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RESUMO 
 

O uso inadequado dos solos vem causando a perda gradual da sua capacidade produtiva e a 

contaminação dos recursos hídricos por sedimentos e poluentes de origem difusa. Dessa 

forma o estudo da relação entre a presença de mata ciliar e transporte de sedimentos para 

dentro dos corpos hídricos é muito importante, pois apresenta-se como mais um instrumento 

para a manutenção e preservação dos mesmos. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de 

verificar: i) a relação existente entre transporte de sedimentos e vazão e ii) a influência de 

mata ciliar no transporte de sedimentos, em diferentes trechos da bacia do Rio Ji-Paraná. Para 

o estudo, foram analisados dados de uma série histórica de vinte anos para sedimentos e vazão 

de três estações sedimentológicas presentes na bacia do rio Ji-Paraná (trecho 1 - estação Faz. 

Flor do campo, trecho 2 - estação Ji-Paraná e trecho 3 - estação Tabajara), bem como o 

histórico de uso e ocupação do solo para uma área delimitada através de técnicas de 

geoprocessamento. Por fim, foram comparados os dados dos sedimentos/vazão com as 

imagens classificadas da bacia em questão. Entre as estações hidrossedeimentológicas 

estudadas, não houve diferença significativa entre os valores de concentração de sedimentos 

verificados, embora tenha ocorrido diferença significativa entre os dados de vazão da estação 

Faz. Flor do Campo e as demais. Embora não tenha sido observado um padrão linear, há 

indícios de que o aporte de sedimentos pode ser intensificado pelo aumento das áreas 

antropizadas.  

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Qualidade da Água, Geoprocessamento. 

 



 

ABSTRACT 
 

Misuse of soils has been causing the gradual loss of its productive capacity and the 

contamination of water resources by sediments and pollutants from diffuse source, thus the 

study of the relationship between the presence of riparian vegetation and sediment transport 

into the water bodies is very important because it presents itself as an instrument for the 

maintenance and preservation of the same. In this sense, this work aims to ensure: i) the 

relationship between sediment transport and flow and ii) the influence of riparian vegetation 

on sediment transport, in different stretches of the Ji-Paraná River basin. For the study, data 

were analyzed from a historical series of twenty years for sediments and three flow stations 

sedimentológicas present in Ji-Paraná River basin (excerpt 1-station. Flower of the field, 

excerpt 2-station Ji-Paraná and stretch 3-season Tabajara), as well as the history of use and 

occupation of the soil to an area bounded by geoprocessing techniques. Finally, the data were 

compared sediment/flow with classified images of the basin in question. Between stations 

hidrosedimentológicas studied, there was no significant difference between the sediment 

concentration values checked, although there has been a significant difference between the 

data of the flow station. Flower of the field and the others. Although it has not been observed 

a linear pattern, there is evidence that the supply of sediments can be intensified by increasing 

the areas occupied by man. 

 

Keywords: Watershed, Water Quality, Geoprocessing. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água, dentre os recursos naturais, é o bem que possui maior destaque e 

importância, pois sua disponibilidade é necessária para que ocorra todo tipo de vida no 

planeta, bem como para a maioria dos meios de produção (SARDINHA, et al., 2008). 

A disponibilidade de água significa que ela estará presente não somente em 

quantidade, mas também que sua qualidade seja satisfatória para suprir as necessidades de um 

determinado conjunto de seres vivos (SANTOS, 2012). Nesse sentido, autores como Silva et 

al., (2009), salientam que a quantidade e qualidade de água e uma bacia hidrográfica podem 

ser afetadas por diversos fatores, destacando-se a declividade, o tipo de solo e o uso da terra 

das áreas de recarga.  

De acordo com Lima (2010), o crescimento populacional, aliado ao desenvolvimento 

econômico, entre outros fatores, têm contribuído para o aumento de pressões e degradações 

em sistemas ambientais. Estes recursos, uma vez alterados, podem interferir diretamente e 

indiretamente na manutenção dos aspectos qualitativos da água, na estabilidade dos solos e na 

regularização do regime hídrico (LIMA, 2010). 

Desta forma, as diversas finalidades para as quais os seres humanos utilizam a água 

fazem com que ocorra a deterioração da sua qualidade, consequentemente há um 

comprometimento do seu potencial de uso, gerando uma limitação na utilização da água 

(SANTOS, 2012). 

A água, por não ser o único elemento natural do ambiente, não deve ser visto 

isoladamente. Assim, a presença ou ausência de cobertura florestal em uma bacia hidrográfica 

influencia a qualidade e a quantidade da água (LIMA, 2010). De um modo geral, pode-se 

observar que tudo está ligado, onde a ausência de vegetação na bacia hidrográfica faz com 

que a quantidade e qualidade de água contida no solo (superficialmente e no subsolo) seja 

diminuída, a falta de água faz com que não ocorra a presença de organismos vivos, ou seja, 
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ausência de água significa ausência de floresta. Desta forma, a falta de planejamento do uso 

da terra tem promovido diversos impactos na paisagem ao longo dos anos, onde a cobertura 

florestal nativa presente nos diferentes biomas foi sendo fragmentada, cedendo espaço para as 

culturas agrícolas, pastagem e expansão urbana (CONTE et al., 2013) 

Assim, o uso inadequado dos solos vem causando a perda gradual da sua capacidade 

produtiva e a contaminação dos recursos hídricos por sedimentos e poluentes de origem difusa 

(MACHADO, 2002), por isso o estudo da relação entre a presença de mata ciliar e transporte 

de sedimentos para os corpos hídricos é muito importante, pois apresenta-se como mais um 

instrumento para a manutenção e preservação dos mesmos, assim mantendo o perfeito 

funcionamento do ecossistema hídrico. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral verificar se a presença de 

mata ciliar influencia no transporte de sedimentos para dentro do leito do Rio Ji-Paraná. Mais 

especificamente o trabalho propôs i) estudar o comportamento de uma série de dados 

históricos (1992/2012) de sedimentos em três estações fluviométricas ao longo da bacia do rio 

Ji-Paraná; ii) analisar o comportamento das matas ciliares no entorno das três estações 

fluviométricas durante a série histórica e iii) estabelecer uma comparação dos dados de 

sedimentos com as imagens da cobertura vegetal. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 BACIA AMAZÔNICA 

 

Segundo Carvalho e Silva (2006), bacia hidrográfica é uma área definida 

topograficamente, drenada por um curso d’água ou por um sistema conectado de cursos 

d’água, tal que toda a vazão efluente seja descarregada por uma simples saída. Cruciani 

(1976) apud Carvalho e Silva (2006) define microbacia hidrográfica como sendo a área de 

formação natural, drenada por um curso d’água e seus afluentes, a montante de uma seção 

transversal considerada, para onde converge toda a água da área considerada. 

O Comitê de Bacias Hidrográficas do rio São Francisco (CBHSF, 2013) define bacia 

hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso de água como o conjunto de terras que fazem 

a drenagem da água das precipitações para esse curso de água. Essa área é mensurada em km² 

pois é uma área geográfica. A formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos 

terrenos que orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. 

Essa área é limitada por um divisor de águas que a separa das bacias adjacentes e que pode ser 

determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais, originárias de qualquer ponto da 

área delimitada pelo divisor, saem da bacia passando pela seção definida e a água que 

precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento na seção considerada. 

Neste contexto, destacam-se as bacias hidrográficas da região Amazônica devido as 

suas dimensões e quantidade de água e sedimentos transportada. Segundo a Agência Nacional 

de Águas (ANA, 2011), a bacia Amazônica é constituída pela mais extensa rede hidrográfica 

do globo terrestre, ocupando uma área total da ordem de 6.110.000 km², desde suas nascentes 

nos Andes Peruanos até sua foz no oceano Atlântico (na região norte do Brasil). Esta bacia 

continental se estende sobre vários países da América do Sul: Brasil (63%), Peru (17%), 

Bolívia (11%), Colômbia (5,8%), Equador (2,2%), Venezuela (0,7%) e Guiana (0,2%), sendo 

o rio Amazonas o maior da bacia. 

O rio Amazonas, em termos de recursos hídricos, contribui com uma vazão média, 

em território brasileiro, na ordem de 132.145 m³/s (73,6% do total do País). Adicionalmente, a 

contribuição de territórios estrangeiros para as vazões da região hidrográfica é da ordem de 

76.000 m³/s. As maiores demandas pelo uso da água na região ocorrem nas sub-bacias dos 

rios Tapajós, Madeira e Negro, e têm por finalidade o uso para abastecimento humano e 

dessedentação animal, representando respectivamente 33% e 32% da demanda total da região, 

que é de 78,8 m³/s (ANA, 2011). 
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O rio Machado é o principal afluente do rio Madeira no estado de Rondônia, ele 

forma a segunda maior e mais importante bacia hidrográfica do estado, sendo formado nas 

proximidades da cidade de Pimenta Bueno pela junção do Rio Comemoração e do Rio 

Pimenta Bueno. Segundo Zimpel Neto (2009), o Ji-Paraná é considerado o rio mais extenso 

do Estado de Rondônia e possui um complexo hidrográfico que abrange uma superfície 

aproximada de 92.500 Km² onde atravessa o estado de Rondônia no sentido sudeste-norte. 

 

1.2 MUDANÇAS NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM RONDÔNIA 

 

Ao longo de muito tempo, a região do estado de Rondônia foi explorada por diversos 

desbravadores (os primeiros registros de exploração da região datam de 1541 com o espanhol 

Ñuflo de Chávez), mas somente após a descoberta de ouro no vale do rio Cuiabá, em 1748, a 

coroa portuguesa mostrou interesse pela região. Com o declínio da mineração e a 

independência do Brasil, a região perdeu importância econômica, até que, no final do século 

XIX, com o auge da exploração da borracha, entre 1830 e 1860, ocorreu uma intensa 

migração de nordestinos para a região, dando início ao primeiro ciclo da borracha, contudo, 

no início do século XX, a supremacia da borracha brasileira sofreu forte declínio com a 

concorrência promovida pelo látex explorado no continente asiático, levando muitos 

aviadores (pessoas que contratavam os serviços dos seringueiros) a falência. Com a 

dominação do Sudeste Asiático, área que produzia borracha, e a entrada dos Estados Unidos 

na 2º Guerra Mundial, deu-se início ao segundo ciclo da borracha, onde os conhecidos 

“soldados da borracha” migraram para a região com a finalidade de explorar novamente os 

seringais amazônicos para a extração do látex (MELCHIADES, 2009). 

