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RESUMO 

 

 

Os projetos de colonização implantados no estado de Rondônia, a partir da década de 60, 

tinham como objetivo promover a integração nacional e a ocupar os “vazios demográficos”. 

No entanto, provocaram grandes prejuízos, tanto ao ecossistema amazônico, quanto para as 

populações indígenas, que ficaram a margem nos planos de ocupação. Assim, os prejuízos 

causados às terras e aos povos indígenas, pelo processo de ocupação em Rondônia, vêm sendo 

discutidos no âmbito do Projeto de Pesquisa “Cartografia indígena, mapeamento participativo, 

uso e ensino de geotecnologias” de responsabilidade do Laboratório de Geomática e 

Estatística (LABGET), do Departamento de Engenharia Ambiental, em parceria com o 

Departamento de Educação Intercultural (DEINTER).Neste sentido, o Trabalho de Conclusão 

de Curso buscou contribuir para as discussões a partir da modelagem geográfica sustentada 

por imagens de sensoriamento remoto e variáveis edafoclimáticas em Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). Esta modelagem resultou no índice de vulnerabilidade ambiental dentro e 

fora da Terra Indígena (TI) Kwazá do Rio São Pedro numa área de 994,30 km². O cálculo da 

vulnerabilidade ambiental foi estabelecido a partir do roteiro metodológico para Zoneamento 

Ecológico Econômico desenvolvido por Crepani et al. (2001) e resulta da média aritmética 

dos temas: classificação do uso da terra, dados de geologia, geomorfologia, pedologia e 

climatologia. Os resultados das análises de imagens de sensoriamento remoto, dos anos 

de1986, 1996, 2006 e 2011 revelaram que, no intervalo de 25 anos, a área de retirada da 

vegetação primária ocupou 34,20% da área total em estudo, onde a atividade econômica 

predominante é a pecuária. O índice de vulnerabilidade ambiental revelou que, 18% da área 

apresenta condições “moderadamente estáveis”, 66% condições “mediamente 

estáveis/vulneráveis” e 16% apresenta-se “moderadamente vulneráveis”. Não se identificou 

áreas vulneráveis nem estáveis, logo, áreas de transição entre estes dois cenários. Por fim, foi 

possível constatar que a retirada da vegetação e o aumento das áreas de pastagens 

contribuíram significativamente para o aumento no índice de vulnerabilidade ambiental e não 

respeitaram os limites da terra indígena que foram atingidas pelo processo de ocupação. 

 

Palavras-chave: Análise Ambiental, Terra Indígena, Sensoriamento Remoto e Cartografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Colonization projects implemented in the state of Rondônia, from the 60s, were aimed at 

promoting national integration and occupy the “demographic gaps”. However, caused major 

damage to both the Amazon ecosystem, and for indigenous peoples, those were on the margin 

occupation plans. Thus, damage to land and indigenous peoples, by process of occupation of 

Rondônia, have been discussed within the research project "Mapping indigenous, 

participatory mapping, use and teaching of geotechnology" the responsibility of the 

Laboratory of Geomatics and Statistics ( LABGET), Department of Environmental 

Engineering, in partnership with the Department of Intercultural Education (interframe). In 

this sense, this research wanted to contribute to the discussions through the geographic 

modeling supported by remote sensing imagery and soil and climatic variables in Geographic 

Information System (GIS). This modeling resulted in environmental vulnerability index inside 

and outside the Indigenous Land (IL) Kwazá of São Pedro River in an area of 994.30 km ². 

The calculation of environmental vulnerability was established based on the methodology 

developed by Edison Crepani researcher at the National Institute for Space Research (INPE) 

and results from the arithmetic mean of topics: classification of land use, data of geology, 

geomorphology, pedology and climatology. The results of the analysis of remote sensing 

images, of the years 1986, 1996, 2006 and 2011 revealed that, in the range of 25 years, the 

area of vegetation removal primary held 34.20% of the total area under study, where the 

predominant economic activity is the livestock. The environmental vulnerability index 

revealed that 18% of the area has conditions "moderately stable", 66% in condition 

"moderately stable / vulnerable" and 16% presented "moderately vulnerable". Not identified 

vulnerable areas neither stable, so were found the transition areas between these two 

scenarios. Finally, it was possible to note that the removal of the vegetation and increased 

grazing areas contributed significantly to the increase in environmental vulnerability index 

and did not respect the boundaries of indigenous lands that were affected by the process of 

occupation. 

 

Keywords: Environmental Analysis, Indigenous, Remote Sensing and Cartography. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os projetos de colonização implantados no estado de Rondônia, a partir da 

década de 60, tinham como objetivo promover a integração nacional e a ocupar os 

“vazios demográficos”. Diversos autores revelam que este processo resultou em grandes 

prejuízos, tanto ao ecossistema amazônico, quanto para às populações indígenas, que 

ficaram a margem nos planos de ocupação (FEARNSIDE, 1989; OLIVEIRA, 2001; 

TEIXEIRA, 2001; BECKER, 2005; BASTOS, 2009). Assim, os prejuízos causados às 

terras e aos povos indígenas, pelo processo de ocupação em Rondônia, vêm sendo 

discutidos no âmbito do Projeto de Pesquisa intitulado “Cartografia indígena, 

mapeamento participativo, uso e ensino de geotecnologias”. 

Neste sentido, diante das pressões, tanto sociais como ambientais, sofridas pelos 

povos indígenas de Rondônia com destaque para a Terra Indígena (T.I.) Kwazá, é que o 

presente trabalho foi estruturado, com o objetivo de analisar o meio físico e biótico para 

obter indicativos e assim quantificar, avaliar e discutir a vulnerabilidade ambiental da 

T.I. Kwazá do Rio São Pedro e seu entorno. A área de estudo está localizada em sua 

maior parte no município de Parecis, Sudoeste do Estado de Rondônia. Outro objetivo 

proposto é a realização da análise do cenário ambiental multitemporal, a partir da 

década de 1980 até o ano de 2011, dentro e fora da terra indígena, observando a 

dinâmica de ocupação da área a através da análise dos usos da terra. 

Para alcançar os objetivos propostos, aplicou-se ferramentas geotecnológicas, 

por meio de álgebra de mapas e modelagem de eventos terrestres em Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG’s) para cálculo de vulnerabilidade à erosão dos solos e 

seus reflexos para a terra indígena estudada.O cálculo da vulnerabilidade ambiental foi 

estabelecido através da metodologia desenvolvida pelo pesquisador Edison Crepani, do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e resulta da média aritmética dos 

temas: classificação o uso da terra, dados de geologia, geomorfologia, pedologia e 

climatologia (CREPANI et al., 2001). Ainda, segundo o autor,na verificação de 

fragilidade de cada tema são estabelecidos valores de vulnerabilidade para cada um 

(Pesos), onde a média aritmética de cada classe irá gerar o índice de vulnerabilidade 

naquele tema. Além da pesquisa de Crepani et al. (2001), de forma geral, destacam-se, 

na metodologia, as contribuições de Ross (1993), Câmara et al. (1996) e Monico 

(2008), sobre o processamento digital de imagens para aquisição de dados para 

modelagem geográfica, Gonzalez e Woods (2000). 
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A partir dos objetivos e da metodologia estruturou-se a pesquisa em que se 

destacam, no Capítulo I, a revisão bibliográfica sobre os autores que discutem a 

ocupação na Amazônia, especialmente no estado de Rondônia; discussão sobre as 

metodologias em análise de vulnerabilidade à erosão de solos e revisão sobre a 

aplicação de geotecnologias às análises de vulnerabilidade. No Capítulo II apresenta-se 

a metodologia adotada no trabalho bem como a caracterização da área de estudo. No 

Capítulo III destacam-se os resultados das pesquisas bibliográficas de campo e a 

modelagem geográfica e, por fim, o Capítulo IV é destinado às considerações finais.  
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CAPÍTULO I – REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 - OCUPAÇÃO NA AMAZÔNIA, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE 

RONDÔNIA 

 

Situada no norte da América do Sul, a Floresta Amazônica abrange oito países: 

Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, sendo 

que 60% da área deste bioma está localizada em território brasileiro. No Brasil, o 

governo instituiu o conceito de Amazônia Legal com vistas a reunir regiões com 

problemas econômicos, políticos e sociais semelhantes para facilitar o planejamento e o 

desenvolvimento socioeconômico. Assim, todos os estados da região norte; Rondônia, 

Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Tocantins e mais uma parte dos estados do Mato 

Grosso e Maranhão fazem parte da Amazônia Legal (LEMOS, 2010). 

Segundo Albagli (2001 apud Lemos, 2010), a Amazônia Brasileira abriga a 

maior floresta tropical úmida em extensão contínua do mundo, detendo cerca de um 

terço de seu estoque genético. Além disso, a bacia Amazônia é considerada a mais 

extensa rede hidrográfica do planeta.   

Alegando a necessidade de garantir a soberania nacional, diante das riquezas 

naturais encontradas na região Amazônica, o Governo Federal, na década de 1960, 

instituiu planos governamentais para possibilitar a integração nacional entre esta porção 

do território e o restante do país. Como incentivo à ocupação desta região, foram 

realizadas diversas obras de infraestruturas, como a construção e pavimentação de 

rodovias, bem como a implantação de projetos de colonização, dando início à 

“ocupação transformadora” da Amazônia, em sobreposição à “ocupação harmônica” das 

comunidades remanescentes, especialmente os indígenas. 

Para Becker (2005), dentre as mudanças que contribuíram para depredação dos 

recursos e da sociedade na Amazônia, destacam-se a conectividade regional e a 

implantação da rede de telecomunicações que permitiram articulações locais/ nacionais, 

bem como locais/ globais. 

Neste contexto, o estado de Rondônia foi uma das frentes pioneiras no processo 

de ocupação da Amazônia Legal, tendo início com a abertura das linhas telegráficas em 

1930 (TEIXEIRA e FONSECA, 2001), que tiraram do isolamento as regiões do 

extremo oeste e Norte do país. Recebeu incentivos de ocupação a partir dos ciclos da 
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mineração
1
 pelos rios Madeira e Guaporé. Posteriormente se consolidou com a abertura 

da BR 364, na década de 1960, e por fim, com os programas de assentamento e 

colonização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

(TEIXEIRA e FONSECA, 2001).  

