte espacial 

recorrente a bacia hidrográfica para análises variadas, das quais se destaca as análises de 

qualidade das águas. Além disso, a identificação da área de drenagem do rio Urupá pode ser 

disponibilizada e utilizada em outras pesquisas que terão esta bacia hidrográfica como área de 

estudo. 

No período estudado as classes de uso e ocupação do solo mais representativa nas categorias 

de APP’s delimitadas na bacia do rio Urupá foram a classe Floresta e Pastagem, sendo 

maiores as áreas ocupadas com florestas do que as ocupadas com pastagem. Entretanto, a 

classe Floresta apresentou redução de sua área entre o período estudado de 85,4% para 67,4%. 

Também verificou redução de áreas de uso compatível da APP’s com o código florestal entre 

o período estudado de 93,7% em 1988 para 79% em 2013.  A expressiva área de floresta está 

relacionada ao fato de que as nascentes do rio Urupá estão localizadas na área da terra 

indígena Uru-Eu Wau Wau. Isso revela o papel da terra indígena na conservação dos recursos 

naturais, fato que também ocorre em outros municípios rondonienses. 

 Todavia, todas as categorias de APP’s delimitadas estão sendo explorados de forma 

indevida mesmo em porcentagens menores, principalmente pela classe Pastagem, que não 

atendem ao que estabelece o Código Florestal vigente. De forma geral identificou-se que área 

ocupada pela classe Pastagem triplicou na APP entre 1988 a 2013, passando de 5,28km² em 

1988 para 14,93km² em 2013, aumento de 9,65 km² (64,6%) da área. Desta forma, nessas 
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áreas onde a cobertura florestal foi convertida em pastagem e área urbana necessitará de 

medidas corretivas. 

 As APP’s mapeadas na bacia do rio Urupá apresentaram baixo percentual em relação 

à área total da bacia, isso pode estar relacionado à escala utilizada no estudo que foi 1/100.000 

e de imagens de média resolução espacial. Esses dados foram utilizados na pesquisa, pois são 

disponibilizados gratuitamente por instituições de pesquisa do governo federal. A sugestão 

para os próximos trabalhos na bacia do rio Urupá seria a utilização de escalas maiores e de 

imagens com alta resolução espacial na delimitação das Áreas de Preservação Permanentes.   

Todavia, as análises multitemporais dos usos do solo foram reveladoras na medida 

em que se quantificou a conversão da paisagem. Este dado apresentado de forma coerente 

contribui para se evitar especulações e favorece o Estado, caso se interesse, no sentido de 

obrigar os infratores a reparem as Áreas de Preservação Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMY, A. Geodiversidade do estado de Rondônia. Programa Geologia do Brasil. 

Levantamento da Geodiversidade. Porto Velho: CPRM/ Serviço Geológico do Brasil, 2010. 

Disponível em: < http://www.cprm.gov.br/publique/media/Geodiversidade_RO.pdf>. Acesso 

em: 25 jun. 2013. 

 

ANDRADE, N. L. R.  et al. Macro-nutrientes no lençol freático em floresta intacta, 

floresta de manejo e pastagem no norte de Mato Grosso. Acta Amaz. vol.38 no. 

4 Manaus Dec. 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0044-

59672008000400009&script=sci_arttext>. Acesso em:  15 de dez. de 2013. 

 

AMARAL, C. H. Evolução do uso do solo e a suscetibilidade natural à erosão das áreas 

de preservação permanente da folha “Pariquera-Açu” (1: 50.000, SG. 23V-A-IV-1). Vale 

do Ribeira – SP: USP, 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Recurso Minerais e Meio 

Ambiente), Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 2010. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44137/tde-23012011-165422/pt-br.php>. 

Acesso em: 13 dez. 2012. 

 

BALLESTER, M. V. R.et al.  A remote sensing/GIS-based physical template to 

understand the biogeochemistry of the Ji-Paraná river basin (Western Amazônia). 
Remote Sensing of Environment, v. 87, p.  429–445, 2003.Disponívelem: 

<ftp://lba.cptec.inpe.br/lba/excluir1/docs/publications/science/Ballester.pdf >. Acesso em: 19 

jun. 2013. 

 

BERRA, E. F. et al., Comparação cruzada dos sensores LISS-III/ResourceSat-1 e 

TM/Landsat 5. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO – SBSR, 

16., 2013, Foz do Iguaçu, PR. Anais... Foz do Iguaçu, PR, Brasil: INPE, 2013, p. 9151-9158. 

Disponível em;< http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/files/p0104.pdf>. Acesso em: 27 de out. de 

2013. 