Com o declíneo da borracha, os seringueiros (soldados da borracha) não deixaram a 

região, assim como havia acontecido no primiro ciclo, e se estabeleceram na Colônia Agrícola 

IATA, em Guajará-Mirim, criada em 1945, e na Colônia Agrícola do Candeias, em Porto 

Velho, criada em 1948. Essa permanência dos seringueiros e com a implantação do traçado do 

telegrafo criado por Marechal Candido Rondon em 1943, que posteriormente se tornaria a 

linha da construção da BR-29 (atual BR-364), deram início ao crescimento populacional do 

estado (AFOTORM, 2010). 

Curi et al. (1999), afirmam que em números absolutos, a população de Rondônia 

passou de 116.620 habitantes no início da década de 70 para 503.125 em 1980; e de 1.130.874 

em 1990 para 1.231.007 habitantes em 1996. De 1991 a 1996, houve uma tendência de 
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acomodação, a exemplo do que ocorreu em outras regiões do país, visto que não foram 

criados novos estímulos por parte do governo federal. 

Melchides (2009), ainda cita que o início da construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré, em virtude da assinatura do Tratado de Petrópolis (1903), constituiu outro poderoso 

impulso para o povoamento, onde vieram cidadãos de diversas nacionalidades, entre eles 

ingleses, norte-americanos, caribenhos e asiáticos, todos determinados a desbravar essa 

fronteira e a construir a maior obra humana na Amazônia Ocidental. 

A exploração de minerais também foi um importante fator para o desenvolvimento 

do estado de Rondônia. Inicialmente o ouro era o principal minério a ser extraído, isso levou a 

contaminação e assoreamento de vários cursos de água nas bacias hidrográficas do estado. 

Posteriormente, a Cassiterita começou a ser explorada em larga escala, tornando Rondônia o 

principal estado produtor desse mineral, posição ocupada pelo estado do Amazonas 

atualmente. O Calcário Dolomítico, na região de Pimenta Bueno, também é um importante 

mineral explorado no estado, onde seu uso é empregado como corretivo de solos agrícolas e, 

em menor escala, é utilizado como pedra ornamental (AFOTORM, 2010). 

Segundo Schlindwein et al. (2012), a ocupação do Estado de Rondônia foi feita de 

forma mais intensiva a partir da década de 1980, sendo que Escada e Alves (2001), afirmam 

que o modelo predominante de ocupação em Rondônia é o do assentamento, que foi criado e 

gerenciado pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) onde era feita 

a distribuição de lotes de terra a migrantes vindos geralmente do sul e do nordeste brasileiro, 

permeado, muitas vezes, por áreas de ocupação espontânea, com ocorrências de invasões e 

conflitos. Pode-se encontrar também nesta região, áreas de grandes e médias propriedades 

rurais onde se desenvolvem predominantemente atividades relacionadas com a pecuária. 

Segundo Schlindwein et al. (2012), os lotes eram distribuídos para agricultores 

arrendatários, meeiros e de outras profissões. Esses agricultores geralmente possuíam baixo 

nível tecnológico e pouca disponibilidade de capital para investimento, vindo assim a 

impactar de forma muito grave o meio ambiente devido as suas más práticas com relação ao 

uso do solo e água. As propriedades tinham áreas entre 50 a 100 ha e o INCRA pedia para que 

os produtores desmatassem pelo menos 50% dos lotes para terem direito ao Título de posse da 

terra. 

O modo de desmatamento, na grande maioria dos casos, ocorria por roçada de 

arbustos menores e árvores pequenas para posterior queima do material cortado. Após a 

queimada restavam troncos de árvores maiores em pé e de arvores menores sobre o solo, 

posteriormente, os produtores faziam as lavouras para a subsistência das famílias e no restante 
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da área desmatada eram semeadas gramíneas do gênero Brachiaria, que apresenta facilidade 

de implantação e crescimento rápido, onde essas áreas eram utilizadas na pecuária, na criação 

de gado leiteiro (SCHLINDWEIN, et al., 2012). 

De acordo com Escada e Alves (2001), atualmente tem-se observado, com relação às 

mudanças no uso da terra, exceto para algumas regiões mais tradicionais, uma tendência na 

pecuarização, que pode ser explicada por diversos fatores: a valorização da terra com a 

implantação da pastagem, a segurança que o gado representa em termos de investimento 

familiar, a estabilidade do preço da carne no mercado, entre outros. 

Segundo Victoria, Ballester e Pereira (2005), as mudanças no uso do solo e o 

aumento do desmatamento fazem com que os ecossistemas sejam afetados, alterando o ciclo 

biogeoquímico, a diversidade biológica e o ciclo hidrológico. Desta forma, fatores antrópicos 

como a ocupação da região e o seu desmatamento para a implantação da agropecuária 

contribuem para o crescimento da produção de sedimentos (CARVALHO et al., 2007). 

Aliado ao desflorestamanto descontrolado, Cardoso, Poleto e Merten (2007), afirmam que a 

ubanização causa o aumento na produção de sedimentos devido ás construções civis, limpeza 

de terrenos para novos loteamentos, terraplanagem e manutenção de ruas. 

 

1.3 MATA CILIAR 

 

A mata ou floresta ciliar é um componente de fundamental importância para a 

manutenção da integridade de uma bacia hidrográfica, devido às diversas funções e por sua 

ação direta em uma série de processos importantes para a sustentabilidade da sub-bacia 

(LIMA, 2010). 

Caracterizada como formações florestais, localizadas às margens de rios, lagos, 

nascentes e demais cursos e reservatórios de água, desempenha importante função ambiental 

na manutenção da qualidade da água, estabilidade dos solos, áreas marginais e na 

regularização do regime hídrico (ALVARENGA, 2004 apud LIMA, 2010). Estas florestas 

ocupam as áreas mais dinâmicas da paisagem, tanto em termos hidrológicos, ecológicos e 

geomorfológicos, sendo chamados de zona ripária. 

Segundo Veiga  et al. (2003), o papel desempenhado pela mata ciliar na hidrologia 

da bacia hidrográfica, pode ser mais facilmente verificado em termos de qualidade da água do 

escoamento superficial. Ocupando normalmente as áreas mais sensíveis na bacia, sua 

presença ocorre tanto para diminuir a ocorrência de escoamento superficial, que pode causar 
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erosão e arrastar nutrientes e sedimentos para os cursos d’água, quanto a desempenhar um 

efeito de filtragem superficial e sub-superficial dos fluxos de água para os canais. 

Quanto maior o estado de deterioração de uma mata ciliar menor sua eficiência em 

reter sedimentos, devido à sua menor capacidade de reduzir a velocidade de transporte de 

partículas, ou seja, menor controle hidrológico (OLIVEIRA et al., 2010). 

No Brasil a vegetaçaõ de entorno de rio deve ser preservada segundo legislação 

específica, assunto abordado no próximo tópico. 

 

1.3.1 Aspectos legais 

 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como condição essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, a CF determina ao Poder Público, entre 

outras obrigações, que crie espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos em todas as unidades da Federação (art. 225, § 1º, III). 

 
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. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 

e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

(...) 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua  função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade.  

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, 

o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

 

Desta forma, de acordo com Brasil (2002), o Poder Público e os particulares têm o 

dever de preservar a biodiversidade, notadamente a flora, a fauna, os recursos hídricos, as 

belezas naturais e o equilíbrio ecológico, evitando a poluição das águas, solo e ar. As Áreas de 
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Proteção Permanente (APPs), segundo o Novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de Maio 

de 2012, são áreas protegidas 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 humana. As APPs definidas pelo novo código florestal são:  

 
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 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; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

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; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

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

encharcado. 

Em função da sua importância, as florestas que margeiam os cursos d´água e 

nascentes, são consideradas faixa ou área de preservação permanente segundo o 

Novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, ou seja, uma reserva 

ecológica que não pode sofrer qualquer alteração, devendo permanecer sua 

vegetação na condição original. 

 

Nas APPs é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de 
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julho de 2008. O código também permite a supressão vegetal, nas quais a vegetação nativa 

pode ser removida em áreas rurais consolidadas, contudo, existem algumas ressalvas a serem 

feitas, como consta no Art. 12, por exemplo: 

 
Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a 

título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, 

observados os percentuais mínimos em relação à área do imóvel localizado na 

Amazônia Legal de 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 20% (vinte por 

cento), no imóvel situado em área de campos gerais; e 20% (vinte por cento) dos 

imóveis localizados nas demais regiões do País. 

 

Matas ciliares são consideradas áreas de proteção permanente (BRASIL, 2002). 

Sabendo disso, o Novo Código Florestal Brasileiro reconhece a utilidade das florestas e 

demais formas de vegetação no território nacional e as caracteriza como bens de interesse 

comum a todos os habitantes. 

A Figura 1 apresenta de forma simples a relação entre a largura do corpo hídrico e a 

largura da sua correspondente APP. 

 

 

Figura 1 - Relação entre a largura do corpo hídrico e a largura da sua correspondente APP. 

Fonte: http://antesqueanaturezamorra.blogspot.com.br/2014/05/as-areas-de-preservacao-permanentes-

app.html; Acesso em 14/05/2014. 
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1.3.2 Fatores determinantes para a ocorrência de matas ciliares 

 

Ao longo de um rio é possível encontrar diferentes tipos de formações florestais 

variando desde sua nascente, curso médio e até sua foz. Assim como variam em cada 

ecossistema e bioma (DAMASCENO, 2011). As matas ciliares apresentam características 

definidas por uma complexa interação de fatores dependentes das condições ambientais 

(RODRIGUES e LEITÃO FILHO, 2001), dessa forma, as características de cada local é que 

determina o tipo de mata ciliar. 

Segundo Lima (2010), os principais fatores condicionantes para ocorrência das matas 

ciliares são a hidrologia, geologia e topografia, de forma que as importâncias relativas de cada 

um destes fatores, nos diferentes ambientes, proporcionam, geralmente, diferentes parâmetros 

quantitativos das populações vegetacionais, podendo vir até a alterar a fisionomia da 

vegetação. 