Oliveira (2001) afirma que, após a abertura da BR 364, houve o surgimento de 

alguns vilarejos ao longo da rodovia, que influenciaram no aumento da população de 

Rondônia. Ainda, segundo o autor, neste período identificou-se a grilagem e invasões de 

terras da União, de fazendas e de seringais, ocasionando conflitos e mortes nas batalhas 

entre pistoleiros, posseiros e grileiros. Mediante esta situação, o Governo Militar, 

visando diminuir os conflitos, criou o Programa de Integração Nacional (PIN), na 

década de 1970, que tinha, dentre outros, o objetivo de expandir as fronteiras agrícolas 

(OLIVEIRA, 2001). “Este programa implantou o Projeto Integrado de Colonização 

(PIC) e o Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) assentando milhares de famílias que 

migraram das regiões Sul e Sudeste do país para Rondônia em busca de terras para a 

produção agropecuária” (OLIVEIRA, 2001). 

De acordo com Ferreira (2005), o processo de desmatamento, de maneira geral, 

estava e continua ligado à abertura oficial ou clandestina de estradas que facilitavam a 

expansão humana e a ocupação irregular de terras, permitindo atividades como 

exploração predatória de madeira, conversão da floresta em pastagem e áreas 

agricultáveis. 

No final da década de 80, o Banco Mundial (International Bank for 

Reconstruction and Development) começou a patrocinar o Programa Integrado de 

Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE), que tinham como um dos 

objetivos, pavimentar da BR 364, bem como construir estradas vicinais, aumentando 

assim o fluxo de migrantes em busca de terra e trabalho. No entanto, o 

POLONOROESTE acarretou ao estado uma série de problemas socioambientais devido 

ao desmatamento indiscriminado para abertura de lotes e as invasões em áreas indígenas 

e unidades de conservação (OLIVEIRA 2001). 

Estudos realizados por Fearnside, em 1989, já evidenciavam o ritmo explosivo 

do desmatamento no estado de Rondônia fomentado pelo POLONOROESTE. Seguindo 

uma perspectiva de futuro, da época, já era esperado, através de estudos de tendências, 

                                                             
1
 Apesar dos autores Teixeira e Fonseca (2001) se referirem as ciclo da mineração, parece adequado 

“ciclo da garimpagem” já que na década de 60 predominava uma exploração a partir de métodos 
rústicos.  
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um aumento exponencial da retirada de vegetação após a conclusão da pavimentação da 

BR 364. Outra questão levantada em 1989, por Fearnside, foi a privação das fontes de 

recursos dos grupos indígenas mediante a ocupação desenfreada de terras por eles 

ocupadas. 

Os impactos ambientais decorridos da implantação do POLONOROESTE são 

caracterizados pelos altos índices de desmatamento, invasão das Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas, que repercutiram internacionalmente de forma 

negativa, uma vez que o Banco Mundial, como financiador de parte dos recursos, foi 

responsabilizado pelo financiamento do desmatamento em Rondônia (BARAÚNA, 

2005, apud SCHRÖDER, 2009).  

Num contexto de reivindicações por políticas ambientais sustentáveis, a fim de 

melhorar a imagem diante da sociedade, principalmente de seus acionistas, e para 

minimizar os problemas socioambientais surgidos com a implantação do 

POLONOROESTE, foi criado, por meio de pressão do Banco Mundial, o Programa 

Plano Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia (PLANAFLORO). Este 

programa, conforme Fearnside (2004) foi financiado pelo Banco Mundial como uma 

tentativa de desfazer parte dos danos caudados pelo empréstimo anterior, que fundou o 

POLONOESTE.  

“O PLANAFLORO tinha como objetivo geral conservar a sociobiodiversidade 

do estado, criando uma base para utilização sustentável de seus recursos naturais 

renováveis, visando aos benefícios econômicos diretos para as populações locais 

indígenas” (GTA, 2008). Para que esses objetivos fossem alcançados, o estado de 

Rondônia saiu na frente e estruturou uma versão do Zoneamento Socioeconômico 

Ecológico (ZSEE), que mais tarde foi alterado e atualmente se discute uma terceira 

versão.  

Segundo Araújo (2002), no que tange o desempenho das metas do 

PLANAFLORO, o resultado foi considerado de fraco rendimento, isso pode ser 

observado na utilização do ZSEE para a ocupação territorial. Neste sentido, conforme 

Cremonese et al. (2013), quando da análise do ZSEE para um município de Rondônia, 

houve atividades antrópicas não indígenas em áreas de uso restrito, equívocos na 

classificação de outras e acredita-se que isto ocorrem na maioria dos municípios. 

 Apesar das perversidades em termos ambientais e sociais acarretados pelo 

projeto de integração nacional, deve-se reconhecer que houve pontos positivos nesse 
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processo, como a infraestrutura de um modo geral, a qual a região conta hoje para seu 

desenvolvimento (BECKER, 2005). 

Bastos (2009) afirma que o acelerado processo de ocupação, promovido pelo 

governo, não foi acompanhado da devida fiscalização e planejamento socioambiental, o 

que levou a fragilização do ambiente com a retirada de vegetação nas áreas rurais e 

urbanas. Segundo Fearnside (1989), houve maus prognósticos quanto a classificação de 

produtividade do solo no estado, onde a quantidade de terra considerada como boa para 

agricultura passou de 42%, nos projetos mais antigos, para 0,13% em projetos mais 

recentes. 

As estratégias de ocupação e colonização ocorridas em Rondônia não tiveram 

somente efeitos desastrosos à natureza, mas avançou sobre o território das populações 

indígenas, sob as mais variadas formas contribuindo para o genocídio e o etnocídio de 

várias nações e a diminuição de outras tantas (BASTOS, 2009). Ainda, segundo o autor, 

um dos fatores que contribuíram para este cenário foi fato que, para realizar a integração 

nacional e promover a ocupação dirigida, foram desconsideradas as pessoas que já 

viviam na região, como as populações tradicionais e indígenas. 

 Neste cenário, destaca-se o povo Kwazá, que foi oprimido no processo de 

ocupação do estado, sendo inicialmente expulso de suas terras, por fazendeiros, após a 

abertura da BR 364, na década de 60. Com isso o povo Kwazá perdeu muitos dos seus 

indivíduos e de sua cultura. Segundo o Instituto Socioambiental, que é uma das mais 

importantes fontes de dados e informações sobre os povos indígenas no Brasil, 

atualmente a população estimada é de 40 pessoas, residentes na Terra Indígena (TI) 

Kwazá do Rio São Pedro, destes apenas 25 são falantes da língua Kwazá. Além da 

perda inestimável do seu povo e de sua cultura, a TI sofre, atualmente, com pressões das 

atividades antrópicas não indígenas realizadas no limite de seu território (ISA, 2013). 

 A região sudeste do estado, onde está localizada a TI, é uma região de intensa 

ocupação, tendo como economia principal a agropecuária extensiva, por isso identifica-

se grande comprometimento dos recursos naturais, especialmente no entorno da TI 

Kwazá, sendo possível verificar ameaças à estabilidade do meio físico no interior desta 

terra, contribuindo para o aumento significativo da vulnerabilidade socioambiental na 

área (GUIDELLI e SANTOS, 2013). 

 Apesar das pressões exercidas pela população não indígena, a criação e 

implementação de Áreas Protegidas como as Terras Indígenas, tem se revelado, 

historicamente, como estratégia fundamental para a conservação significativa da bio e 



17 
 

sociodiversidade remanescente na Amazônia. Por isso a TI é considerada como área de 

refúgio da fauna e flora. Um dos fatores atribuído a esse tipo de cenário é a cultura do 

povo indígena, o qual está diretamente ligado à floresta (GTA, 2008). 

 

1.2 - VULNERABILIDADE À EROSÃO DO SOLO E A SELEÇÃO DA 

METODOLOGIA 

 

As alterações antrópicas na paisagem juntamente com a fragilidade dos 

ambientes naturais, em função de suas características genéticas, tem gerado graves 

impactos ao meio ambiente, como erosão, empobrecimento do solo, produção de 

sedimentos, assoreamento dos cursos d’água entre vários outros impactos (ROSS, 

1993). Isso ocorre devido a ocupação de áreas consideradas instáveis do ponto de vista 

natural, desta forma, suscetíveis a erosão naturalmente. 

Uma das alternativas utilizada para evitar a degradação do ambiente é a 

ocupação ordenada do território, que segundo Ross (1993) e Crepani (2001) pode ser 

possível através da elaboração e observação do Zoneamento Econômico-Ecológico 

(ZEE). Para Ross (1993), a elaboração do ZEE deve partir da identificação da 

fragilidade, denominada por Crepani et al. (2001) como vulnerabilidade e das 

potencialidades dos recursos naturais, baseada na compreensão das características e das 

dinâmicas do ambiente natural, e do meio socioeconômico. 

A identificação da vulnerabilidade (fragilidade) à erosão de solo tem como 

propósito mensurar a capacidade que o ambiente tem de sustentar intervenções, sejam 

elas antrópicas ou naturais, por isso é de extrema importância o seu conhecimento para 

a realização do ordenamento territorial através do ZEE (ROSS, 1993). 

A partir da literatura consultada foi possível identificar duas propostas 

metodológicas principais para verificação da análise da fragilidade ambiental à erosão, 

realizada por Ross (1993) e por Crepani et al. (1996). As duas metodologias são 

baseadas no conceito da ecodinâmica de Tricart (1997 apud Crepani, 2001), que 

utilizam os levantamentos de geologia, geomorfologia, uso/ocupação do solo, 

climatologia e pedologia como indicadores na modelagem. No entanto, a proposta Ross 

(1993) não utiliza o indicador pedologia e apresenta diferenças substanciais quando da 

hierarquização desses temas (indicadores). 

Na metodologia de Ross (1993) são utilizados quatro temas, sendo a 

geomorfologia apontada como responsável pela determinação do grau de 

vulnerabilidade e os demais temas como a climatologia, uso/ocupação do solo e 
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geologia, considerados com o um complemento para precisar o estágio de instabilidade 

e estabilidade da paisagem. Deste modo, se percebe uma sobreposição da 

geomorfologia sobre os demais temas para determinação da vulnerabilidade.  

Conforme Melo e Santos (2010), esse tipo de metodologia pode ocasionar erros 

na determinação da vulnerabilidade em regiões onde a geomorfologia apresenta um 

baixo grau de dissecação, mesmo que a outras características indiquem uma alta 

vulnerabilidade a erosão. 