 

BOLSON, M. A. A biogeoquímica do rio Urupá, Rondônia. Piracicaba – SP: USP, 2006, 

60 f. Dissertação (Mestrado em Química na Agricultura e no Ambiente ), Centro de energia 

nuclear na agricultura – Universidade de São Paulo, 2006. Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64135/tde-30012007-10520. php>. Acesso em: 

03 mai. 2013. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0044-59672008000400009&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0044-59672008000400009&script=sci_arttext


68 

 

BORGES, F. A. Caracterização temporal das áreas úmidas e de preservação permanente 

da porção de alto e médio curso da bacia hidrográfica do rio Uberabinha – MG com a 

aplicação de técnicas de geoprocessamento. Uberlândia: UFU, 2012. 135f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia), Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação 

em Geografia, 2012. Disponível em: 

<http://www.bdtd.ufu.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3956>. Acesso em: 28 mar. 

2013. 

 

BRASIL, Serviço geológico do Brasil (CPRM). Atlas Brasileira de Desastres Naturais1991 

a 2010.  Volume Rondônia, 2011. Brasília. Disponível em: 

<http://150.162.127.14:8080/atlas/Atlas%20Rondonia.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2013. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Disponível em: < 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408>. Acesso em: 19 de 

fev. de 2013 

 

BRASIL. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Código Florestal Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651compilado.htm>. 

Acesso em: 19 de jan. de 2013 

 

BRASIL. Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. 

Acesso em 7 de set. de 2013. 

 

CABIANCHI, G. M. Ciclagem de nutrientes via serapilheira em um fragmento ciliar do 

rio Urupá, Rondônia. Piracicaba: USP, 2010, 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em 

Química na Agricultura e Meio Ambiente), Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 

Universidade de São Paulo, 2010. Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64135/tde-05102010-14434. php>. Acesso em: 

28 jun. 2013. 

 

CÂMARA, G. et al. SPRING: Integrating remote sensing and GIS by object-oriented 

data modelling. Computers & Graphics, New York, v. 20, n. 3, p. 395-403, may/jun., 1996. 

Acesso em: 12 de out. de 2013. 

 

CÂMARA, G.et al. Metodologia para o Cálculo da Taxa Anual de Desmatamento na 

Amazônia Legal.  São José dos Campos, INPE, 2006. Disponível em: 

<http://www.obt.inpe.br/prodes/metodologia.pdf>. Acesso em: 19 de jun. de 2013. 

 

 

 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm
http://www.obt.inpe.br/prodes/metodologia.pdf


69 

 

CÂMARA, G. et al. Introdução à Ciência da Geoinformação. 2001. Disponível em: < 

http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/index.html>. Acesso em: 3 de set de 2013. 

 

CATELANI, C. S.; BATISTA, G. T. Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) do município de Santo Antônio do Pinhal, SP: um subsídio à preservação 

ambiental. Revista Ambi – Água, Taubaté: v. 2, n. 1, p. 30-43, 2007. Disponível em: < 
http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-agua/article/viewFile/1/pdf_94 >. Acesso em: 

12 de out. de 2013. 

 

COTA, M. A. Áreas de Preservação Permanente (APPs) – as resoluções do CONAMA e 

o papel das técnicas de geoprocessamento na delimitação das classes de preservação. 

Belo Horizonte: UFMG, 2008. 124f. Dissertação (Mestrado em Geografia), Programa de Pós-

graduação do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, 2008. 

Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MPBB-

7ENGMX>. Acesso em: 28 mar. 2013. 

 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Sistema brasileiro 

de classificação de solos. 2. ed. – Rio de Janeiro : EMBRAPA-SPI, 2006. Disponível em: 

<.http://www.jc.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/2012101910232134sistema_brasilei

ro_de_classificacao_dos_solos.pdf>. Acesso em: 26 de out. de 2013.  

EMBRAPA. Brasil em Relevo. Imagens SRTM. 2013. Disponível em: < 
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/index.htm>. Acesso em: 12 de mar. de 2013. 

 

FOLADOR, B. Identificação de áreas de preservação permanente e de conflitos 

potenciais de uso no setor centro-leste do planalto Francisco Beltrão – SW/PR. Francisco 

Beltrão – PR:UNIOESTE, 2011, 259 f. Dissertação (Mestrado em  Geografia), Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco Beltrão, Centro de Ciências Humanas, 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2011. Disponível em: 

<http://tede.unioeste.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=861 >. Acesso em: 26 dez. 

2012. 

 

GARCIA, L.S.et al. Fragmentação florestal e sua influência sobre a fauna: Estudo de 

Caso na Província Ocidental da Amazônia, Município de Urupá, Estado de Rondônia. 

In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, 16., 2013, Foz do Iguaçu, 

PR, Brasil. Anais...Foz do Iguaçu, PR: INPE, 2013. p. 3163-3170.Disponível em:< 
http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/files/p0904.pdf >. Acesso em: 26 de out. de 2013. 