A intensidade destas diferenças será determinada pelas características do ambiente. O 

nível do lençol freático por exemplo, que é determinado pelas condições de relevo e 

topografia, pode vir, juntamente com as condições do solo (composição química e física) a 

limitar quantitativamente e qualitativamente os tipos de variedades vegetativas presentes neste 

local, o encharcamento do solo por um período de tempo, por exemplo, fará com que exista 

uma seletividade, onde apenas variedades vegetativas que estiverem adaptadas a essas 

condições sobreviverão (LIMA, 2010). 

Outro fator que poderá condicionar a ocorrência de florestas ciliares é o 

transbordamento do leito do rio, uma vez que com a elevação no nível da água no corpo 

hídrico, e o aumento na força da correnteza, as áreas fora do leito normal do rio fiquem 

encharcadas, ocorrendo a retirada dos sedimentos depositados e da serapilheira, promovendo 

assim a morte de algumas espécies nesta faixa de mata ciliar atingida pelo transbordo (LIMA, 

2010). 

A dinâmica da paisagem determina que as florestas ciliares ocupem as condições 

mais favoráveis do ambiente, principalmente no que diz respeito à disponibilidade hídrica e 

de nutrientes, favorecendo algumas características, entre elas a elevada diversidade, o 

mosaico vegetacional pouco definido e muito dinâmico e a pronunciada seletividade de 

espécies aos micro habitats (RODRIGUES e LEITÃO FILHO, 2001). 

 

1.3.3 Funções da mata ciliar 
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Apesar de ocupar apenas uma pequena parte da superfície de uma bacia hidrográfica, 

as matas ciliares apresentam grande biodiversidade, além de desempenharem importante 

papel na proteção dos rios, riachos, córregos, lagos e lagoas tornando-se fundamental na sua 

conservação e/ou recuperação (BAHIA, 2007). 

A supressão das florestas ciliares leva à perda de diversidade terrestre e aquática, 

além de outros impactos ecológicos e socioeconômicos negativos. A intensificação dos 

processos erosivos com o aparecimento de sulcos e voçorocas e o assoreamento de 

reservatórios, nascentes e cursos d’água, bem como a redução da produtividade dos solos e o 

aumento da emissão de gases de efeito estufa são efeitos dessa supressão (BARBOSA, 2006). 

O assoreamento provocado pela deposição de sedimentos no leito do rio faz com que 

o nível da água após um evento pluviométrico suba e transborde, provocando assim a 

inundação de áreas fora da calha normal do rio, desta forma, a floresta ciliar apresenta papel 

importante no bloqueio dos sedimentos carreados pelas águas superficiais que chegam aos 

rios, evitando assim o transbordo dos mesmos (ANDRADE FILHO, SZÉLIGA e 

ENOMOTO, 2000). 

As matas ciliares também permitem a estabilidade das margens dos cursos d’água, 

pois as raízes da vegetação formam uma malha que dá resistência aos barrancos. A água do 

escoamento superficial é retida e absorvida pela serapilheira, que exerce uma função de 

esponja, auxiliando, desta maneira, a infiltração da água e a sua retenção no solo, reduzindo as 

enxurradas e o desbarrancamento dos taludes (LIMA, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). 

A floresta também desempenha um importantíssimo papel na manutenção da vazão 

dos rios, de forma que ela possibilita a infiltração da água de chuvas no solo através de seu 

sistema radicular, vindo a diminuir a velocidade e volume do escoamento superficial, 

contribuindo desta forma para a recarga dos lençóis freáticos através da infiltração e 

consequentemente a manutenção da vazão do rio na época seca (DAMASCENO, 2011). 

Segundo Estrela (2013) as matas ciliares são de vital importância para o equilíbrio 

ecológico, uma vez que elas formam corredores ecológicos que contribuem para a 

conservação da biodiversidade, onde ocorre a conexão de fragmentos de ecossistemas, 

favorecendo o fluxo gênico e a dispersão da vida silvestre. Elas também são importantes na 

cadeia alimentar, de forma que seus frutos e sementes ao caírem nos rios são usados como 

alimento primário dos peixes e demais animais do ambiente aquático. 

Além de evitar que uma grande quantidade de sedimentos chegue aos rios, a floresta 

age como uma barreira física contra a contaminação por agrotóxicos e resíduos de adubos. Os 
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cursos d’água que apresentam sua mata ciliar íntegra ao longo do seu curso são menos 

impactados por estes agentes (BINS et al., 2012). 

De acordo com Oliveira (2010), essas regiões têm, por natureza, a importante função 

de regular a geração de energia e de nutrientes de um ecossistema para outro. As plantas 

utilizam em seus processos vegetativos grandes quantidades de nutrientes, retirando-os do 

solo, uma vez que com a presença de mata ciliar, os nutrientes, químicos ou orgânicos 

provenientes do carreamento feito pelas águas superficiais, são barrados pelas raízes, troncos 

e serapilheira fazendo com que eles sejam capturados e absorvidos pelas plantas ali existentes. 

 

1.4 SEDIMENTOS E EROSÃO 

 

Os sedimentos são materiais sólidos e semifluidos depositados no leito dos lagos e 

reservatórios graças ao carreamento pelas enxurradas (de areia, silte e argila) da bacia de 

contribuição; pela deposição de matéria orgânica em decomposição (originada na bacia ou na 

própria água); ou por outro meio (COUTO, 2000). 

De acordo com Lima et al. (2004), a produção e a deposição de sedimentos em uma 

bacia hidrográfica dependem fundamentalmente de suas características naturais: chuvas, tipos 

de solo, topografia, densidade de drenagem, cobertura vegetal e área de drenagem; e de 

influências antrópicas como: o uso e a ocupação dos solos, o uso da água, as alterações no 

curso d’água e outras. 

A erosão hídrica nas regiões tropicais é o principal processo de degradação da terra 

(LAL E STEWART, 1990 apud OLIVEIRA, et al., 2010). Segundo Branco (1998), a perda de 

solo que ocorre na área de uma bacia hidrográfica está diretamente relacionada com o uso e 

manejo do solo, assim, a erosão hídrica e o uso e cobertura do solo apresentam-se como os 

principais meios de desagregação e transporte e sedimento. 

O processo erosivo causado pela água das chuvas tem abrangência em quase toda a 

superfície terrestre, em especial nas áreas com clima tropical, onde as intensidades são bem 

mais elevadas do que em outras regiões do planeta (LOPES, 2003). A erosão é um processo 

que envolve trabalho, onde a energia para tal é fornecida pelo impacto das gotas de chuva que 

caem sobre a superfície do solo e pelo fluxo de água que escoa superficialmente sob a ação da 

gravidade (MEYER, 1971 apud BRANCO, 1998). A erosão hídrica se dá através do fluxo de 

energia da enxurrada (LAL E STEWART, 1990 apud OLIVEIRA, et al., 2010). Esse 

processo inicia-se com o impacto da água sobre o solo promovendo o desprendimento de 
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partículas, fenômeno conhecido como efeito Splash, e o transporte dessas partículas para 

regiões que propiciam a interceptação de sedimentos (OLIVEIRA, et al., 2010). 

Segundo Moreira et al. (2006), durante a ocorrência do evento chuvoso, o 

escoamento superficial e o impacto das gotas de chuva são os principais agentes responsáveis 

pelo processo erosivo. Uma vez estabelecida à formação de uma lâmina superficial, o 

escoamento na superfície do terreno é governado pela ação gravitacional. Em contrapartida, 

as forças de resistência estão relacionadas com as características do escoamento e rugosidade 

da superfície do terreno, cujas irregularidades podem ser associadas à presença de plantas, 

pedras, entre outros. 

Falcão (2009) ressalta que a capacidade de acumulação de água dos açudes é afetada 

diretamente pelos processos hidrossedimentológicos, onde a deposição acentuada de 

sedimentos pode levar, inclusive, ao assoreamento total do corpo hídrico, dependendo do seu 

porte. Falcão (2009), afirma ainda que a erosão, o transporte de sedimentos e a sedimentação, 

estão entre os processos naturais que mais degradam o meio ambiente. Esses processos são 

responsáveis por diversos transtornos ambientais, como por exemplo: destruição das 

nascentes dos rios; redução da penetração de luz e calor nos corpos d’água, reduzindo a 

atividade da fotossíntese necessária à salubridade dos ecossistemas; transporte de poluentes; e 

assoreamento de rios, lagos e reservatórios. 

 

1.5 QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA 

 

De acordo com Veiga, et al. (2003) a qualidade da água dos rios é o resultado da 

interação entre o clima, a geologia, o solo e a vegetação da bacia hidrográfica. Em regiões 

onde as atividades antrópicas são intensas, como a pecuária e a agricultura, o solo contribui 

efetivamente para as características físicas, químicas e biológicas da água. 

Falcão (2009) afirma que os sedimentos, devido às suas propriedades de absorver e 

transportar poluentes, podem comprometer a salubridade da água armazenada, podendo 

inclusive induzir ao estado de eutrofização do corpo d’água. A situação se agrava nas regiões 

onde são utilizados compostos químicos nas atividades agrícolas. 

Desta forma, as matas ciliares são de grande importância para qualidade das águas, 

pois funcionam como verdadeiros filtros diminuindo o aporte de sedimentos e retendo 

poluentes e produtos químicos que seriam levados diretos para os cursos d’água 

(DAMASCENO, 2011). 
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Segundo SILVA (2011), a preservação e a manutenção das zonas ripárias são de todo 

interessante para a manutenção do equilíbrio dentro da bacia hidrográfica, devendo ser alvo 

de preocupações e ações mais incisivas. Muitas vezes os limites impostos pelo meio não são 

respeitados e, como consequência, encontra-se o aumento da fragilidade dos ambientes, 

regada pelo desencadeamento de processos erosivos e assoreamento dos cursos de água. 

A Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Conforme artigos 4º, 5º, 6º, as 

águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas em treze classes de 

qualidade, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, sendo que 

somente as águas doces podem ser destinadas ao consumo humano devendo ocorrer o seu 

tratamento de acordo com cada classe que o corpo hídrico se encontrar. 