Já no método proposto por Crepani et al. (2001) não há hierarquização dos 

temas, (geomorfologia, pedologia, climatologia, geologia e uso/ocupação do solo) uma 

vez que considerados igualmente através de uma média aritmética dos valores de 

vulnerabilidade apresentados por cada tema.  

Seguindo as afirmações de Meloe Santos (2010) e observando que o relevo na 

Amazônia não é tão acidentado como em outras regiões do Brasil, admitiu-se que a 

metodologia proposta por Crepani et al. (2001) é a mais adequada para a análise na área 

em estudo e que será descrita em detalhe na Metodologia. 

 

1.3 - GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A ANÁLISE DE VULNERABILIDADE 

À EROSÃO 

 

As geotecnologias compõem-se de técnicas e tecnologias para coleta, 

processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica. 

Neste sentido, destacam-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG), Sensoriamento 

Remoto (SR) e o sistema de navegação por satélite como as ferramentas 

geotecnológicas mais difundidas e utilizadas na atualidade. Isso ocorre graças aos 

centros de pesquisa que disponibilizam SIG’s e imagens gratuitamente, a exemplo, o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que desenvolveu o Sistema de 

Processamento de Informação Georeferenciada (SPRING), e em parceria com a China, 

desenvolveu o satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. 

 Câmara et al. (1996) defini os SIG’s como sistemas de informação construídos 

especialmente para armazenar, analisar e manipular dados geográficos, tendo como 

característica  inerente e indispensável a sua localização geográfica. Conforme 

Meirelles (2007), os SIG’s; são, basicamente, sistemas que mostram e analisam a 
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territorialidade
2
 dos fenômenos neles representados, sendo principal componente desse 

sistema o banco de dados onde são armazenados informações geográfica.Os SIG’s 

dispõem de ferramentas espaciais capazes de integrar, num único banco dados 

georrefenciados, dados e informações diversos. Tais dados e informações podem ser 

aplicados à modelagem geográfica. O modelo busca sistematizar o entendimento a 

respeito de objetos e fenômenos que serão representados em um sistema informatizado. 

O Sensoriamento Remoto (SR) configura a principal fonte de dados para os 

SIG’s. O SR, para recursos naturais, tem sido definido de várias maneiras,porém, todas 

elas expressam um objetivo em comum, ou seja, “o conjunto de atividades utilizadas 

para obter informações a respeito dos recursos naturais, renováveis e não renováveis do 

planeta Terra, através da utilização de dispositivos sensores colocados em aviões, 

satélites ou, até mesmo, na superfície” (MOREIRA, 2001, p. 13). 

 Segundo Matos (2008), o processo de SR nada mais é do que a obtenção de 

informações relativas a um dado fenômeno sem que haja contato físico entre este e o 

sensor, ou seja, a distância. Esses sensores operam por meio da captação e registro da 

energia refletida ou emitida pela superfície terrestre (FLORENZANO, 2008). 

Assim, o SIG manipula dados disponibilizados pelo SR, a partir de técnicas de 

Processamento Digital de Imagens (PDI), portanto, as análises por geotecnologias 

normalmente são realizadas de forma integrada nas suas diversas aplicações. 

Conforme Albuquerque (2009), a utilização das geotecnologias para o 

gerenciamento de informações geoambientais, tem se mostrado uma tendência mundial, 

principalmente na utilização dos SIG’s. Florenzano (2008) concorda com Albuquerque 

e afirma que o SIG tem se mostrado de grande utilidade nos estudos do meio ambiente, 

pois são úteis para o armazenamento, organização e manipulação de dados espaciais 

utilizando-se de técnicas de Geoprocessamento.  

 As imagens obtidas através do sensoriamento remoto proporcionam uma visão 

de conjunto multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre (visão sinóptica), 

mostrando os ambientes e a sua transformação, como as advindas de intervenções 

antrópicas: desmatamentos, queimadas, expansão agrícola, de maneira geral uso e 

ocupação do solo (FLOREZANO, 2002 apud, ALBUQUERQUE, 2009). 

 Para Crepani et al. (2001), as imagens de satélites são consideradas 

fundamentais para a confecção de mapas de vulnerabilidade ambiental, os quais 

                                                             
2
 Destaca-se que é mais adequado se referir a espacialidade dos fenômenos já territorialidade é um 

conceito  chave da Geografia e que não que nem sempre é caracterizado pelo SIG. 



20 
 

fornecem subsídios para tomadas de decisões na elaboração do ZEE, pois a utilização de 

imagens de satélite traz consigo a possibilidade de utilizar todo o potencial disponível 

no SRe nos SIG. 

 Os sistemas de navegação por satélite são indispensáveis ao georreferenciamento 

de alvos terrestres em imagens orbitais valendo-se do SIG. Um dos principais sistemas 

de navegação por satélite é o sistema de posicionamento global, do inglês Global 

Positioning System (GPS). Câmara et al. (1996) afirma que oGlobal Positioning 

System(GPS) é um sistema baseado em satélites que provê a medição de latitude, 

longitude e altura em qualquer ponto da Terra. Os satélites enviam mensagens 

específicas que são interpretadas por um receptor GPS. Monico (2008) apresenta uma 

obra completa sobre o posicionamento por Global Navigation Satellite Systems (GNSS), 

incluindo descrição, fundamentos e aplicações. O princípio básico de navegação pelo 

GPS consiste na medida de distâncias entre o usuário e quatro satélites. Conhecendo as 

coordenadas dos satélites, em um sistema de referência apropriado, é possível calcular 

as coordenadas da antena do usuário no mesmo sistema de referência dos satélites 

(MONICO, 2008). 

 

CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 

2.1 - ÁREA EM ESTUDO 

 

A área em estudo engloba a Terra Indígena Kwazá do rio São Pedro e entorno, 

ocupa 994.30 km², dos quais 26% corresponde à área da terra indígena e 74% 

corresponde ao buffer (área de influência) de 10 km contados a partir dos limites da TI, 

considerado, nesta pesquisa, como zona de amortecimento. A área está localizada na 

porção sudeste de Rondônia, e engloba os munícipios de Parecis, Pimenteiras do Oeste 

e Chupinguaia. A terra indígena bem como a maior parte da área em estudo está inserida 

nos limites do município de Parecis, como observado na Figura 1, este município, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE, 2013), tem como 

principal atividade econômica a agropecuária, em que se destacam a produção de 

mandioca e milho e a criação de bovinos, aves e suínos.  

No centro da área em estudo identifica-se a terra indígena Kwazá do Rio São 

Pedro, que está homologada. Sua área é de 16.799 hectares (menor terra indígena de 

Rondônia), abriga uma população indígena de aproximadamente 40 pessoas, que fazem 
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parte das etnias kwazá e Aikanã, falantes das línguas kwazá, Aikanã e Português. A 

demarcação da TI foi realizada em junho de 2000, na segunda aproximação do ZSEE, e 

homologada em fevereiro 2003 (ISA, 2013). 

 

 
Figura 1. Localização da TI Kwazá (Composição Colorida RGB, Orbita/Ponto 231/069, Data de 

Passagem 21/06/2011). 

 

O município de Parecis foi criado pela Lei nº. 573 de 22/06/1994, assim é, um 

dos municípios de criação mais recente de Rondônia. A população era de 4.810 

habitantes em 2010, sendo 3.030 (63% da população) residentes na zona rural (IBGE, 

2013). A sede do município localiza-se a aproximadamente 30 km dos limites nortes da 

terra indígena Kwazá do rio São Pedro. 

Vale destacar que parte da caracterização da área em estudo (unidades 

geológicas, geomorfológicas, tipos de solos e clima) será apresentada nos resultados, 

uma vez que se adicionou à mesma, os pesos atribuídos pela metodologia de Crepani et 

al. (2001) e, portanto, indispensável para à discussão dos índices de vulnerabilidade. 
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2.2 - MÉTODO DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL PROPOSTO POR 

CREPANI ET AL. (2001) 

 

Na modelagem desenvolvida por Crepani et al. (2001) são utilizados os 

conhecimentos (temas) abióticos e bióticos da área estudada, em que se refere a 

geologia, geomorfologia, pedologia, climatologia e o uso/ocupação do solo (vegetação). 

De forma geral, o cálculo da vulnerabilidade passa por duas etapas, na primeira os 

temas são analisados individualmente para determinar o índice de vulnerabilidade de 

cada Unidade Territorial Básica (UTB) dentro dos temas. Na segunda etapa, os temas 

são analisados em conjunto, através da soma aritmética dos valores de cada UTB 

(Equação 1) e classificada na fase anterior. Desta forma, como ilustrado na Figura 2, é 

possível obter o valor da vulnerabilidade da paisagem à erosão do solo.  

As UTB’s, segundo Gomes (2000), são unidades geográficas com características 

ambientais diferentes de suas vizinhas, ao mesmo tempo em que possui vínculos 

dinâmicos que as interligam a outras UTB’s. Conforme os conceito da ecodinâmica de 

Tricart (1997, apud Crepani et al., 2001), as UTB’s podem ser divididas em “unidades 

de paisagem natural”, onde prevalecem os processos de pedogênese (formadores do 

solo), e os “polígonos de intervenção antrópica ”, onde prevalecem os processo de 

morfogênese (modificadores do solo). Assim, determina-se uma avaliação da 

estabilidade das categorias morfodinâmicas sintetizadas na Tabela 1, em que se observa 

um intervalo de valores de estabilidade/instabilidade. 

 

Tabela 1. Avaliação da estabilidade das categorias Morfodinâmicas. 

Categoria 

morfodinâmica 

Relação 

Pedogênese/Morfogênese 
Valor 

Estável Prevalece a Pedogênese 1,0 

Intermediária 
Equilíbrio 

Pedogênese/Morfonese 2,0 

Instável Prevalece a Morfogênese 3,0 
Fonte: Crepani et al. (2001). 
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Figura 2. Modelo de cálculo da vulnerabilidade à erosão de solo para cada UTB. 

Fonte: Modificado de Sousa (1999). 

 

Os pesos, atribuídos aos temas, sãodivididos em 21 classes com valores de 1,0 a 

3,0, em que as unidades mais estáveis ocuparão os espaços mais próximos de 1,0, as 

intermediárias ao redor de 2,0 e as unidades de paisagem mais vulneráveis estarão 

próximas de 3,0, como observada na Quadro 1 (CREPANI et al.,2001). 