 

GASPARINI, K. A. C. Delimitação das áreas de preservação permanente do município 

de Seropédica, RJ. Seropédica – RJ: UFRRJ, 2011, p. 41.  Monografia (Bacharelado em 

Engenharia Florestal),Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Instituto de Florestas., 

2011. Disponível em: < http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2011II/Kaio.pdf>. Acesso em: 

12 de out. de 2013. 

 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MPBB-7ENGMX
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MPBB-7ENGMX


70 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010. Disponível 

em: < http://censo2010.ibge.gov.br/ > Acesso em: 5 de set. 2013.  

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. 2013. Disponível em: < 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=11&search=rondonia>. Acesso em: 26 

de set de 2013. 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário de 2006. 

Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=110170&idtema=3&search=ron

donia|urupa|censo-agropecuario-2006>. Acesso em: 5 de set. 2013 a. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico do uso da terra. 2° 

edição, número 7. Rio de Janeiro 2006. Disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/manuais_tecnicos/manual_uso_da_ter

ra.pdf >.  Acesso em: 19 de jun. de 2013 b.  

 

INPE, Imagens do satélite LANDSAT 5. In: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2013. 

Disponível em <http://www.dgi.inpe.br>. Acesso em: 05 de jan. 2013. 

 

INPE, Imagens do satélite ResouceSat-1. In: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2013. 

Disponível em <http://www.dgi.inpe.br>. Acesso em: 05 de out. 2013. 

 

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Projeto PRODES 

monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite. 2013. Disponível em: 

<http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>. Acesso em: 19 de set de 2013  

 

KRUSCHE, A. V. et al. Efeitos das mudanças do uso da terra na biogeoquímica dos 

corpos d’água da bacia do rio Ji-Paraná, Rondônia, ACTA Amazônica, VOL. 35(2) p. 197 

– 205, 2005. .Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/aa/v35n2/v35n2a09.pdf>. Acesso 

em: 21 jun. 2013. 

 

LEITE, N. K.  A biogeoquímica do rio Ji-Paraná, Rondônia. Piracicaba – SP: USP, 2004, 

p.44. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Agroecossistema), Universidade de São Paulo, 

2004. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/91/91131/tde-29072004-

16295. php>. Acesso em: 21 jun. 2013. 

 

 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=11&search=rondonia
http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php


71 

 

LEONARDI, S. S. Uma ferramenta computacional para delimitação automática de áreas 

de preservação permanente em topos de morros e montanhas. São José dos Campos: 

INPE, 2010, p. 46 f. Dissertação (mestrado em computação aplicada), Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais INPE, 2010. Disponível em:< mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-

m19/2010/.../publicacao.pd>. Acesso em: 26 de out. de 2013. 

 

LIMA, F. A.  et al. Delimitação das Áreas de Preservação Permanente em topo de morro. 

Estudo de caso: sub-bacia do rio Canoas, Montes Claros – MG. In: Simpósio Regional de 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, 6., 2012, Aracaju, SE, Brasil. Anais... Aracaju: 

Geonordeste, 2012. p.1-5Disponível em: < 
http://www.cvmn.com.br/html/arquivos/artigos/00220_030248.pdf >. Acesso em: 12 de out. 

de 2013. 

 

MARTINS, R. A. Aplicação do geoprocessamento no estudo integrado das Áreas de 

Preservação Permanente nos municípios de Morrinhos e Caldas Novas (GO). Catalão-

GO: UFG, 2010. 171f. Dissertação (Mestrado em Geografia a Ordenamento do Território), 

Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, 2010. Disponível em: 

<http://bdtdj.ibict.br/executarAcao.jsp?codAcao=3&codTd=301276&url=http://bdtd.ufg.br/te

desimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1904>. Acesso em: 28 mar. 2013. 

 

MENESES, P. R.; ALMEIDA, T. Introdução ao processamento de imagens de 

sensoriamento remoto. Universidade de Brasília UnB, CNPq. Brasília 2012. Disponível em: 

< http://www.cnpq.br/documents/10157/56b578c4-0fd5-4b9f-b82a-e9693e4f69d8>.  Acesso 

em: 19 de jun. de 2013 

 

NUNES, M. L. A. Avaliação Da Eficiência De Diferentes Produtos Químicos Utilizados 

Na Coagulação Da Água. Ji-Paraná – RO: UNIR, 2011, p. 84(Bacharelado em Engenharia 

Ambiental), Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná, 2011. 

Disponível em: < http://www.engenhariaambiental.unir.br/admin/prof/arq/TCC_final.pdf>. 

Acesso em: 03 mai. 2013. 