Em seu Art. 42, a CONAMA 357/2005 diz que enquanto não aprovados os 

respectivos enquadramentos, as aguas doces serão consideradas classe 2, exceto se as 

condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinara a aplicação da classe mais 

rigorosa correspondente. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1.1 Localização geográfica 

 

O presente trabalho trata sobre a bacia de drenagem do rio Ji-Paraná (também 

conhecido como rio Machado), que atravessa o estado de Rondônia de sudeste a noroeste. Tal 

bacia está localizada entre os paralelos 8º02’32” e 12º59’50” de latitude sul e os meridianos 

60º04’56” e 63º16’30” de longitude oeste, englobando uma área de aproximadamente 75.400 

Km2. O rio Ji-Paraná é formado pela confluência, nas proximidades da cidade de Pimenta 

Bueno, dos rios Pimenta Bueno e Comemoração, percorrendo um setor com baixo impacto 

antropogênico em suas cabeceiras e com maior grau de perturbação na região central da bacia, 

no seu trecho médio, o rio Ji-Paraná drena o setor mais impactado da bacia, onde recebe os 

tributários Rolim de Moura, Urupá e Jarú, a jusante a vegetação predominante consiste de 

floresta nativa, onde ele recebe o aporte dos rios Machadinho e Preto (LEITE, 2004). 

Foram utilizados, conforme Tabela 1 e Figura 2, dois pontos ao longo do rio 

Machado e um no rio Comemoração, sendo que em cada ponto consta uma estação de 

monitoramento da Agencia Nacional de Águas (ANA), dos quais foram obtidos dados de 

vazão e hidrossedimentos. As séries de dados analisadas representam um espaço temporal de 

20 anos (1992 a 2012). 

 

Tabela 1 – Localização das estações de monitoramento. 

Ponto Estação/Posto Código Rio Latitude Longitude 
Área de 

Drenagem 

1 Fazenda Flor do Campo 15552600 Comemoração -11º44’56” -60º52’4” 4360 Km2 

2 Ji-Paraná 15560000 Machado -10º52’25” -61º56’8” 32800 Km2 

3 Tabajara 15580000 Machado -8º55’56” -62º3’20” 60200 Km2 

 

As regiões de Pimenta Bueno, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste foram escolhidas 

por representarem três zonas da bacia caracterizadas por diferenças em densidade de 

população e grau de desmatamento, sendo que o ponto 01 está parcialmente antropizado, o 

ponto 02 está em sua grande maioria degradado e o ponto 03 apresenta baixo impacto 

ambiental. 
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Figura 2 – Bacia de Drenagem do Rio Ji-Paraná. 

Fonte: ANA (2010). 

 

2.1.2 Aspectos edafoclimáticos 

 

O clima em Rondônia é predominante tropical úmido e quente, com insignificante 

amplitude térmica anual e notável amplitude térmica diurna, especialmente no inverno. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima predominante no Estado é do tipo Aw - Clima 

Tropical Chuvoso, com média climatológica da temperatura do ar durante o mês mais frio 

superior a 18 °C (megatérmico), nos meses mais quentes fica entre 30 e 35 °C com a média 

geral variando entre 24 e 26 °C. A humidade relativa do ar varia de 80% a 90% no verão e em 

torno de 75%, no outono e inverno, possui um período seco bem definido durante a estação de 

inverno, quando ocorre no estado um moderado déficit hídrico com índices pluviométricos 

inferiores a 50 mm/mês entre junho e agosto, possui ainda médias de chuvas entre 1400 a 

2600 mm por ano, apresentando chuvas intensas nos meses de outubro a abril (SEDAM, 

2010). 
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O Estado de Rondônia é composto predominantemente por litologias do Complexo 

Xingu e uma sequência vulcanossedimentar com granitos intrusivos. Na área sudeste do 

Estado e no topo de alguns relevos com maiores altitudes encontra-se rochas sedimentares – 

arenitos – relacionados ao Paleozóico. Ao norte encontram-se sedimentos pliopleistocênicos 

da Formação Solimões (ZIMPEL NETO, 2009). 

De acordo com o Mapa Geológico do Estado de Rondônia (Scandolara et al., 1998 

apud Zimpel Neto, 2009), a área da bacia do rio Ji-Paraná compreende várias unidades 

litológicas. No rio Comemoração e na cabeceira do Pimenta Bueno observa-se um substrato 

sedimentar (arenitos, argilitos e siltitos), enquanto no setor mais à jusante deste último, podem 

ser observados afloramentos rochosos mais recentes (basaltos, gabros), dentro da Formação 

Basalto Anari. Na região central da bacia do rio Ji-Paraná, os tributários Rolim de Moura e 

Jarú drenam rochas metamórficas (gnaisses, kinzigitos), enquanto no rio Urupá foi encontrada 

uma mistura de rochas de origem vulcânica e sedimentar. Os dois últimos afluentes mais 

importantes, Machadinho e Preto, apresentaram rochas sedimentares. 

O relevo se caracteriza por um plano inclinado suavemente ondulado, contendo 94% 

do território com altitudes de 100 e 600 metros, sendo os pontos mais altos encontrados 

município de Vilhena e os pontos mais baixos em Porto Velho (CURI, et al., 1999). 

Segundo Gonçalves (2014), as condições da geomorfologia são importantes no 

transporte de sedimentos, pois irão condicionar os processos de erosão, transporte e 

sedimentação, uma vez que influenciam na velocidade do fluxo, na declividade do terreno e 

com isso no tamanho dos sedimentos que são transportados pelo rio. 

Os solos no Estado apresentam uma distribuição espacial bastante heterogênea. De 

acordo com Schlindwein et al. (2012) e Zimpel Neto (2009), os tipos de solos mais 

representativos são os Latossolos e Argissolos, seguido dos Neossolos, Nitossolos e 

Cambissolos. Existem áreas onde predominam solos mais arenosos, e manchas isoladas de 

solos com maiores teores de argila. Segundo Leite (2004), a maior parte da bacia do rio Ji-

paraná é composta por Latossolos, sendo os tipos presentes ao norte da bacia, Latossolos 

arenosos, com 70% de areia ao norte, na parte central da bacia, os solos predominantes são 

Latossolos com 68% de argila em sua composição, e Cambissos, com 46% de argila o que 

dificulta o processo erosivo, entretanto, em áreas sem vegetação o solo fica suscetível à 

erosão e ao sul aparecem Neossolos, Cambissolos e Argissolos assim como os Latossolos. 

Zimpel Neto (2009) afirma que, na bacia do rio Ji-Paraná, nas cabeceiras dos rios 

Pimenta Bueno e Comemoração e em praticamente toda a área das sub-bacias dos rios Preto e 

Machadinho, encontram-se os solos mais pobres, ao passo que nas bacias dos rios Rolim de 
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Moura, Urupá e Jarú localizam-se os solos mais ricos. Nas regiões centrais do Ji-Paraná e do 

Pimenta Bueno também são observadas manchas de solos mais ricos. 

Segundo Gonçalves (2014), Latossolos e Argissolos são solos resistentes ao processo 

de lixiviação das águas das chuvas. No geral, os Neossolos são pouco resistentes ao processo 

de lixiviação dos solos, pois são de formação recente e contam com a presença de areias, o 

que favorece o seu carreamento para o leito dos rios. 

 

2.1.3 Uso e cobertura do solo 

 

Nos últimos 30 anos a bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná vem sofrendo grandes 

desmatamentos. Em 1999, 28% de suas florestas já tinham sido convertidas para pastagens 

(VICTORIA, BALLESTER e PEREIRA, 2005). 

Atualmente, os principais usos e ocupação do solo são representados pelo cultivo de 

pastagens (Brachiaria spp.) utilizadas na agropecuária, possuindo uma área total de 8,3 

milhões de ha segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006). As culturas 

permanentes, com destaque para o café (Coffea arabica L), as demais culturas permanentes 

implantadas no estado são: abacate (Parsea Americana L.), banana (Musa spp.), borracha 

“seringueira” (Hevea brasiliensis. L), coco (Cocos nucifera), goiaba (Psidium guajava), 

guaraná (Paullinia cupana Kunth), laranja (Citrus sinensis), limão (Citrus Limonium), mamão 

(Carica papaya. L), manga (Mangifera indica), maracujá (Passiflora sp), palmito “pupunha” 

(Bactris gasipaes), pimenta-do-reino (Piper nigrum), tangerina (Citrus reticulata), urucum 

(Bixa orellana) e uva (Vitis spp), onde em 2011 teve uma área cultivada de 191,7 mil ha. 

Áreas com culturas temporárias, com destaque para o milho (Zea mays), a soja (Glycine max), 

o arroz em casca (Oryza sativa), o feijão (Phaseolus vulgaris) e a mandioca (Manihot 

esculenta), as demais culturas temporárias cultivadas no estado são: abacaxi (Ananas 

comosus), amendoim (Arachis hypogaea), cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.), 

melancia (Citrullus lanatus) e tomate (Lycopersicum esculentum) onde em 2011 teve uma 

área cultivada de 546,1 mil ha (SCHLINDWEIN, et al., 2012). 

 

2.2 MATERIAIS EMPREGADOS 

 

2.2.1. Determinação das estações e dados de hidrossedimentos 

 



31 
 

 

Esse trabalho trata sobre a bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná, e busca evidenciar a 

influência da presença da mata ciliar na preservação da qualidade e quantidade de água 

presente no corpo hídrico. Para tal, a bacia hidrográfica foi dividida em três trechos, onde 

buscou-se mostrar situações distintas quanto a preservação da mata ciliar. Os trechos 

escolhidos possuem estações completas da ANA, onde é realizada medições de vazão, 

concentração de sedimentos, cota, área molhada, largura e velocidade média. 

O trecho 01 (Estação Fazenda Flor do Campo) está inserido no rio Comemoração, no 

município de Pimenta Bueno, essa área possui solo frágil, apresentando um substrato 

sedimentar composto por arenitos, argilitos e siltitos da Formação Pimenta Bueno, que são, de 

acordo com Gonçalves (2014) e Zimpel Neto (2009), sedimentos de baixa granulometria, 

apresentando facilidade em seu desprendimento e carreamento pelos processos erosivos. Esse 

trecho apresenta nível médio a baixo de impacto antropogênico, sendo que sua APP 

apresenta-se parcialmente degradada. 