 

Equação 1. 

  
            

 
 

Onde: 

V = Vulnerabilidade. 

G = Vulnerabilidade para o tema Geologia. 

R = Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia. 

S = Vulnerabilidade para o tema Solos. 

Vg = Vulnerabilidade para o tema Vegetação. 

C = Vulnerabilidade para o tema Clima. 
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Quadro 1.  Avaliação da estabilidade das categorias morfodinâmicas. 

 

Fonte: Crepani et al. (2001). 

 

Para atribuição dos valores apresentado na Quadro 1, Crepani et al. (2001) 

utilizou, para cada tema, parâmetros capazes de influenciar  nos processos 

morfodinâmicos. As descrições que seguem são identificadas em Crepani et al. (2001). 

Geologia - os elementos analisados neste tema são os graus de coesão das rochas 

ígneas, metafóricas e sedimentares. A coesão das rochas compreende a intensidade de 

ligação entre os minerais ou partículas que as constituem, sendo assim rochas que 

apresenta pouca coesão estão mais suscetíveis aos processos erosivos (morfogênese), 

enquanto nas rochas que possuem alta coesão prevalecem os processos de intemperismo 

e formação dos solos (pedogênese) (CREPANI et al., 2001).  

 Geomorfologia – neste tema são analisados os índices morfométricos do terreno 

que são a amplitude altimétrica, declividade e dissecação do relevo pela drenagem, a 

cada um desses índices são atribuídos valores de vulnerabilidade (valores de 1,0 a 3,0). 

A amplitude altimétrica está ligada à energia potencial disponível para o 

escoamento superficial (runoff), desta forma, quanto maior à amplitude altimétrica do 

terreno, maior será a energia potencial disponível para a gota da água da chuva escorrer 

das partes mais elevadas do terreno para a parte mais baixa, em decorrência disso a 

vulnerabilidade à erosão do solo será maior. O cálculo de amplitude altimétrica é obtido 
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através da diferença entre as contas máximas e mínimas do terreno (CREPANI et al., 

2001). 

A declividade, também associadas a “runoff”, refere-se a inclinação do relevo 

em relação ao plano horizontal. Neste caso, quanto maior a declividade do terreno, mais 

rápida será a velocidade de transformação da energia potencial em energia cinética, 

contribuindo para o aumento da erosão (CREPANI et al., 2001). Segundo Valeriano 

(2008, apud Arnesen, 2009), em decorrência das dificuldades de obtenção deste 

parâmetro manualmente, através das curvas de nível, a geração destes índices utilizando 

programas que geram o plano de informação declividade automaticamente, deve ser 

considerado. 

 O índice morfométrico, que leva em consideração a dissecação do relevo pela 

drenagem, está diretamente ligado a porosidade e à permeabilidade do solo e da rocha, 

pois quanto menor forem essas duas características, maior será a quantidade de água na 

superfície. Em consequência haverá um número maior de canais de drenagem 

aumentando com isso o “runoff”, portanto, maior será a capacidade erosiva sobre o 

solo. Esse índice pode ser obtido através de medidas nas cartas topográficas da 

amplitude dos interflúvios ou da densidade de drenagem (CREPANI et al., 2001). 

 Deste modo, a partir da determinação dos valores de vulnerabilidade nos índices 

morfométricos, a vulnerabilidade para as unidades de paisagem natural é aplicado a 

Equação (2) para estabelecer o valor Geomorfométrico da UTB’s em análise. 

Equação 2. 

  
     

 
 

Onde: 

R = Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia. 

G = Vulnerabilidade atribuída ao Grau de dissecação. 

A = Vulnerabilidade atribuída à Amplitude Altimétrica. 

D = Vulnerabilidade atribuída à Declividade. 

  

Pedologia - A erodibilidade, ou seja, a capacidade que o solo tem de resistir à 

erosão, está diretamente relacionada à sua composição mineralógica e granulométrica, 

às suas características fisioquímicas, bem como a sua condição de manejo do solo 

(CREPANI et al., 2001). 

Para Crepani et al. (2008), a característica considerada para estabelecer as 21 

classes de vulnerabilidade a erosão é a maturidade do solo, pois mediante esta 
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característica se estabelece quais são os processos erosivos prevalecentes no solo 

(morfogênese/ pedogênese). 

Vegetação – De acordo com Crepani et al.(2001), a densidade de cobertura 

vegetal é uma fator importante para a contenção dos processos erosivos do solo, desta 

maneira às altas densidades de cobertura vegetal é atribuído valor de estabilidade (1,0), 

para as intermediárias são atribuídos valores intermediários (2,0) e para as baixas 

densidades de cobertura vegetal são atribuídos os valores de instabilidade (3,0). Para o 

caso das coberturas artificiais de terreno, como as pastagens, as culturas perenes ou 

culturas anuais, utilizam-se respectivamente os valores de 2,8, 2,9, e 3,0.  

 Clima – As principais características físicas da chuva nos processos erosivos 

são: a quantidade, a intensidade e a sua distribuição zonal. Em conformidade com 

Crepani et al. (2001), dentre essas três característica a intensidade pluviométrica tem 

maior relevância porque apresenta uma relação entre as outras duas características, 

determinando assim, a quantidade de energia potencial disponível para transformar-se 

em energia cinética. Esse tema se mostra de extrema importância pelo fato de que a 

precipitação é o principal fator responsável pelo processo de erosão hídrica do solo. 

 O cálculo da vulnerabilidade se dá, na prática, a partir da sobreposição dos temas 

(indicadores) utilizados. Assim, a partir da revisão bibliográfica identificou-se que a 

principal função dos Sistemas de Informação Geográfica é de proporcionar a análise 

integrada de temas (camadas, layers) (CÂMARA et al., 1996;  SILVA, 2003; 

MEIRELLIS et al.,2007; MATOS, 2008). Assim, o tema 1.4 aborda esta e outras 

possibilidades a partir do uso de geotecnologias. 

 

2.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Conforme discutido no tópico 1.2.1, o presente trabalho foi baseado na 

metodologia proposta por Crepani et al. (2001). Nos procedimentos metodológicos, fez-

se o uso de geotecnologias, como o Sistema de Informação Geográfica (SIG), sistema 

de navegação por satélite e o Sensoriamento Remoto (SR) por meio da aplicação do 

Processamento Digital de Imagens (PDI). Os dados orbitais de SR (imagens de satélite), 

disponíveis gratuitamente no sítio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e os dados 

vetoriais e cadastrais foram obtidos, também, gratuitamente no site do IBGE.  
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A síntese da metodologia está representadas na figura 3, que apresenta o 

fluxograma das etapas realizadas para atingir os objetivos da pesquisa. 

 

 

Figura 3. Fluxograma da metodologia realizada. 

 

O SIG utilizado para o processamento de imagens foi o Sistema de 

Processamento de Informações Georeferenciadas (SPRING), versão 5.2 (Câmara et al., 

1996), que é disponibilizado gratuitamente pelo INPE. Para elaboração dos 

mapeamentos utilizou-se o MAPWINDOWS GIS
®

. 

No PDI utilizou-se imagens multiespectrais, obtidas pelo Mapeador Temático - TM 

(Thematic Mapper) do satélite LANDSAT 5, nas bandas 2 (visível verde), 3 (visível 

vermelho) e 4 (infravermelho próximo).  
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O classificador utilizado foi o Máxima Verossimilhança (Maxver), que classifica 

pixel a pixel, utilizando um algoritmo de classificação supervisionado, que requer a 

seleção de áreas de treinamento. Segundo o INPE (2007), o classificador Maxver 

considera a ponderação das distâncias entre as médias dos níveis digitais das classes, 

utilizando parâmetros estatísticos. Para tal é necessário a seleção de áreas de 

treinamento, através de uma função de distribuição de probabilidade para cada classe. 

Deste modo, o pixel pertencerá à classe com maior função de distribuição de 

probabilidade. 

Além dos trabalhos em laboratórios, foram realizadas duas visitas a campo (Figura 

4) para obtenção de pontos por GPS e reconhecimento de área para posterior realização 

do processo de classificação e validação dos resultados. Para o trabalho de campo 

estruturou-se uma base georreferenciadas na qual foram inseridas os pontos coletados 

por GPS. Nas visitas a campo foram tomadas fotografias para caracterizar a vegetação 

(Figura 4 a), e reconhecimento dos solos (Figura 4 b) e identificação das atividades 

econômicas. 

 

a)  b)  

Figura 4. Visitas a campo a) identificação das fitofisionomias b) análise do perfil do solo. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS 

3.1. ANÁLISE DA RETIRADA DA VEGETAÇÃO 

 

Elementos valiosos, nas pesquisas ambientais, são fornecidos pela análise da 

retirada da vegetação. Mediante esta análise, obtêm-se informações que possibilitam 

inferir a perda da biodiversidade, perda da riqueza do solo, aumento de sedimentação 

que escoa para os rios, mudanças no clima, as pressões de atividades não indígenas 

sobre as comunidades indígenas, dentre outros. 

Com base na metodologia utilizada para o tratamento e manipulação de imagens 

de satélite foi possível observar a dinâmica de ocupação não indígena, bem como a 

retirada de vegetação do entorno da TI Kwazá, que começou na década de 1980, 

aumentando significativamente nos anos de 1996, 2006 e 2011.  

 Apesar da implantação do PLANAFLORO, na década de 1990, foi constatado 

que, justamente neste período, houve considerável supressão vegetal do entorno da TI 

Kwazá (Figura 5), quando se observa áreas queimadas, aberturas de vias de acesso, o 

que sugere a distribuição de lotes, e abertura de propriedades rurais para criação de gado 

bovino, materializado, nesta composição de bandas, pela tonalidade rosa claro, porção 

oeste e sul, e tons escuros em formas retangulares que materializam as queimadas. Essa 

mudança de cenário, como a abertura de lotes e a construção de vias de acesso, pode 

estar associada à criação do município de Parecis em 1994, pois, segundo pesquisas 

realizadas pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON, 2013) e 

por Dal’Asta et al. (2012), as áreas próximas às cidades, em um raio de 20 km, são 

consideradas zonas de intensa pressão, onde a conversão de florestas são mais 

intensificadas. Tal dinâmica se explica pelo fato de que os núcleos urbanos fornecem, à 

população, estruturas como escolas, hospitais, entretenimento e alimentação.  