 

OLIVEIRA, G. C.; FILHO, E. I. F. Metodologia para delimitação de APPs em topos de 

morros segundo o novo Código Florestal brasileiro utilizando sistemas de informação 

geográfica. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 16., Foz do 

Iguaçu, PR, Brasil, 2013. Anais... Foz do Iguaçu, PR: INPE, 2013. p. 4443-4450.Disponível 

em:< http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/files/p0938.pdf>. Acesso em: 26 de out. de 2013. 

 

PINTO, L. V. A. et al. Delimitação e uso conflitivo do solo das áreas de preservação 

permanente da sub-bacia do Ribeirão Santa Cruz.  In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

SENSORIAMENTO REMOTO, 6., 2003 Belo Horizonte, Brasil. Anais... Belo Horizonte: 

INPE, 2003.p. 595-601. Disponível em: 

<http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2002/11.13.11.00/doc/05_097.pdf>. Acesso em: 

28 mar. 2013. 

 



72 

 

RAUEN, V. A. B. Uso de SIG na delimitação de Áreas de Preservação Permanente e no 

mapeamento do uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão Piraí - SP.  Florianópolis, 

SC: UFSC, 2011. Monografia (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental), 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. Disponível em: < 
http://www.ens.ufsc.br/principal/pdfs/630779c727d08d774d41e0625b4c128a91d4bc19.pdf>. 

Acesso em: 12 de out. de 2013. 

 

RODRÍGUEZ, A.C.M. Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados na análise 

da Legislação Ambiental no município de São Sebastião (SP). São Paulo, SP: USP, 2005. 

Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade de São Paulo, 2005. Disponível em: < 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-07042006-150606/pt-br.php>. Acesso 

em: 12 de out. de 2013. 

 

RONDÔNIA, Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Plano territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentado, 2007. Porto - Velho. Disponível em: < 

http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2013. 

 

RONDÔNIA (Estado). Lei Complementar N.º 233, de 06 de junho de 2.000. Lei do 

Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia Atualizada. Disponível 

em: < 

http://novo.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=caecf7a6-7b37-4e21-a96b-

5992b38248c6&groupId=41601>. Acesso em: 24 de set de 2013. 

 

RONDÔNIA. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Atlas 

Geoambiental de Rondônia. 2003. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/ 

content/ABAAAet4gAJ/atlas-geoambiental-rondonia>. Acesso em: 20 de fev.2013 

 

RUDKE, A. P. et al. Análise multitemporal da cobertura vegetal na reserva biológica do 

Jaru e zona de amortecimento, Rondônia. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto - SBSR, 16. ,Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 2013. Anais... Foz do Iguaçu, PR: INPE, 

2013.p. 1564-1570. Disponível em: < http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/files/p1625.pdf >. 

Acesso em: 12 de out. de 2013. 

 

SANTOS, A. M. et al.  Sensoriamento Remoto orbital e SIG aplicados a análise espacial 

de áreas degradadas na cidade de Ji-Paraná, Rondônia. In: XV Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto - SBSR, 15.,2011, Curitiba, PR, Brasil. Anais... Curitiba: INPE, 2011 

p.0667. Disponível em: < http://www.dsr.inpe.br/sbsr2011/files/p0412.pdf >. Acesso em: 12 

de out. de 2013. 

 

SANTOS, A. R. et al. SPRING 5.1.2 passo a passo aplicações práticas. Mundo da 

geomática. Alegre, Es: CAUFES, 2010. 153 p. Disponível em: 

<http://www.mundogeomatica.com.br/spring5x.htm>.  Acesso em: 19 de jun. de 2013 

 

http://novo.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=caecf7a6-7b37-4e21-a96b-5992b38248c6&groupId=41601
http://novo.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=caecf7a6-7b37-4e21-a96b-5992b38248c6&groupId=41601


73 

 

SEDAM - Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do estado de Rondônia. Arquivo 

técnico de zoneamento. 2013. Disponível em: 

<http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/acervo-tecnico-zoneamento.html>. Acesso em: 20de 

jul.. 2013. 

 

SILVA, C. B. et al. Comparação entre dados dos sensores LISS-III/Resourcesat-1 e 

ETM+/Landsat 7. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 16., 

2013,Foz do Iguaçu, PR, Brasil. Anais...Foz do Iguaçu: INPE, 2013.  Disponível em: 

<http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/files/p0147.pdf>. Acesso em: 27 de out. de 2013. 

 

STENGER, R. E. As Áreas de Preservação Permanente nos espaços urbanos, o principio 

da segurança jurídica e o conflito aparente de normas. Itajaí: UNIVALI, 2012. 192f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas), Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALE, 

2012. Disponível em: < http://siaibib01.univali.br/pdf/Rubens%20Emilio%20Stenger.pdf>. 

Acesso em: 28 mar. 2013. 

 

 

http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/files/p0147.pdf