O trecho 02 (Estação Ji-Paraná) está inserido no leito do rio Ji-Paraná e está presente 

no perímetro urbano do município de Ji-Paraná, essa área possui solos com afloramento 

rochosos metamórficos e rochas de origens vulcânica e sedimentar, apresentando assim maior 

granulometria e maior dificuldade no desprendimento de sedimentos como afirma Gonçalves 

(2014) em seu trabalho. Esta área possui um alto nível com relação a degradação de sua APP, 

apresentando um elevado impacto antropogênico.  

O trecho 03 (Estação Tabajara) apresenta em sua grande parte Latossolos arenosos, 

possuindo características de solo parecidas com os do trecho 01, ele está inserido no 

município de Machadinho do Oeste e apresenta a melhor situação de preservação de sua APP, 

sendo uma área pouco degradada. 

A figura 03 representa a distribuição dos tipos de solos presentes na área da bacia 

hidrográfica estudada. 
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Figura 3 – Classificação dos solos da bacia do rio Ji-Paraná. 

Fonte: DINATO (2013). 

 

Para a realização do trabalho, foram utilizadas somente as variáveis de vazão e 

concentração de sedimentos obtidos no portal da ANA, entre os anos de 1992 e 2011 

juntamente com o estudo do uso e ocupação do solo expostos a seguir. 

 

2.2.2. Aquisição das Imagens para Análise do Uso e Ocupação dos Solos 

 

Foram utilizadas imagens obtidas pelo sensor TM do satélite Landsat 5, conforme 

constam na Tabela 2, obtidas no endereço eletrônico do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE <http://www.inpe.br>, além de arquivos vetoriais em formato shapefile da 

hidrografia, dos municípios e das estações Hidrosedimentológicas oriundos da base de dados 

do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da 

Agencia Nacional de Águas (ANA), na escala de 1:100.000. 
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As imagens usadas em cada trecho representam um espaço temporal de 20 anos e são 

datadas conforme Tabela 2. Foram selecionadas as bandas espectrais 3, 4 e 5 do Landsat 5 

TM para efetuar o mapeamento do canal do rio Ji-Paraná, pois essas bandas fornecem a 

composição colorida dita falsa cor, que melhor apresenta resultados para análise do uso da 

terra. 

 

Tabela 2 – Imagens usadas na construção dos mapas. 

Estação Satélite Órbita Ponto Bandas Data 

Fazenda Flor do Campo 

Landsat 5 230 68 3, 4 e 5 18/07/1992 

Landsat 5 230 68 3, 4 e 5 03/07/1998 

Landsat 5 230 68 3, 4 e 5 05/09/2004 

Landsat 5 230 68 3, 4 e 5 23/06/2006 

Landsat 5 230 68 3, 4 e 5 23/07/2011 

Ji-Paraná 

Landsat 5 231 68 3, 4 e 5 23/07/1991 

Landsat 5 231 68 3, 4 e 5 06/08/1998 

Landsat 5 231 68 3, 4 e 5 24/07/2003 

Landsat 5 231 68 3, 4 e 5 20/08/2007 

Landsat 5 231 68 3, 4 e 5 16/09/2011 

Tabajara 

Landsat 5 231 66 3, 4 e 5 04/07/1990 

Landsat 5 231 66 3, 4 e 5 08/06/1998 

Landsat 5 231 66 3, 4 e 5 24/07/2003 

Landsat 5 231 66 3, 4 e 5 16/07/2006 

Landsat 5 231 66 3, 4 e 5 27/07/2010 

 

Para o processamento das imagens foi utilizado o Software de Sistema de 

Processamento de Informação Georreferenciada (SPRING), versão 5.2.3, disponibilizado 

gratuitamente pelo Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais, as Tabelas geradas a partir das 

imagens e os dados das estações da ANA foram manipulados nos Softwares Microsoft Excel 

2010 e Sigma Plot 10.0. Esses sistemas computacionais foram trabalhados em ambiente 

Windows. 

 

2.3 PASSOS ANALÍTICOS DO GEOPROCESSAMENTO 

 

Para a quantificação e qualificação das classes foi utilizada metodologia descrita por 

Lima (2010) e os conceitos definidos por Gonzales e Woods (2000), onde foram considerados 

os usos pré-definidos para mata-ciliar e sua padronização, assim, foram utilizadas técnicas de 

geoprocessamento descritas a seguir. 
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2.3.1 Recorte das Imagens 

 

Por não haver a necessidade de se trabalhar com as imagens de satélite com as cenas 

inteiras, recortaram-se as mesmas (LANDSAT-TM) por meio do módulo Impima (aplicativo 

que vem incorporado no Spring). Esse recorte foi realizado banda por banda para cada 

imagem descrita na Tabela 03, onde se manteve as mesmas dimensões para cada ponto, onde, 

após o primeiro recorte da área, anotou-se os parâmetros de saída da imagem e assim quando 

foram abertas as outras duas bandas ao invés de recortar a imagem novamente, foram 

inseridos os valores de x1, y1, x2 e y2 obtidos da primeira. Após o recorte, salvou-se as 

bandas individualmente no Impima e o arquivo que tinha formato TIFF passou a ser SPG 

assim foi possível que o mesmo fosse importado para sofrer o devido registro. 

O próximo passo foi a fase de processamento com o objetivo de analisar as 

informações e produzir os mapeamentos temáticos. 

 

2.3.2 Mapeamento de Uso e Cobertura do Solo 

 

A partir de procedimentos metodológicos foram criadas imagens prévias das áreas de 

estudo, utilizando a composição colorida B 3, R 5 e G 4, isso permitiu visualizar mais 

claramente os limites entre o solo e a água, com a vegetação discriminada, aparecendo em 

tons de verde e rosa. 

Essa parte do processo foi importante para a primeira análise visual da área de estudo 

por completo, pois facilitou visualizar as manchas de vegetação nas imagens estudadas e 

ainda visualizar previamente a vegetação e uso da área. 

 

2.3.3 Segmentação das Imagens 

 

A segmentação de uma imagem por crescimento de regiões é um procedimento 

realizado, em geral, como etapa anterior a classificação não-supervisionada. Consiste em 

agrupar conjuntos de pixels com número digital (nível de cinza) semelhantes. A 

individualização das diferentes fisionomias dá-se na forma de polígonos (DUARTE, et al., 

2004). 

Na execução do processo de segmentação foi preciso definir a similaridade de área, 

corresponde a área mínima a ser considerada como uma região, definida em número de pixels. 

Neste trabalho, os limiares de similaridade e área definidos foram de 10. 
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2.3.4 Classificação da Imagem 

 

Classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer 

padrões e objetos homogêneos. Os classificadores “pixel a pixel” utilizam apenas a 

informação espectral isoladamente de cada pixel para achar regiões homogêneas. O resultado 

final de um processo de classificação é uma imagem digital que constitui um mapa de 

“pixels” classificados, representados por símbolos gráficos ou cores. 

Para a realização do trabalho, foi utilizado o classificador de Bhattacharya disponível 

no SPRING. 

 

2.3.5 Mapeamento da Imagem 

 

O mapeamento é a última fase da classificação, em que o analista define para o 

sistema o que corresponde a cada classe temática contida no mapa. Em outras palavras, o 

mapeamento, significa associar às classes temáticas o significado real encontrado no campo, 

ou seja, as classes de uso e cobertura da terra, que foram definidas previamente no banco de 

dados para este trabalho. Os arquivos raster resultantes das digitalizações anteriores foram 

convertidos para um vetor, com o identificador correspondente ao de sua classe na legenda do 

projeto, para posterior agrupamento com a imagem final, resultante da classificação 

automática. 

 

2.3.6 Edição Matricial 

 

Na edição matricial o intérprete executa as correções de erros de classificação sobre 

o dado matricial e não sobre os dados vetoriais. Quando a edição é feita sobre os dados 

vetoriais, o interprete necessita executar o procedimento de ajuste de linhas e poligonalização, 

etapas estas que não acontecem na edição matricial. Isto reduz o tempo de computação. No 

caso da edição matricial, os polígonos mapeados são aceitos ou reclassificados em outras 

categorias de uso da terra, baseado na experiência do intérprete. Essa checagem de polígonos 

é feita usando como superfície de fundo uma imagem colorida (sintética) sob o mapa 

temático. Para visualizar a imagem de fundo, usam-se, com o mapa classificado, apenas as 

linhas dos polígonos, ou seja, o mapa classificado representado na forma vetorial. Dessa 

forma verificou-se a variação da cobertura do solo ao longo do período em estudo. 
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2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados de sedimentos e vazão coletados no endereço eletrônico da ANA, 

juntamente com os dados obtidos a partir da utilização do SIG para as imagens LANDSAT-

TM foram Tabelados e organizados em Excel e posteriormente trabalhados no Sigma Plot 

10.0, com o auxílio desses programas, foi possível produzir gráficos que demonstram com 

maior facilidade de compreensão o comportamento da série de dados para vazão, sedimentos 

e o uso e ocupação do solo dentro da faixa delimitada para a Mata Ciliar conforme o porte do 

rio analisado. 

Para cada variável, foram obtidos os valores médios, mínimos, máximos, mediana, 

primeiro e terceiro quartil e o desvio padrão. Os valores obtidos foram plotados em gráficos 

no formato de Box Plots. Em seguida, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis, que, de acordo 

com Anjos (2009), é um método não paramétrico usado para testar se um conjunto de 

amostras provêm da mesma distribuição. Na realização do teste, buscou-se comparação do 

valor das variáveis nos três pontos analisados. O nível de significância (α) empregado neste 

teste foi de 0,05, sendo o critério de decisão utilizado o valor-p, logo se este fosse menor que 

α indicaria que as variáveis são diferentes ao longo do espaço, o que rejeitaria a hipótese nula 

(Ho) de igualdade dos mesmos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos dados de vazão, transporte de 

sedimentos e uso e ocupação do solo dos três trechos selecionados para o presente estudo 

(Estação Fazenda Flor do Campo, Estação Ji-Paraná, Estação Tabajara), a fim de se verificar 

inter-relações entre tais conjuntos de dados. 