 

Figura 5. Retirada da vegetação na área em estudo nos anos de 1986 e 1996. 
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Na imagem do ano de 2006 e 2011 (Figura 6) observa-se a consolidação das 

pastagens, bem como a aproximação das propriedades aos limites da TI. Outro fato que 

merece destaque é a persistência da utilização das queimadas para limpeza e abertura de 

lotes, mesmo após a sua advertência via Decreto 5746/06, que regulamenta a Lei 9.985, 

de 18 de julho de 2000. 

Os reflexos das pressões antrópicas não indígenas sobre a TI Kwazá são 

constatados mediante a invasão do incêndio sobre os limites da TI provocado por 

queimadas realizadas nos lotes vizinhos. Este fato é observado na porção leste da TI no 

ano de 2011. Neste sentido, os indígenas denunciam as queimadas e relatam que os 

proprietários confundem a fiscalização, afirmando que o fogo é ateado pelos indígenas.  

 

Figura 6. Retirada da vegetação na área em estudo nos anos de 2006 e 2011. 

 

A retirada da vegetação ao longo das décadas foi quantificada e tabelada por meio 

de classificação. Deste modo, pode-se ter uma visão mais consistente da retirada da 

vegetação ao longo dos anos como observado na Tabela 2. No ano de 1986, onde já 

ocorriam indícios de ocupação no entorno da TI, a área transformada era considerada 

pequena, ocupava 18,41 km², e a área de vegetação abrangia 97,27% da área em análise. 

Já no ano de 1996 os índices de desmatamento já apresentavam um aumento 

significativo em que a área da retirada da vegetação crescera para 94,29 km², sendo 

cinco vezes maior que em 1986. 

No ano de 2006, a soma de área desmatada total (queimadas, corte raso e 

pastagens) era de 295,56 km², ou seja, quase 30% da vegetação já havia sido substituída 

pela atividade agropecuária, o que demonstra a consolidação da mesma na região. Por 

fim, percebe-se um ligeiro aumento de 7% da área desmatada total para o ano de 2011 

em relação ao ano de 2006, o que demonstra uma diminuição da taxa de desmatamento, 
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indicando a consolidação dos lotes já abertos nos anos anteriores. Recorrendo aos dados 

fornecidos pelo INPE, esta redução do desmatamento também foi verificada para o 

estado de Rondônia, recuo de 57% do desmatamento entre os anos de 1996 e 2006. 

 

Tabela 2. Quantificação das classes de uso do solo. 

Ano 1986 1996 2006 2011 

Classes de uso Área em % 

Corte raso 0,84 0,98 3,36 10,17 

Pecuária 1,89 9,45 24,15 21,02 

Queimada 0,00 3,06 2,01 5,58 

Vegetação natural 97,27 86,50 70,48 63,08 

 

Apesar do ritmo do desmatamento ter diminuído no ano de 2011, as queimadas 

obtiveram seu maior percentual entre todos os anos em análise. Segundo Bastos (2009), 

isso ocorre, pois os agricultores e criadores de gado vêem nas queimadas um método 

rápido e barato de limpar as suas áreas. A prática de queimadas, além de causar sérios 

danos ambientais como o aumento do efeito estufa ocasionado pelo acréscimo de CO2 

na atmosfera, o empobrecimento do solo, a morte da fauna e flora local, interfere 

também na saúde da população local (indígena e não indígena) quanto ao bom 

funcionamento do aparelho respiratório e da qualidade de vida. 

Desta forma, após a análise das imagens de satélite, bem como os valores 

encontrados pela classificação da área, observou-se que no intervalo de 26 anos a área 

desmatada foi de 340 km² (o que corresponde à área de 1.735 estádios do Maracanã- 

maior estádio de Futebol do Brasil), evidenciando o rápido processo de antropização 

não indígena nos arredores da TI, que sofre com esse tipo de pressão sobre o seu 

território. Esse rápido processo de ocupação, além de acarretar impactos ambientais 

como a supressão vegetal, erosão hídrica, empobrecimento do solo, entre outros, vem 

causando preocupação à saúde da população local devido à poluição ocasionada pelas 

queimadas. Em conversa com alguns indivíduos que vivem na TI Kwazá do rio São 

Pedro as queimadas assustam todos os anos, pois invadem os limites da terra. 

 

3.2. DIFICULDADE DA CLASSIFICAÇÃO (ÁREA DE TRANSIÇÃO) 

 

 No processo de classificação da vegetação foram identificados problemas como 

a confusão espectral e dificuldade de interpretação de alvos nas imagens. A baixa 

resolução das imagens, com pixel de 30 metros, fornecidas pelos sensores do satélite 
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LANDSAT e a variação da fitofisionomia de transição Floresta-Cerrado encontrada na 

área em estudo foram identificadas como as causasprincipais dos problemas de 

classificação do uso e ocupação. 

 A diversidade dos extratos vegetais encontrados em áreas do Bioma Cerrado e 

em áreas de ecótonos entre Cerrado e Amazônia tropical ocasionaram diversos 

problemas na classificação de vegetação, desde confusão espectral a dificuldades de 

interpretação de imagens por falta de padrões.  Montavani (1998) e Santana (2009) 

também observaram, em suas pesquisas, confusões na classificação da vegetação, 

principalmente na presença de fitofisionomias diversas como a encontrado no bioma 

cerrado e em áreas de transição. 

 Através da comparação da classificação inicial, gerada com a imagem de 

satélite, foi constatado, do ponto de vista do operador, que houve, principalmente, 

confusão entre os alvos “pastagem artificial” e “savana parque”, o que demonstravam 

um desempenho insatisfatório diante do cenário observado. 

 Devido aos erros grosseiros encontrados nas classificações iniciais foram 

realizados diversos testes utilizando os métodos por Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) eTransformação Tasseled Cap (TTC)e os classificadores 

supervisionados Batachayria e o Maxver. Observou-se que o classificador que 

apresentou melhor desempenho diante do cenário encontrado foi o Maxver.  

Segundo Zanardo (2009, p. 4), a “escolha do método deve levar em consideração 

a área de estudo, bem como o grau de detalhamento que se pretende atingir”. Portanto, a 

determinação do Maxver, como mais adequado, satisfez os resultados na área em 

estudo, podendo não se apresentar satisfatório para outras áreas. 

 Além do melhor desempenho apresentado na classificação do uso e ocupação da 

área em estudo, o classificador Maxver dispõe de uma matriz de erro que permite 

avaliar o desempenho da classificação que será discutida a seguir. 

  

3.3 - ANÁLISES DO DESEMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Uma  abordagem sobre a análise do desempenho do processo de classificação 

pode ser encontrada em Macaro (2013). Segundo o autor, a classificação deve ser alvo 

de análise, já que, devido a confusão espectral de alvos, a diferença da acuidade do 

analista e condições climáticas podem contribuir para o erro nos classificadores digitais. 
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 O método de análise do desempenho mais utilizado é a classificação do índice 

Kappa, que tem sua classificação apresentada na Tabela 3. Segundo Kawakubo (2010, 

p. 68) o “índice Kappa é uma medida de concordância não paramétrica que representa 

inteiramente a matriz de erro em um único índice”.  

 

Tabela 3. Índice Kappa e o correspondente desempenho da classificação 

Índice Kappa Desempenho 

> 0 Péssimo 

0 < k < 0,2 Ruim 

0,2 < k < 0,4 Razoável 
0,4 < k < 0,6 Bom 

0,6 < k < 0,8 Muito Bom 

0,8 < k < 1,0 Excelente 

Fonte: Fonseca (2000, apud MACARO,2013). 

 

3.3.1 Matriz de Erro 

 

  Através dos resultados indicados pela matriz de erro do processo de 

classificação da área em estudo (Tabela 4) foi possível observar que a classe “pasto 1” 

foi a que apresentou maior exatidão (90,92%), de modo que a classe “floresta” 

apresentou a menor exatidão (63,17%).   

 A classe “floresta” apresentou maior confusão espectral com as classes 

“cerrado” (20,55%) e “floresta de galeria” (10,69%), essa confusão já era esperada 

devido à semelhança dessas três classes, onde se observa tons de verdes semelhantes 

com pequenas variações na textura. Tanto a classe “cerrado” quanto a classe “floresta de 

galeria” obtiveram as confusões semelhantes, onde o classe “Floresta” (13,37% e 

14,69% respectivamente) apresentou maior confusão nas duas análises. 

 A classe “savana parque” confundiu-se com a classe “queimada” (15,57%). A 

explicação para tal confusão é que a “savana parque” possui baixa densidade da folha, 

apresentando solo exposto e déficit hídrico da folha, modo que a classe “queimada” 

também apresenta solos expostos em áreas onde antes havia pastagem artificial (pasto1). 

As classes “pasto 1” e “pasto 2” foram as que apresentaram melhor desempenho 

na classificação, visto que obtiveram exatidão de 90,29% para a classe “pasto 1” e 

88,01% para a classe “pasto 2”, deste modo pode-se aferir que para uma análise entre 

área antropizada ( pasto 1, pasto 2 e queimada) e área não antropizada (floresta, cerrado 

e savana),  a classificação se demonstrou adequada. 
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Tabela 4. Matriz de erros no processo de classificação da Terra Indígena Kwazá e sua área de amortecimento de 10 km. 

 

  

 

 

  Floresta 
Savana 

Parque 

Savana 

Arborizada 
Cerrado Queimada 

Pasto  

1 

Pasto  

2 
Sombra 

Floresta 

de 

Galeria 

Floresta 
63,17% 0,06% 2,64% 20,55% 0,65% 0,00% 0,01% 2,19% 10,69% 

Savana Parque 
0,28% 65,91% 15,02% 0,64% 15,57% 0,60% 0,64% 1,20% 0,05% 

Savana 

Arborizado 
1,16% 6,17% 79,79% 11,81% 0,33% 0,00% 0,02% 0,65% 0,04% 

Cerrado 
13,37% 0,12% 9,02% 71,91% 0,13% 0,00% 0,30% 0,05% 5,10% 

Queimada 
0,30% 5,02% 3,08% 0,67% 87,23% 1,82% 0,06% 1,50% 0,00% 

Pasto 1 
0,00% 1,94% 0,00% 0,00% 0,12% 90,29% 6,18% 0,00% 0,12% 

Pasto 2 
0,03% 0,72% 0,63% 0,11% 0,08% 6,82% 88,01% 0,21% 2,81% 

Sombra 
6,40% 0,39% 0,00% 0,39% 0,58% 3,49% 2,91% 82,56% 1,55% 

Floresta Galeria 
14,69% 0,00% 0,88% 4,09% 0,29% 0,00% 2,24% 0,68% 77,04% 
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As classes “sombra” e “floresta de galeria” apresentaram uma maior confusão com a 

classe “floresta” (respectivamente 6,40% e 14,69%). Esses valores já eram esperados, visto 

que essas duas classes estão inseridas dentro da classe “floresta”, como por exemplo, a classe 

sombra, cuja a amostra que foi adquirida através da sombra de uma área de relevo sobre a 

floresta. 

Segundo Kawakubo (2010, p. 36), a confusão na classificação já é esperada, pois os 

“algoritmos de classificação não incluem em sua maiores outros atributos das imagens que 

não sejam os espectrais – como é o caso do Maxver. Deste modo, atributos com forma, textura 

e contexto não são analisados, o que prejudica a classificação”. 

Assim, em conformidade com o cálculo do desempenho pelo índice Kappa, a 

classificação obteve o desempenho 78,43%, considerado muito bom, entretanto poderia ser 

melhorado com o aumento do número de amostras coletadas no campo para compor a verdade 

terrestre, principalmente sobre a vegetação floreta, savana e cerrado. Contudo não foi possível 

coletar mais amostras devida à dificuldade de acesso em alguns pontos por falta de 

infraestrutura viária (estradas e pontes). Tal fato é negativo para a classificação, porém 

positivo para a conservação da área em estudo.  

 

3.4 - MAPAS DE VULNERABILIDADE NO ENTORNO DA TERRA INDÍGENA 

KWAZÁ – Análise das variáveis utilizadas 

 

 Nesta análise, conforme proposta de Crepani et al. (2001), observou-se, inicialmente 

as variáveis de forma individual: Vegetação, Geologia, Geomorfologia, Clima, Pedologia e 

em seguida integradas. 

 

3.4.1- Vegetação 

 

Os dados de análise do uso da terra apresentados no tópico 4.1 compilado da base 

cartográfica elaborada pelo Projeto Radam-Brasil (1992), em escala 1:1.000.000, disponíveis 

no site do IBGE, juntamente com verdade de campo servirão à análise da vulnerabilidade na 

área em estudo. Assim, neste tópico, destaca-se que a classificação dos usos da terra servirá à 

identificação da vulnerabilidade do tema em uso.  Deste modo, como observado na Tabela 5, 

foram identificadas três classes de cobertura vegetal: Savana, Floresta, Áreas Antrópicas não 

indígenas, bem como os índices de vulnerabilidade, conforme Crepani et al. (2001). 
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Tabela 5. Valores de vulnerabilidade associados à classe de uso do solo. 

Vegetação Sigla 
Vuln. Crepani et 

al. (2001) 

Floresta     

Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical 

Subcaducifólia)  Fs 1,6 

Savana     

Savana Florestada Sd 1,7 

Savana Arborizada Sa  2,1 

Savana Parque Sp 2,5 

Áreas Antrópicas     

Pastagens Ap 2,8 

 

 Na cobertura vegetal do tipo Savana foram identificados três regiões fitoecológicas: 

1) Savana Florestada (Cerrado), 2) Savana Arbórea (Campo Cerrado) e 3) Savana Parque 

(Campo Sujo de Cerrado) (Figura 7), observadas principalmente na parte central da área em 

análise. Na classificação de vulnerabilidade, elaborada por Crepani et al. (2001), a Savana 

Florestada é considerada moderadamente estável com grau de vulnerabilidade de 1,7, já a 

Savana Arbórea tem sua vulnerabilidade a erosão de 2,1, considerada mediamente estável, em 

contrapartida a formação de Savana Parque, que é de 2,5, é classificada com moderadamente 

vulnerável. Essa diferença de índice de vulnerabilidade é atribuída ao fato de que a Savana 

Florestada tem, em sua constituição, árvores de médio a pequeno porte, o que configura uma 

maior proteção à erosão hídrica em relação à segunda e a terceira, onde predominam as 

gramíneas.  

Para a formação vegetal Floresta foi identificada a fitofisionomia de Floresta 

Estacional Semidecidual, Crepani et al. (2001) classificou como de baixa vulnerabilidade com 

peso 1,6. Este tipo de formação tem fundamental importância para a proteção do solo, visto 

que evita a erosão hídrica iniciada pelo contato direto da gota da chuva na superfície do solo, 

deste modo esta formação vegetal é caracterizada como moderadamente estável do ponto de 

vista da vulnerabilidade. 
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Figura 7. Cobertura vegetal natural da TI Kwazá. 
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Já a cobertura artificial do terreno (Áreas Antrópicas), identificada na área analisada, 

como pastagem, é considerada altamente vulnerável, isso ocorre pelo fato de que este tipo de 

cobertura não promove a proteção do solo. Para a pastagem, o peso da vulnerabilidade é 2,8. 

Através das informações das classes de uso foi possível estruturar a Figura 8, que 

apresenta, do lado direito, o mapeamento de uso do solo, e do lado esquerdo, uma 

reclassificação por meio dos valores de vulnerabilidade. Conforme análise é possível 

identificar que, considerando apenas o uso, 30% da área em estudo é classificada como 

vulnerável. 
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Figura8. Classificação do uso e ocupação do solo e sua vulnerabilidade a erosão do tema vegetação.
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3.4.2- Pedologia 

  

Consoante os dados vetoriais de solos disponíveis no site do IBGE juntamente com a 

confrontante verdade de campo, foram identificados seis classes de solos na área em estudo; 

1) Neossolos Quartzarênicos, 2) Latossolo Vermelho-Amarelo, 3) Cambissolos, 4) Podzólico 

Vermelho-Amarelo, 5) Latossolo Amarelo e 6) Latossolo Vermelho. Conforme a 

classificação de grau de vulnerabilidade proposto por Crepani et al. (2001), essas classes de 

solos variam de vulnerável, com valor 3, a estável, com valor 1 (Tabela 6). Na Tabela 6 

consta ainda a porcentagem dos tipos de solo na área em estudo. 

 

Tabela 6. Valores de vulnerabilidade de classe do solo, segundo Crepani et al. (2001) e representatividade na 

área em estudo. 

Classe do Solo Sigla 
Vuln. Crepani 

et al. (2001) 
Área 

Neossolos Quartzarênicos Q 3 41% 

Cambissolos CD 2,5 23% 

Argissolo Vermelho-

Amarelo PVD 2 13% 

Latossolo Vermelho-

Amarelo LLD 1 19% 

Latossolo Amarelo LAD 1 1% 

Latossolo Vermelho LVE 1 3% 

 

Os Neossolos Quartzarênicos (Q), de acordo a definição da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2009), são solos originados de depósitos arenosos, 

apresentando textura areia ou areia franca ao longo de pelo menos 2 metros de profundidade e 

possui suscetibilidade a erosão muito elevada. Segundo Lepsch (2010), esse tipo de solo é 

caracterizado por apresentar pouca ou nenhuma evidência de horizontes pedogenéticos 

subsuperficiais. Os Neossolos Quartizarênicos são considerados, por Crepani et al. (2001), 

como solos vulneráveis à erosão por se tratar de solos jovens e pouco desenvolvidos, deste 

modo, com pequena evolução do perfil do solo, como observado na Figura 9, que destaca a 

presença de praticamente um único horizonte. 
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a) b)  

Figura 9. a)Perfil do Neossolos Quartzarênicos encontrados na área em estudo e b) presença de areais 

característicos dos Neossolos Quartzarênicos. 

 

Outra classe de solo considerada por Crepani et al. (2001) como pouco desenvolvido 

são os Cambissolos, ocorrentes em cerca de 23% do território em análise, tem sua 

caracterização definida, pela Embrapa (2009) e por Jacomine (2009) como solos constituídos 

por material mineral, pouco desenvolvido com horizonte B incipiente; com os processos 

formadores de solos (pedogênese) pouco avançados. 

Os solos pertencentes à classe Argissolo Vermelho-Amarelo, correspondente a cerca 

13% da área total em estudo, são considerados, segundo Crepani et al. (2001), como 

mediamente vulnerável. De acordo com o manual técnico de pedologia fornecido pelo IBGE 

(2007), esse tipo de solo é caracterizado por apresentar altos teores de argilas em sua 

composição, essas concentrações aumentam do horizonte A para o horizonte B textural. Nos 

estudos realizados por Pinheiro (2010), os solos de horizonte B textural (Argissolos) são 

considerados suscetíveis à erosão hídrica. Devido a presença de argila no horizonte B, há uma 

rápida saturação no horizonte A o que favorece a formação laminas d’água e, em 

consequência, para áreas de relevo declivosos, um escoamento superficial ocasionando, 

assim, a erosão do solo.  

Já os solos pertencentes à classe dos Latossolos são considerados solos estáveis por se 

tratarem de solo mais desenvolvido, onde predominam os processos morfogênicos. Segundo o 

IBGE (2007), os Latossolos de forma geral são solos muito intemperizados, profundos e de 

boa drenagem. Na metodologia de Crepani et al. (2001) o grau de vulnerabilidade é 

considerado estável com valor 1. 

Após a identificação e definição das classes do solo, juntamente com a atribuição do 

grau de vulnerabilidade para cada unidade de solo, foi possível elaborar um mapa de 
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vulnerabilidade do tema pedologia (Figura 10). De acordo com a Figura10, a área com o 

maior grau de vulnerabilidade está localizada na parte sul, onde há o predomínio dos 

Neossolos Quartzarênicos, e na parte centro-oeste, onde Cambissolos se mostra bastante 

representativa. Através da observação dos graus de vulnerabilidade identificou-se que 63% da 

área estudada está sobre solo vulnerável à moderadamente vulnerável (Figura 10). 

 
Figura 10. Mapa de vulnerabilidade do tema pedologia. 