 

3.1 DADOS HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS 

 

A vazão, como pode ser observada na Figura 4, no período estudado para cada 

estação apresentou uma certa linearidade, sendo constatada na estação Tabajara a maior 

variação com picos de máxima vazão nos anos de 1997, 2000 e 2012 e mínima vazão nos 

anos de 1995, 1998 e 2003. Para a estação de Ji-Paraná, não foi observada uma variação tão 

acentuada de ano para ano, sendo que o maior pico foi observado no ano de 2007 e os 

menores valores estão entre os anos de 2000 a 2006 e nos anos de 2008 e 2009. As variações 

de vazão no trecho da estação Fazenda Flor do Campo podem ser melhor observadas na 

Figura 8, por se tratar de uma estação localizada em um afluente do rio Ji-Paraná (rio 

Comemoração), a vazão encontrada é necessariamente menor que as encontradas nos outros 

dois trechos, apresentando uma variação de 74,11 m³/s ao longo da série de dados estudados, 

sendo a menor vazão de 53,50 m³/s no ano de 2005 e a máxima de 127,61 m³/s no ano de 

2012. 

Por meio do teste estatístico de Kruskal-Wallis foi comprovada essa diferença entre 

os dados, sendo que as estações de Tabajara e Ji-Paraná não apresentaram diferenças e a 

estação Fazenda Flor do Campo apresentou diferenças significativas com relação às duas 

outras estações. 
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Figura 4 - Série histórica de vazão das estações Fazenda Flor do Campo, Ji-Paraná e Tabajara no 

período de 1992 a 2012. 

 

Valores referentes a estatística descritiva para os dados de vazão podem ser 

observados na Figura 5 (Box plot comparativo entre as estações). 

Para o rio Comemoração, a vazão média no período estudado foi de 84,02 m³/s, a 

mediana apresentou valor de 83,37 m³/s e os valores de máxima e mínima vazão são 127,61 

m³/s e 53,50 m³/s, respectivamente. A vazão encontrada na estação Ji-Paraná teve uma média 

de 581,61 m³/s, a mediana apresentou valor de 553 m³/s. Pode-se observar que a distribuição 

dos dados é praticamente assimétrica, uma vez que os dados apresentaram um certo padrão 

com valores mais próximos a mediana, contudo, foi constatado valores discrepantes em 

relação ao conjunto de dados, onde os valores mínimos e máximos encontrados foram de 

176,22 m³/s e 1055,15 m³/s, respectivamente. Para a estação Tabajara, os valores encontrados 

foram de 645,20 m³/s para a média, 553 m³/s para a mediana, 222,00 m³/s para vazão mínima 

e 1308,06 m³/s para a máxima. Esse conjunto de dados da estação Tabajara mostrou 

assimetria positiva, uma vez que eles encontram-se deslocados mais para o Q1, isso 

demonstra que a maior parte da vazão está entre 400 e 800 m³/s apesar de se observar altos 

valores na vazão em alguns anos da série histórica (FIGURA 4). 
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Figura 5 – Box plot representativo dos níveis de vazão em três pontos da bacia do Rio Ji-Paraná. 

A linha central do Box plot representa a mediana do conjunto de dados, a caixa representa o intervalo 

interquartil (Q1 e Q2) que contém 50% dos dados, e os extremos representam valores máximo e 

mínimo. 

 

Além da vazão, foram estudados os dados de concentração de sedimentos obtidos a 

partir das estações fluviométricas da ANA. Como pode ser observado na Figura 6, os níveis 

de concentração de sedimentos nas três estações apresentaram comportamento semelhante ao 

longo das séries históricas, sendo os picos de máxima concentração de sedimentos nos anos 

de 1999, 2004 e 2009 para a estação Fazenda flor do Campo, 1999 para a estação Ji-Paraná e 

1999, 2000 e 2010 para a estação Tabajara. 

Nos anos de 1999 e 2004 foi constatado um aumento nos níveis de sedimentos em 

todas as estações, sendo que em 1999 os picos de vazão e sedimentos na estação Ji-Paraná 

coincidiram. Isso mostra que estes picos podem estar relacionados a altas taxas pluviométricas 

durante esses períodos, contudo, não foi observada essa mesma característica para o padrão de 

vazão no mesmo período, assim, se pressupõe que o uso e ocupação do solo ou uma melhor 

distribuição nas chuvas em toda a bacia hidrográfica foi a causadora dessa alteração. 

Para os outros anos, observou-se uma certa linearidade, onde a concentração de 

sedimentos apresentou uma variação em cerca de 20 mg/L para todas as estações, onde os 

picos de mínima foram observados nos anos de 1995 para a estação de Tabajara, 2005 e 2006 

para a estação de Ji-Paraná e 1993, 2005 e 2007 para a estação Fazenda Flor do Campo. 
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Figura 6 - Série histórica de concentração de sedimentos nas estações Fazenda Flor do Campo, Ji-

Paraná e Tabajara no período de 1992 a 2012. 
 

Como exposto na Figura 7, a concentração média de sedimentos no período estudado 

na estação Fazenda Flor do Campo foi de 18,74 mg/L, a mediana apresentou valor de 10,59 

mg/L, os valores de mínima e máxima concentração de sedimentos foram 6,78 mg/L e 74,13 

mg/L respectivamente, isso mostra uma dispersão muito grande nos dados, uma vez que é 

possível observar um valor discrepante para esta estação. Para a estação Ji-Paraná, a 

concentração de sedimentos teve uma média de 21,79 mg/L, a mediana apresentou valor de 

20,01 mg/L, os valores mínimos e máximos encontrados foram de 11,25 mg/L e 44,88 mg/L 

respectivamente, nessa estação, foi possível observar uma melhor distribuição dos dados, 

apresentando-se mais homogêneos apesar de apresentar alguns valores discrepantes. Para a 

estação Tabajara, os valores encontrados foram de 21,78 mg/L para a média, 20,01 mg/L para 

a mediana, 11,25 mg/L para concentração mínima e 44,88 mg/L para a máxima, esse conjunto 

de dados da estação Tabajara mostrou assimetria com concentração mais abaixo no gráfico, 

uma vez que eles encontram-se deslocados mais para o Q1, isso demonstra que grande parte 

dos sedimentos estão entre 9 e 10 mg/L (menores valores). 
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Figura 7 – Box Plot representativo dos níveis de Concentração de Sedimentos em três pontos da bacia 

do Rio Ji-Paraná. A linha central do Box plot representa a mediana do conjunto de dados, a caixa 

representa o intervalo interquartil (Q1 e Q2) que contém 50% dos dados, e os extremos representam 

valores máximo e mínimo. 

 

A Figura 7 evidencia uma melhor distribuição nas concentrações de sedimentos na 

estação Ji-Paraná, sendo ela mais homogênea do que as outras duas estações, apresentando 

também valores médios superiores em relação às estações Fazenda Flor do Campo e Tabajara, 

isso mostra que esse trecho é o que possui maior índice de produção de sedimentos ao longo 

do período estudado, se considerado a mediana. É possível constatar que os dados das 

estações Flor do Campo e Tabajara não possuem homogeneidade, uma vez que aquela 

apresenta um valor discrepante muito acima da distribuição presente na “caixa” produzida 

pela sua distribuição, e essa apresenta um valor discrepante abaixo, as distribuições da 

concentração de sedimentos constatadas nestas estações são assimétricas com concentração 

mais abaixo do gráfico, o que significa que ela tende a apresentar menores valores. 

 

3.1.1 Estação Fazenda Flor do Campo 

 

A estação sedimentológica Fazenda For do Campo está inserida no Rio 

Comemoração que, de acordo com a classificação de Lima et al. (2004), pode ser considerado 

um rio de muito baixa concentração de sedimentos em suspensão, pois a sua média geral na 

concentração de sedimentos é menor que 50 mg/L. No entanto, o solo deste trecho é um solo 

de baixa qualidade, apresentando Cambissolos, Latossolos, Neossolos e Argissolos onde 
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dominam os Cambissolos eutróficos e o podozólico vermelho amarelo, apresentando em sua 

maior parte Arenitos (granulometria entre 2 e 0,062 mm), Siltitos e Argilitos (Maior parte dos 

grãos < 0,062 mm), desta forma, associando o solo de baixa qualidade e o médio nível de 

antropização das matas ciliares neste trecho, pode-se dizer que esta área possui uma pré-

disposição a ocorrência de erosão e por fim carreamento de sedimentos e poluentes para 

dentro com corpo hídrico. 

Carneiro et al. (2009) explana em seu estudo que diferentes usos e ocupação do solo 

podem provocar alterações nas características físico-hídricas dos mesmos, como alteração no 

volume total de poros e densidade do solo, de forma que Neossolos em áreas com vegetação 

nativa estão menos vulneráveis à erosão do que Neossolos com a influência antrópica, que são 

áreas mais suscetíveis à erosão. 

A Figura 8 mostra o comportamento da vazão e da concentração de sedimentos em 

relação ao tempo, com ela, é possível se observar uma relação entre a quantidade de água 

corrente no rio e a quantidade de sedimentos transportada dentro dele, uma vez que com o 

aumento da vazão a concentração de sedimentos presente no rio Comemoração também vem a 

aumentar, contudo, após analises estatísticas, através do teste de correlação entre as variáveis, 

essa característica não foi comprovada, sendo R² = 0,11. Em seu trabalho, Paiva et al. (2011), 

mostra que existe uma limitação entre a relação das descargas sólidas e a vazão, onde essa 

limitação deve-se ao fato das características das ondas de cheias na bacia apresentarem tempo 

de duração da cheia muito pequeno, com uma ascensão muito rápida. 

 

 

Figura 8 – Série histórica de vazão versus concentração de sedimentos na estação Fazenda Flor do 

Campo. 
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3.1.2 Estação Ji-Paraná 

 

A estação sedimentológica Ji-Paraná está inserida no rio de mesmo nome, mais 

precisamente no perímetro urbano do município de Ji-Paraná. Por estar dentro da cidade, este 

trecho possui alto grau de impacto antropogênico, onde o solo fica na maioria das vezes 

exposto `as intempéries, também pode-se observar grandes áreas impermeabilizadas devido as 

construções de casas, pavimentação das ruas, calçadas, etc., essa impermeabilização do solo 

acarreta, durante eventos chuvosos, a redução na infiltração da água e consequentemente o 

aumento no escoamento superficial, que, segundo Moreira et al. (2006), é um dos principais 

agentes responsáveis pelo processo erosivo. 

O solo deste trecho é um solo de melhor qualidade, apresentando em sua maior parte 

Argissolos e Latossolos com presença de afloramentos rochosos de origem vulcânica e 

sedimentar, que, de acordo com Gonçalves (2014), são solos resistentes ao processo de 

lixiviação das águas das chuvas. Essa característica de solo mais resistente fez com que esse 

trecho não apresentasse uma variação tão grande em comparação ao trecho anterior, mesmo 

ele sendo bem mais degradado. 

Apesar de não existir correlação entre as variáveis, sendo R² = 0,13, é possível 

observar na Figura 9 uma relação na quantidade de sedimentos transportado e a vazão do rio 

neste trecho, de forma que com o aumento da vazão a quantidade de sedimentos também 

aumenta, sendo esse padrão não observado nos anos de 1994, 1997 e 2009, contudo, vale 

ressaltar que apesar de existir essa tendência, não foi possível estabelecer uma relação de 

proporcionalidade, uma vez que se constatou uma variação muito grande nas diferenças entre 

as quantidades dos dados ao longo dos anos.  
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Figura 9 – Série histórica de vazão versus concentração de sedimentos na estação Ji-Paraná. 

 

Por todos os valores de sedimentos se encontrarem abaixo da concentração de 50 

mg/L, segundo a classificação feita por Lima et al. (2004), esse trecho do rio Ji-Paraná 

também pode ser considerado um rio de muito baixa concentração de sedimentos em 

suspensão. 

 

3.1.3 Estação Tabajara 

 

A estação Tabajara está inserida no rio Ji-Paraná nas proximidades da Vila Tabajara, 

a cerca de 70 km de distância da sede do município de Machadinho do Oeste, este trecho 

representa a parte mais preservada da bacia estudada. O solo deste trecho apresenta grande 

heterogeneidade onde estão presentes as classes Latossolos, Planossolos, Cambissolos, 

Regossolos, Areias Quartzosas e Gleissolos, desta forma, esse trecho apresenta, assim como o 

trecho 1, uma maior susceptibilidade a produção e transporte de sedimentos.  

Dentre os três trechos estudados, este foi o que apresentou melhor correlação entre os 

dados de vazão e concentração de sedimentos, R² = 0,42, contudo, ele ainda não é 

representativo, de forma que não é possível estabelecer uma relação entre essas variáveis, 

entretanto, observou-se um comportamento muito semelhante com relação às duas curvas das 

variáveis, isso ocorre possivelmente pelo grau de conservação das matas ciliares e o tipo de 

solo que apesar de não ser coeso apresenta boas características com relação à resistência a 

erosão, conforme afirma Gonçalves (2014). Assim, como os outros dois trechos, esse também 

pode, de acordo com a classificação de Lima et al. (2004), ser considerado um rio de muito 
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baixa concentração de sedimentos em suspensão, pois a sua média geral na concentração de 

sedimentos é menor que 50 mg/L, assim toda a bacia do rio Ji-Paraná pode ser classificada 

desta forma. 

 

 

Figura 10 – Série histórica de vazão versus concentração de sedimentos na Estação Tabajara. 

 

3.2 USO E OCUPAÇÃO 

 

A etapa de processamento das imagens de satélite foi realizada após a coleta dos 

dados de vazão e sedimentos manipulados anteriormente. Através da classificação digital de 

imagens foi possível determinar a evolução da antropização na bacia do Rio Ji-Paraná, o que 

contribuiu para compreender de que forma a região foi ocupada e possíveis implicações na 

qualidade da água presente no corpo hídrico. A partir das análises temporais de imagens de 

satélite foi possível confeccionar os mapas de uso e ocupação, que é uma representação 

simplificada da paisagem nas porções observadas, para isso foram determinadas as classes 

“Água”, “Área antropizada” e Floresta”. A aplicação da metodologia descrita resultou na 

classificação do uso do solo da área da bacia conforme resultados apresentados nos itens a 

seguir. 

 

3.2.1 Estação Fazenda Flor do Campo 

 

Este trecho representa um afluente do rio Ji-Paraná, onde a largura média do rio 

estudado (rio Comemoração) é de aproximadamente 61m, sendo assim, segundo o Novo 
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Código Florestal, Lei nº 12.651/2012 a sua área de APP correspondente seria de 100m, sendo 

essa largura de APP adotada no trabalho. Foi selecionada uma distância de 10Km a montante 

da estação com a finalidade de representar uma área de maior influência sobre a estação e 

melhor visualização das variações na APP. 

A Tabela 3 mostra os percentuais de ocorrência de cada classe de cobertura para os 

anos 1992, 1998, 2004, 2006 e 2011 e a Figura 11 mostra as coberturas do solo na APP para 

cada ano citado anteriormente. Ao longo dos 19 anos estudados neste trecho, ocorreu uma 

variação de 3,46% na classe Área Antropizada, sendo que ela veio a aumentar de 0,49 ha para 

0,58 ha, a quantidade de Floresta, que é a classe predominante para todos os anos, diminuiu 

1,96% passado de 1,55 ha para 1,5 ha e a quantidade de água também diminuiu 1,5% 

passando de 0,63 ha para 0,59 ha. Nos anos de 1998 e 2006, apesar de em 1998 ter ocorrido o 

desflorestamento de áreas nas proximidades da estação, foi constatado um aumento na 

quantidade de floresta, vindo assim diminuir a quantidade de Área Antropizada nesses anos. 

Em 2004 e 2011 ocorreu a diminuição da Floresta, sendo que taxa de Área Antropizada 

cresceu proporcionalmente, vindo a apresentar o seu maior índice no ano de 2011. 

 

Tabela 3 - Valores de uso e ocupação da APP no trecho da estação Fazenda Flor do Campo 

de área (ha) e porcentagem (%) nos anos de 1992, 1998, 2004, 2006 e 2011. 

Uso e Ocupação APP Rio Comemoração - Estação Fazenda Flor do Campo 

ELEMENTOS 

MORFOLÓGICOS 

DO CANAL 

1992 1998 2004 2006 2011 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Água 0,63 0,23 0,55 0,22 0,65 0,24 0,58 0,22 0,59 0,22 

Área Antropizada 0,49 0,18 0,41 0,16 0,45 0,17 0,43 0,17 0,58 0,22 

Floresta 1,55 0,58 1,60 0,62 1,58 0,59 1,59 0,61 1,50 0,56 

Total 2,66 1 2,56 1 2,68 1 2,60 1 2,66 1 
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Figura 11 – Mapa do uso e ocupação nas APP para os anos 1992, 1998, 2004, 2006 e 2011 no trecho 

da estação Fazenda Flor do Campo no rio Comemoração. 
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3.2.2 Estação Ji-Paraná 

 

O trecho da estação Ji-Paraná está presente no rio Ji-Paraná, onde sua largura média 

é de aproximadamente 240m, desta forma, segundo o Novo Código Florestal, Lei nº 

12.651/2012 a sua área de APP correspondente é de 200m, sendo essa largura de APP adotada 

no trabalho. A distância selecionada a montante da estação também foi de 10Km e também 

teve a finalidade de representar uma área de maior influência sobre a estação e melhor 

visualização das variações na APP. 

A Tabela 4 mostra os percentuais de ocorrência de cada classe de cobertura para os anos 

1991, 1998, 2003, 2007 e 2011 e a Figura 12 mostra as coberturas do solo na APP para cada 

época estudada. A classe da Floresta, que também é predominante neste trecho, sofreu uma 

redução de 4,46% em seu tamanho, passando de 5,75 ha em 1991 para 5,21 ha em 2011. A 

quantidade de Área antropizada sofreu uma redução maior ainda, passando de 3,04 ha para 

2,25 ha nos mesmos anos citados anteriormente. A lamina de Água aumentou 10,95% em seu 

tamanha, passando de 3,34 ha para 4,67 ha nos 20 anos da série histórica. Em 1998 houve um 

aumento significativo na quantidade de Floresta, sendo que a Área Antropizada veio a 

diminuir proporcionalmente, isso ocorreu provavelmente devido à má qualidade na imagem 

analisada, que pode ter sofrido alterações devido a influência de nuvens presentes na hora da 

passagem do satélite, de 2003 a 2007 ocorreu um processo de desmatamento, o que fez com 

que a Área Antropizada voltasse a crescer e em 2011 ela apresentou menor valor. A classe da 

Água manteve-se praticamente constante de 1991 a 2007 e teve um aumento considerável de 

2007 a 2011, isso provavelmente se deve ao assoreamento do corpo hídrico provocado pela 

deposição de sedimentos no leito do rio provocado pelo desflorestamento da mata ciliar deste 

trecho, o assoreamento faz com que a profundidade do rio diminua e a largura do mesmo 

aumente (ANDRADE FILHO, SZÉLIGA e ENOMOTO, 2000; Falcão (2009). 

 

Tabela 4 - Valores de uso e ocupação da APP no trecho da estação Ji-Paraná de área (ha) e 

porcentagem (%) nos anos de 1991, 1998, 2003, 2007 e 2011. 

Uso e Ocupação APP Rio Machado - Estação Ji-Paraná 

ELEMENTOS 

MORFOLÓGICOS 

DO CANAL 

1991 1998 2003 2007 2011 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Água 3,342 0,28 3,323 0,28 3,531 0,29 3,382 0,28 4,671 0,38 

Área Antropizada 3,042 0,25 0,966 0,08 2,295 0,19 2,920 0,24 2,254 0,19 

Floresta 5,754 0,47 7,707 0,64 6,312 0,52 5,837 0,48 5,213 0,43 

Total 12,14 1 12,00 1 12,14 1 12,14 1 12,14 1 
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Figura 12 - Mapa do uso e ocupação nas APP para os anos 1991, 1998, 2003, 2007 e 2011 no trecho 

da Ji-Paraná no rio Ji-Paraná. 
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3.2.3 Estação Tabajara 

 

O trecho da estação Tabajara também está presente no rio Ji-Paraná sendo sua 

largura média de aproximadamente 285m, o que, segundo o Novo Código Florestal, Lei nº 

12.651/2012, faz com a sua área de APP correspondente seja de 200m, sendo essa largura de 

APP adotada no trabalho. Assim com os outros dois trechos, a distância selecionada a 

montante da estação foi uma área de 10Km e também teve a finalidade de representar uma 

área de maior influência sobre a estação e melhor visualização das variações na APP. 