 

3.4.3- Geologia 

 

No contexto geológico, a Terra Indígena Kwazá do rio São Pedro está inserida na 

unidade litoestratigráfica Bacia dos Parecis, que se caracteriza como cobertura amplamente 

dominante sedimentar paleozóica e mesozóica (SCANDOLARA  et al., 1999). Na área de 

estudo, segundo Scandolara  et al. (1999), são encontrados quatro formações: Formação Rio 

Ávila, Formação Anari, Formação Fazenda Branca e Formação Pimenta Bueno.  

Através dos valores de vulnerabilidade calculados para cada unidade litológica 

(Tabela 7), pode-se observar que a maior parte da área se encontra sobre formações 

geológicas instáveis, como é o caso dos Folhelhos (35%) e do Arenito Ortoquartzítico (36%), 

sendo os mesmos de origem sedimentar, apenas uma pequena parcela da área corresponde a 

rochas ígneas, neste caso representado pelo Basalto (3%) considerado moderadamente 

estável, o restante da área, apesar de contemplar a formação rochosa Quartzo-Arenito, de 

origem sedimentar, apresenta estabilidade quantoà erosão do solo. 
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Tabela 7. Valores de vulnerabilidade das unidades litotipo de geologia segundo a classificação de Crepani et al. 

(2001). 

Rochas 
Vuln. Crepani et al. 

(2001) 
Área 

Folhelhos 2,8 35% 

Arenito Ortoquartzítico 2,5 36% 

Basalto, Diabásio 1,5 3% 

Quartzitos (em maior proporção) 1,0 26% 

 

Após a identificação da geologia e atribuição do grau de vulnerabilidade para cada 

unidade litológica foi constatado que cerca de 70% da área está sobre rochas consideradas de 

vulnerável a mediamente vulnerável (Figura 11), como observada nas regiões em amarelo e 

alaranjado. Em contrapartida, a região considerada estável, representada pela core azul escuro, 

representa apenas 26% da área. Por fim, pode-se observar que no centro do buffer, onde está 

localizado a TI Kwazá, como demonstrado na Figura 1, foi constatado a presença de três 

rochas com a predominância dos folhelhos considerados instáveis, segundo Crepani et al. 

(2001). 

 

Figura 11. Mapa de vulnerabilidade do tema geologia com atribuição de grau de vulnerabilidade para cada 

unidade litológica. 

 

 

 



44 
 

3.4.4- Geomorfologia 

 

 O grau de vulnerabilidade sobre o tema geomorfologia (Figura 12), de acordo com 

Crepani et al. (2001), é baseado na média dos índices morfométricos do terreno como a 

amplitude interfluvial, amplitude altimétrica e a declividade. Porém, devido a não 

identificação de metodologia para o cálculo da amplitude interfluvial, apenas os índices 

morfométricos de declividade e de amplitude altimétrica foram calculados.  

O resultado da interpolação dos dados foi o mapa em escala de cinza, que pode ser 

observado na Figura 12, os tons de cinza mais escuros representam os menores valores a 

suscetibilidade à erosão e os tons mais claros representam os maiores suscetibilidade à erosão. 

 

Figura 12. Cálculo da vulnerabilidade para o tema geomorfologia. 

  

 Para melhor discussão do tema geomorfologia foi gerado um modelo digital de 

elevação (Figura 13), a qual permite a melhor compreensão do relevo da área em estudo.  
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Figura 13. Modelo digital de elevação. 

  

Como se observa as, maiores altitudes estão em torno dos 451 a 480 m, os quais são 

considerados medianos para o estado, visto que os desníveis topográficos mais elevados de 

Rondônia estão cotados em 1.107m, deste modo observa-se que a região apesar de apresentar 

grandes variabilidades no relevo, não possuem altitudes muito elevadas em comparação às 

encontrada no estado (EMBRAPA, 2009). 

 

3.4.5- Clima 

 

Segundo Nimer (1989 apud FRACA e RIBEIRO, 2010), o estado de Rondônia 

apresenta em seu território clima predominantemente quente e úmido, com dois períodos bem 

definidos, de estiagem e o período chuvoso. O período de estiagem ocorre nas estações 

inverno e outono do hemisfério sul, sendo conhecida como “verão amazônico”, a sua duração 

aumenta à medida que se avança em direção ao sul do estado: de até 3 meses, em Porto 

Velho, a até 5 meses na fronteira entre Rondônia, Mato Grosso e Bolívia, já o período 

chuvoso ocorre na primavera e verão, sendo que os maiores volumes anuais de precipitação 

pluvial são observados no extremo norte e nordeste do estado, onde o acumulado anual 

costuma se aproximar dos 2.500 mm.  

A precipitação é apontanda por Crepani et al. (2001) como a principal responsável 

pela erosão hídrica do solo, onde o contato da água da chuva, principalmente em solos 

expostos, desagrega suas partículas que, levadas pelo escoamento superficial, acabam 

ocasionando considerável perda de solo. Conforme Guerra (2005, apud BASTOS 2009), o 
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processo erosivo causado pela água das chuvas ocorre principalmente nas áreas de clima 

tropical, onde os índices pluviométricos são bem mais elevados que em outras regiões do 

planeta. 

Guerra e Cunha (2009) afirmam que, a intensidade da chuva é o principal parâmetro 

climatológico a ser estudado na busca de valores críticos para a determinação da erosão do 

solo, pois a intensidade da chuva, quando a capacidade de infiltração é excedida, influencia no 

escoamento superficial apontado como principal fator da erosão hídrica. 

Deste modo, no mapa de vulnerabilidade para o tema clima (Figura 14), é possível 

observar que a área em análise possui grau de vulnerabilidade moderadamente estável, pois 

apresentou precipitações médias de 1700 a 1900 mm/ano, os valores de vulnerabilidade, 

segundo a metodologia Crepani et al. (2001) foi respectivamente 1,7 e 1,8. 

 
Figura 14. Mapa de vulnerabilidade do tema clima. 

 

 

3.4.6- Mapa de Vulnerabilidade Ambiental no Entorno da Terra Indígena Kwazá 

 

 Através do agrupamento dos dados em Sistema de Informação em Geográfica e, 

valendo-se das ferramentas de cálculo de dados em formato matricial, integrou-se as 

vulnerabilidades dos temas num único mapeamento. Com o auxílio de ferramentas de análise 

espacial estruturou-se o mapa temático apresentado na Figura 15. 

A partir dos resultados foi possível identificar que o grau de vulnerabilidade ambiental 

variou de 1,4 a 2,6, ou seja, sendo classificada, respectivamente, de moderadamente estável a 

moderadamente vulnerável. 
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Figura15. Vulnerabilidade da área de entorno da Terra Indígena Kwazá. 
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O cálculo de vulnerabilidade mostrou que 18% da área está sobre condições 

moderadamente estáveis, 66% sobre condições mediamente estáveis/vulneráveis e 16% sobre 

condições moderadamente vulneráveis. Não se identificou áreas vulneráveis nem estáveis, 

portanto, áreas de transição entre estes dois cenários (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Valores de vulnerabilidade, respectivos pesos e porcentagens identificadas na TI e seu entorno. 

Grau de vulnerabilidade Valores de vulnerabilidade % da Área 

Estável (1,0 a 1,3) -- 

Moderadamente estável 

1,4 3,40% 

1,5 1,70% 

1,6 6,00% 

1,7 7,50% 

   

Mediamente estável/ 
vulnerável 

1,8 11,30% 

1,9 5,90% 

2 8,90% 

2,1 28,80% 

2,2 11,60% 

   

Moderadamente vulnerável 

2,3 12,90% 

2,4 3,30% 

2,5 0,12% 

2,6 0,01% 

Vulnerável (2,7 a 3,0) -- 

 

Conforme se observa na Tabela 8, identificou-se a predominância de áreas 

mediamente estável/vulnerável, principalmente no valor de 2,1, com 28,80% de ocorrência na 

área. Ao contrário, o grau de vulnerabilidade de menor ocorrência foi a Moderadamente 

Vulnerável, com 0,01% da área analisada. Este dado revela uma tendência de agravamento do 

grau de vulnerabilidade na área em estudo, pois se aproxima dos valores máximos 

apresentados por Crepani et al. (2001). 

Na análise das áreas que tiveram sua vulnerabilidade classificada com moderadamente 

estável (18%) identificou-se que as mesmas sofreram influencia dos tipos de solos e rochas 

estáveis, e sobre vegetação densa como a floresta e o cerrado florestado, no entanto,o relevo 

movimentado influenciou para que a mesma não fosse considera estável. Ou seja, as 

características do relevo foram decisivas para que a área não fosse classificada como estável. 

As áreas consideradas medianamente Estáveis/Vulneráveis ocupam 66% de toda a 

área de estudo. Estas áreas estão relacionadas tanto aos temas que apresentaram altos índices 
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de vulnerabilidade quanto aos temas que apresentaram baixos índices de vulnerabilidade, 

desta forma houve um equilíbrio (média) entre os processos de pedogênese e morfogênese. 

Já nas áreas classificadas como moderadamente vulneráveis (16%) é nítido a 

influência da fitofisionomia savana parque e, principalmente, do uso e ocupação do solo sobre 

o elevado índice de vulnerabilidade. Isso ocorreu, pois nas áreas onde houve a supressão da 

vegetação para a formação de pastagem, aliado a terrenos vulneráveis geológica, 

geomorfológico e pedologicamente, obtiveram os maiores índices de vulnerabilidade da área 

total em estudo. Esse dado revelou que novos usos nesta área podem contribuir para o 

aumento do grau de vulnerabilidade, podendo até mesmo evoluir para áreas vulneráveis 

comprometendo ainda mais a estabilidade do meio natural no entorno da TI Kwazá do rio São 

Pedro. 

Em campo, observou-se que a perda de solos evolui para erosões e voçorocas, como 

identificado na Figura 16 (em destaque pelas setas), onde é possível observar o “fenômeno 

das cercas suspensas” em que o solo da base das estacas, que sustenta os fios, é levado pelas 

águas das chuvas. Esta área estálocalizada na parte leste da área em estudo sobre condições 

moderadamente vulnerável. Segundo Crepaniet al. (2001) a erosão é o resultado de mudanças 

nas condições da bioestrutura do solo (compactação e adensamento), que dificulta a correta 

circulação de água, nutrientes e ar, impedindo o livre desenvolvimento radicular. 

 

a)   b)  

Figura 16. Erosão hídrica do solo com formação de a)erosões e b) voçorocas. 

 

Enfim, pode-se concluir que, apesar de apenas 16% da área estar sobre condições 

mediamente vulneráveis, essa região provém, em sua maioria, de áreas classificadas como 

mediamente estável/vulnerável, representando 66% da área total em estudo, assim pode-se 
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observar-se que houve e poderá ocorrer aumento da vulnerabilidade com a retirada da 

vegetação para a transformação de pastagem. 

 

3.4.7- Vulnerabilidade Ambiental para Terra Indígena e os Reflexos das Ações 

Antrópicas Sobre os Índices de Vulnerabilidade. 

 

 No contexto da vulnerabilidade da terra indígena constatou-se que 28% da área em 

estudo foi considerada moderadamente estável, 56% considerada mediamente 

estável/vulnerável e16% mediamente vulnerável (Tabela 9). Os valores de vulnerabilidade no 

interior da terra indígena revelam que a predominância de áreas mediamente 

estável/vulnerável não está relacionada ao uso da terra, mas sim à instabilidade natural do 

meio abiótico e biótico (fitofisionomias vegetais), especialmente pela presença de áreas 

declivosas, que favorecem a erosão, e de savanas, que proporcionam menor cobertura vegetal 

dos solos. 

 

Tabela 9. Grau de vulnerabilidade e sua porcentagem dentro da TI Kwazá do rio São Pedro. 

Grau de vulnerabilidade Área 

Estável 0% 

Moderadamente estável 28% 

Mediamente estável/vulnerável 56% 

Moderadamente vulnerável 16% 

Vulnerável 0% 

 

A partir da análise espacial, na parte norte da TI, foram identificadas áreas com os 

menores índices de vulnerabilidade para terra indígena classificada como moderadamente 

estável. Estas áreas, além de estarem associadas a rochas geologicamente estáveis, têm forte 

influência da vegetação densa da floresta, na que se encontra em seu estado natural sem 

influência das ações antrópicas não indígena. Segunda Guerra e Cunha (2009), a densidade da 

cobertura vegetal influencia na quantidade de remoção de sedimentos, no escoamento 

superficial e na perda de solo, deste modo a vegetação mais densa, como a floresta, tem esses 

processos erosivos significativamente reduzidos.  

 Ao contrário, na parte sul da TI, a vulnerabilidade apresenta valores mediamente 

estável/vulnerável e o moderadamente vulnerável. Esses índices sofreram influência 

principalmente, da fitofisionomia Savana e dos Cambissolos considerados mediamente 

estável/vulnerável, como também dos Folhelhos considerados vulneráveis aos processos de 
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erosão. Desta forma percebeu-se que o índice de vulnerabilidade não foi maior devido ao 

relevo aplainado e à preservação da vegetação primária no local.  

 Entretanto, na parte leste, já se percebeu que, além da influência das características 

naturais dos temas geologia, geomorfologia e pedologia, que contribuíram para um cenário 

mediamente estável/vulnerável, houve também influência das ações antrópicas não indígenas 

com queimadas clandestinas que invadiram o território indígena (Figura 17), ocasionando o 

aumento da vulnerabilidade, devido a perda da vegetação. Conforme Figura 17a, observou-se 

que o fogo atingiu a placa de indicação da terra indígena Kwazá e também comprometeu a 

floresta mais preservada (Figura 17b). 

a) b)  

Figura 17.a) placa de indicação da terra indígena incendiada por fazendeiros que possuem terras que limitam 

com a TI. b) aspecto de incêndio nas florestas pertencentes a TI Kwazá (04/11/2012). 

 

As queimadas colocam em risco a vida e a saúde indígena, devido à proximidade dos 

focos de queimadas com as aldeias, como é o caso da TI Kwazá. Vale ressaltar que, na área 

em estudo, as queimadas de pastagens evoluem para incêndios que atingem a área da TI.É 

sabido que ao atingir o interior da terra o fogo pode provocar a morte de animais (fonte de 

alimentação para as comunidades indígenas), perda da flora (lianas, palmeiras, cipós e 

outros), que muitas vezes produzem frutos e também matéria prima para a produção de 

artesanato e empregados na prática da medicina tradicional, muito importante na cultura 

indígena. 

Assim, reforça-se que a falta de uma zona de amortecimento para TI eleva a 

possibilidade de um aumento da vulnerabilidade, pois, como observado, as práticas como 

retirada da vegetação e queimadas, que evoluem para incêndios, ultrapassam os limites da TI 

modificando o ambiente, principalmente a vegetação primária, a qual exerce função 

importante de proteção do solo à erosão hídrica e eólica. 

Além dos focos de incêndio, outro fator que influenciou para o maior grau de 

vulnerabilidade da TI, o moderadamente vulnerável, foi à retirada de vegetação para 
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utilização das atividades indígenas como a locação de aldeias, plantações de subsistência, 

entre outros.  

a) b)  

Figura 18. a) Aspecto da retirada de vegetação para realização de atividades agrícolas e b) Fixação dos povos 

indígenas  identificadas na parte sul da TI. 

 

Em campo, observou-se que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) incentiva a 

ocupação indígena como forma de proteger os limites da TI Kwazá do Rio São Pedro. Assim, 

recomenda-se que a locação de novas aldeias, do ponto de vista ambiental, ocorra na porção 

leste, visto que essa região já possui áreas onde a vegetação primária sofreu forte 

transformação advinda da ação das atividades antrópicas indígenas e não indígenas (neste 

caso criminosas) e favorece práticas agrícolas destes povos. 

 

Figura 19. Os usos não indígenas não respeitam os “marcos legais” (Marco FUNAI), pois os suprime, avança de 

forma indiscriminada, fato que contribui para exposição da TI Kwazá do rio São Pedro. Observou num mapa 

indígena apresentado no primeiro encontro de Cartografia Cultural realizado pela UNIR, que os marcos são 

materializados em algumas representações mentais indígenas, o que demonstra a sua importância para os 

indígenas, principalmente por que de certa forma o marco assegura a proteção dos limites das atuais terras 

indígenas. 
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Por fim, foi possível verificar que apesar da TI apresentar um bom estado de 

conservação, sofre com pressões das atividades antrópicas não indígenas (Figura 20) 

realizadas no raio de 10 km do limite da TI como exemplo, as queimadas, aumentando, deste 

modo, a vulnerabilidade àerosão de solo. Outros impactos como o assoreamento dos rios 

(Figura 20), a modificação da quantidade e qualidade das águas também são considerados 

consequências das atividades antrópicas não indígenas sobre a TI, porém, tais análises, na 

atualidade, estão comprometidas pela falta de equipamentos necessários e disponíveis pela 

UNIR para avaliar a qualidade das águas. Assim, recomenda-se uma pesquisa direcionada 

para análise dos recursos hídricos dentro e fora da terra indígena de forma a avaliar se está 

ocorrendo à depuração dos impactos decorrentes, especialmente da prática da agropecuária. 

a) b)  

Figura 20. a) Formações de ravinas sobre solos sem a vegetação primária b) Assoreamento do curso d’água 

onde é possível observar a presença de sedimentos no leito. 
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

De forma geral, observou-se que as geotecnologias apresentaram-se como importantes 

ferramentas para a análise ambiental que foi desenvolvida. Portanto, a pesquisa contribuiu 

para revelar que as geotecnologias podem ser aplicadas às pesquisas junto aos povos 

indígenas, em especial quantificação da vulnerabilidade a erosão dos solos e diagnósticos 

ambientais das TI. 

No estudo de caso, observou-se que a modelagem geográfica foi favorecida pelas 

ferramentas de análise espacial e a aquisição de dados e informações através das imagens de 

sensoriamento remoto. No entanto, destacou-se, nesta pesquisa, a necessidade de trabalho de 

campo para validação dos resultados, uma vez que se identificou confusão espectral no pixel 

nas áreas de transição entre os biomas Cerrado-Amazônia.  

Pôde-se observar, através da visita a campo e trabalhos desenvolvidos no Laboratório 

de Geomática e Estatística (LABGET), que o uso e ocupação do solo na área do entorno da TI 

se deu principalmente para o uso pecuário e que o boi é o animal mais perceptível nas 

paisagens do entorno da TI, e que as gramíneas exóticas que servem de alimento a estes 

animais perdem biomassa expondo as áreas a perdas de solo pelo processo de erosão hídrica. 

Através das pesquisas bibliográficas constatou-se que os programas de colonização 

implantados em Rondônia, a partir da década de 1960, tiveram repercussão nos limites da TI 

Kwazá do Rio São Pedro, na década de 1990. Isso se deveu a dois motivos: primeiro, a 

considerável distância geográfica da TI Kwazá em relação a BR 364, onde se localizava a 

maior parte dos assentamentos, segundo, pela criação do município de Parecis, em 1994, o 

que fomentou o desenvolvimento rural da região. 

 Outra característica em destaque no entorno da TI é o fato de que, mesmo após a 

criação do PLANAFLORO, em 1990, a área de retirada da vegetação teve um aumento de 

400% entre os anos de 1986 e 2006, o que indica que o projeto não repercutiu como o 

esperado nesta região, acarretou impactos negativos para o meio ambiente e para a população 

indígena, que sofrem com as pressões exercidas pelas ações antrópicas não indígena, 

especialmente com perda da biodiversidade, o comprometimento da qualidade das águas e 

disputa de terra. 

No que diz respeito à vulnerabilidade da área estudada, foi possível constatar que a 

região possui vulnerabilidade natural, em sua maior parte, mediamente estável/vulnerável 

(66%) com alguns polígonos de moderadamente estável (18%) e moderadamente vulnerável 
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(16%).  Segundo análise, foi possível verificar que, dentro dos limites da TI, houve um 

percentual maior dos índices de menor vulnerabilidade, no caso os polígonos moderadamente 

estáveis (28%), entretanto percebe-se que a pressão das atividades antrópicas sobre a TI 

proporcionou um aumento na vulnerabilidade através das queimadas.  

Por fim, através da análise de cenários entre os anos 1986 a 2011 e da geração da 

vulnerabilidade natural para a região, foi possível constatar que a retirada da vegetação e o 

aumento da área de pastagem contribuíram para o aumento no índice de vulnerabilidade 

ambiental, sendo este cenário visível também na parte leste da terra indígena. Assim, pode-se 

afirmar, através de trabalho de campo, que as áreas de pastagens sobre os neossolos 

resultaram em formação de areais e processos erosivos que evoluem para a formação de 

voçorocas.  
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