A Tabela 5 mostra os percentuais de ocorrência de cada classe de cobertura para os 

anos 1990, 1998, 2003, 2006 e 2010 e a Figura 13 mostra as classes de uso e ocupação do 

solo estudadas na APP para cada época estudada. Este trecho foi o que apresentou menos 

variação nas classes adotadas, sendo que a Floresta diminuiu 1,51% de seu tamanho inicial, a 

Água aumentou 2,53% e a Área Antropizada teve redução de 1,02%. A classe predominante 

neste trecho, assim como os outros trechos, foi a floresta, apresentando pequenas variações ao 

longo do tempo com aumento de 1990 a 1998 e de 2006 a 2010 e queda de 1998 a 2006. 

Essas pequenas variações comprovam que este trecho é o mais preservado, onde menos de 

10% da área é antropizada. Essa preservação se deve em grande parte a Reserva Biológica do 

Jaru que é uma unidade de conservação de proteção integral e as terras indígenas nas 

proximidades, de forma que essas áreas protegidas por leis não podem ser alteradas ou usadas. 

 

Tabela 5 - Valores de uso e ocupação da APP no trecho da estação Tabajara de área (ha) e 

porcentagem (%) nos anos de 1990, 1998, 2003, 2006 e 2010. 

Uso e Ocupação APP Rio Machado - Estação Tabajara 

ELEMENTOS 

MORFOLÓGICOS 

DO CANAL 

1990 1998 2003 2006 2010 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Área 

(Ha) 

Área 

% 

Água 2,70 0,39 2,73 0,38 2,80 0,42 2,76 0,42 2,77 0,41 

Área Antropizada 0,45 0,06 0,45 0,06 0,28 0,04 0,46 0,07 0,37 0,05 

Floresta 3,82 0,55 3,93 0,55 3,62 0,54 3,43 0,52 3,57 0,53 

Total 6,97 1 7,11 1 6,70 1 6,65 1 6,71 1 
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Figura 13 - Mapa do uso e ocupação nas APP para os anos 1990, 1998, 2003, 2006 e 2010 no trecho 

da estação Fazenda Flor do Campo no rio Comemoração. 
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3.3 RELAÇÃO CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS, VAZÃO E USO E 

OCUPAÇÃO NA BACIA 

 

Como o estado de Rondônia possui o solo muito heterogêneo, faz-se necessário o 

estudo de pequenas áreas com a finalidade de melhor observar as particularidades e 

peculiaridades de cada microbacias. Por se tratar de uma grande bacia hidrográfica, realizou-

se a divisão da mesma em três trechos, sedo o trecho 1 delimitado pela estação Faz. Flor do 

campo, o trecho 2 pela estação Ji-Paraná e o trecho 3 pela estação Tabajara, esses trechos 

representam características distintas com relação ao nível de impacto, sendo que o trecho 1 

encontra-se parcialmente degradado, o trecho 2 está altamente antropizado e o trecho 3 possui 

apenas 10% de área antropizada. 

Em nenhum dos trechos estudados neste trabalho foi constatada uma correlação 

satisfatório para os dados de vazão e concentração de sedimentos, apesar de visualmente 

serem observados alguns traços de similaridade nas Figuras 8, 9 e 10 entre essas variáveis, os 

valores de correlação R² entre elas foram de 0,11; 0,13 e 0,42 para as estações Faz. Flor do 

Campo, Ji-Paraná e Tabajara, respectivamente. Segundo Janson (1996) apud Iost, Queiroz e 

Gomes (2008), não é fácil estabelecer uma boa relação entre vazão e concentração de 

sedimentos, sendo que o autor ressalta que é necessário realizar amostragens em diversos 

momentos de cheias e por um longo periodo de tempo. 

Ao relacionar esses dados, nota-se que o trecho da estação Faz. Flor do Campo 

apresentou, em média, menor concentração de sedimentos, sendo também o trecho que tem 

menor vazão, em comparação com os outros dois trechos. No entanto, este é o trecho que 

apresenta maior amplitude dos dados de sedimentos (maior variação entre mínimo e máximo), 

essa relação é esclarecida por Minella, Merten e Magna (2011) como passível de apresentar 

padrões temporais complexos durante eventos de chuva governados pela geomorfologia, uso e 

manejo do solo e precipitação, de forma que o tipo de solo e seu manejo, a declividade do 

terreno e a quantidade precipitada na bacia sejam os principais fatores determinantes para a 

produção e transporte de sedimentos, desta forma, uma forte chuva em uma área com alta 

declividade e solo exposto tem muito mais facilidade de ocorrer o desprendimento de 

partículas do solo do que uma área com solo protegido e fraca declividade. 

O tipo de solo tem um papel muito importante no processo de erosão, uma vez que 

segundo Dinato (2013) e Gonçalves (2014) Latossolos e Argissolos são solos resistentes ao 

processo de lixiviação das águas das chuvas e no geral, os Neossolos são pouco resistentes ao 

processo de lixiviação, pois são de formação recente e contam com a presença de areias, o que 
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favorece o seu carreamento para o leito dos rios. Como o solo na região da estação Faz. Flor 

do Campo é mais pobre apresentando grande quantidade de Neossolos essa área é mais 

propensa a ocorrer sedimentação do que os outros dois trechos, desta forma, é provável que 

esse alto nível de variação nos valores de sedimentos neste trecho se deva a esse fato, uma vez 

que a sua APP encontra-se parcialmente degradada, com isso, esses fatores podem resultar na 

maior concentração de sedimentos dessa bacia em determinadas épocas do ano, quando 

comparadas as demais, onde, pela magnitude da vazão, seriam esperados valores bem 

superiores de sedimentos transportados. 

De acordo com Gonçalves (2014), as condições da geomorfologia são importantes no 

transporte de sedimentos, pois irão condicionar os processos de erosão, transporte e 

sedimentação, uma vez que influenciam na velocidade do fluxo, na declividade do terreno e 

com isso no tamanho dos sedimentos que são transportados pelo rio. 

Estudos realizados por Iost, Queiroz e Gomes (2008) apontam que os baixos valores 

de turbidez encontrados em seu trabalho se devem a preservação da mata ciliar, desta forma, o 

autor ressalta que as matas ciliares são importantissimas na contenção de sólidos que 

poderiam vir a atingir os corpos d’águacom o defluvio da bacia. Reforçando essa idéia, 

Oliveira et al., (2010) afirma que quanto maior o estado de deterioração de uma mata ciliar 

menor sua eficiência em reter sedimentos, devido à sua menor capacidade de reduzir a 

velocidade de transporte de partículas, ou seja, menor controle hidrológico. Desta forma, 

segundo Veiga  et al. (2003), o papel desempenhado pela mata ciliar na hidrologia da bacia 

hidrográfica, pode ser mais facilmente verificado em termos de qualidade da água do 

escoamento superficial, uma vez que ela normalmente ocupa as áreas mais sensíveis na bacia, 

isso faz com que se diminua a ocorrência de escoamento superficial, que pode causar erosão e 

arrastar nutrientes e sedimentos para os cursos d’água, vindo assim a ocorrer a filtragem 

superficial e sub-superficial dos fluxos de água para os canais. 

O uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas refletem diretamente dos recursos 

hidricos, ou seja, toda e qualquer atividade desenvolvida na área de drenagem da bacia estarão 

influenciando a qualidade e quantidade de água disponível (IOST, QUEIROZ E GOMES, 

2008). Nesse sentido, comparou-se a concentração de sedimentos e a evolução do uso e 

ocupação do solo, através da comparação das Figuras 7 com a Tabela 3; Figura 9 com a 

Tabela 4 e Figura 10 com a Tabela 5, com isso, foi constatado que não há uma relação 

satisfatória para esses parâmetros nas estações Ji-Paraná e Tabajara, uma vez que os picos de 

máxima concentração não coincidem com a evolução do uso e ocupação do solo, contudo, 

para a estação Faz. Flor do Campo foi observada a existência de uma relação mais próxima 
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nessas variáveis, de forma que à medida que a área antropizada aumenta a concentração de 

sedimentos também veio a aumentar, sendo essa característica não observada somente no ano 

de 1998 na comparação da Figura 8 com a Tabela 3. 

Em seu estudo, Dinato (2013), observou que a microbacia onde consta a estação Ji-

Paraná, apesar de drenar a parte com maior índice de antropização, aproximadamente 70% 

desta sub-bacia é composta por pastagem, e de ser a maior bacia delimitada em seu trabalho, 

ela não apresentou a maior concentração de sedimentos. Segundo o autor, os prováveis 

motivos para essa concentração de sedimentos encontrada são as áreas preservadas, uma vez 

que a reserva biológica do Jaru representa 26,6% desta microbacia, e aos tipos de solos 

presentes na região, sendo que são encontrados predominantemente os Latossolos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término desse trabalho é possível destacar os efeitos positivos da presença da 

mata ciliar para a qualidade e quantidade de água de um corpo hídrico, uma vez que elas: 

Evitam a erosão hídrica provocada inicialmente pelo impacto das gotas de chuvas e 

posteriormente pelo escoamento superficial; Promovem a estabilidade das margens dos cursos 

d’água, onde as raízes da vegetação formam uma malha que dá resistência aos barrancos; 

Promovem a recarga dos aquíferos, uma vez que as águas do escoamento superficial são 

retidas e absorvidas pela serapilheira, que exerce uma função de esponja, auxiliando, desta 

maneira, na infiltração da água e da sua retenção no solo, reduzindo as enxurradas e o 

desbarrancamento dos taludes; Servem de barreira natural de poluente e sedimentos; Ajudam 

na ciclagem de nutrientes. 

A partir dos resultados encontrados não é possível afirmar que a quantidade de mata 

ciliar e a movimentação de sedimentos dentro da bacia estudada têm relação linear, uma vez 

que os dados de Concentração de Sedimentos não acompanharam a evolução dos dados de 

Uso e Ocupação do Solo. No entanto, foi possível observar que, de um modo geral, i) a 

localidade com menor média de concentração de sedimentos (estação Faz. Flor do Campo) 

coincide com a de menor vazão; ii) na mesma localidade, há uma relação direta entre o 

aumento da concentração de sedimentos com o aumento da área antropizada; iii) na estação 

Tabajara, na qual seria esperada maior concentração de sedimentos em relação a magnitude 

de sua vazão, essa variação não foi significativa, sendo estatisticamente igual `as demais, o 

que pode ser justificado pelo seu maior grau de preservação. 
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