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trabalho em conjunto" (Prof. Dr. Alexandre Rosa dos Santos) 

 
 

PREFÁCIO 
 

Satisfação é a palavra que nos vem à cabeça quando nos referimos à obra “GEOTECNOLOGIAS 

APLICADAS AOS RECURSOS FLORESTAIS”, onde observamos um somatório de esforços na 

compilação de trabalhos científicos desenvolvidos por pesquisadores de diferentes áreas atuantes 

em instituições de ensino e pesquisa do Brasil. 

Particular dedicação foi dada à exposição dos elementos que permitem aos leitores a análise dos 

seus dados, além da simples identificação do objeto, bem como extrair informações que os 

ajudem a descobrir a natureza intrínseca do mesmo. 

O compêndio apresenta em seus capítulos os fundamentos para que as GEOTECNOLOGIAS 

APLICADAS AOS RECURSOS FLORESTAIS possam ser exploradas em sua total potencialidade. 

Assim sendo, a produção deste material de cunho científico-didático é destinado a profissionais, a 

alunos graduandos e pós-graduandos, e de cursos técnicos da área de Geotecnologia e afins. 
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INTRODUÇÃO 
 

 ÀS GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AOS RECURSOS 
FLORESTAIS 

 

Alexandre Rosa dos Santos 
João Batista Pavesi Simão 
Jérferson Luiz Ferrari 
Fabricio Moulin Mota 
 

 

Com a grande mobilização mundial em assuntos relacionados às mudanças 

climáticas, mais especificamente ao aumento de concentração de carbono na atmosfera 

e suas implicações na alteração da temperatura do planeta, aliado à ocorrência de 

episódios cada dia mais frequentes de fenômenos climáticos extremos, como furacões, 

tempestades, chuvas torrenciais e secas prolongadas, tem-se investido muito em 

pesquisas para geração de energias chamadas “limpas”, ao passo que aumentam as 

pressões, por parte de governos e da sociedade civil, para a redução nas emissões de 

carbono a partir da combustão de combustíveis fósseis e das queimadas, dentre outras. 

Acordos internacionais e interesses comerciais tendem a utilizar de procedimentos 

e tecnologias que atendam aos anseios de uma população que, se por um lado continua 

crescendo e demandando mais e mais os recursos naturais por outro, insiste em apontar 

para caminhos que encontrem alternativas menos agressivas ao ambiente, o que se 

entende utopicamente por sustentabilidade. 

A exemplo do que ocorre em inúmeras áreas do conhecimento e do 

desenvolvimento humano, o Setor Florestal se beneficia enormemente dos avanços das 

Geotecnologias, definidas como todas as tecnologias relacionadas às informações 

espaciais (Geoinformação). Esse conceito abrange a aquisição, processamento, 

interpretação (ou análise) de dados ou informações espacialmente referenciadas, 

apoiadas pelos Sistemas de Informações Geográficas, Sensoriamento Remoto, 

Geoestatística, Cartografia, Geodésia e outros. 

Tarefas que antes eram morosas e realizadas com grande dificuldade, agora 

podem ser concretizadas rapidamente e com melhores resultados, tais como: delimitação 

de corredores ecológicos, estudo de ecologia da paisagem, manejo de bacias 

hidrográficas, risco de incêndios florestais, risco de inundação, monitoramentos e 

adequações ambientais, projetos de implementação e condução de maciços florestais, 

zoneamentos ambientais, planos de manejo de unidades de conservação, dentre outras. 
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Diante do exposto, cada vez mais as pesquisas aplicadas aos recursos florestais 

dependerão das Geotecnologias, pois sabe-se que a localização é um componente vital 

para a tomada de decisão e que, no futuro, com o avanço tecnológico, serão 

implementadas novas formas de obtenção e processamento de dados espaciais. 
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CAPÍTULO 1 

 

USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA ESTUDO DA 
FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL COM BASE EM PRINCÍPIOS DE 

ECOLOGIA DA PAISAGEM 
 

Daiani Bernardo Pirovani 
Aderbal Gomes da Silva 
Alexandre Rosa dos Santos 
Roberto Avelino Cecílio 
Sebastião Venâncio Martins 
José Marinaldo Gleriani 

 

1 Introdução 

 

 A ecologia de paisagens surgiu a partir da premissa de que as questões 

ambientais, em geral, extrapolam as áreas de atuação de várias ciências, o que torna 

necessário para sua compreensão que se tenha uma visão integrada de ambos os 

aspectos físicos e ecológicos de sistemas naturais. 

 O termo “ecologia de paisagens” foi empregado pela primeira vez em 1939, pelo 

biogeógrafo alemão Carl Troll, apenas quatro anos depois de Tansley (1935) ter 

introduzido o conceito de “ecossistema” e, o ponto de partida da ecologia da paisagem é 

muito semelhante ao da ecologia de ecossistema, porém, a definição de paisagem difere 

grandemente da definição de ecossistema. Enquanto Tansley, ao definir ecossistema, 

deixa claro que se trata de um “sistema”, onde há interdependência de seus 

componentes, existência de um ciclo de matéria e de mecanismos de auto-regulação 

(TROPPMAIR, 2000), para Troll (1971) a noção básica de paisagem é a espacialidade, a 

heterogeneidade do espaço onde o homem habita. 

 Em comparação com demais áreas, a ecologia da paisagem pode ser 

considerada uma área emergente. Esta possui duas abordagens distintas apresentadas 

por Risseret et al. (1984): uma nascida na Europa, em meados do século passado 

(abordagem geográfica), e outra mais jovem, que surgiu a partir de um workshop norte 

americano em Illinois (abordagem ecológica). Existem várias definições para o termo 

ecologia da paisagem, dependendo do tipo de abordagem e autores. 

 A principal diferença entre a ecologia da paisagem e a ecologia tradicional está no 

fato de que a ecologia abrange o estudo das inter-relações verticais entre plantas, 

animais, ar, água e solo dentro de uma unidade espacial homogênea, enquanto a 
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ecologia da paisagem envolve o estudo das inter-relações horizontais entre as diversas 

unidades espaciais presentes em determinada área de estudo. 

 Para Forman e Godron (1986) a ecologia de paisagens é entendida como o 

estudo da estrutura, função e dinâmica de áreas heterogêneas compostas por 

ecossistemas interativos. Segundo Turner (1989), trata-se de uma área de conhecimento 

que dá ênfase às escalas espaciais amplas e aos efeitos ecológicos do padrão de 

distribuição espacial dos ecossistemas. Risser et al. (1984), a define como uma área de 

conhecimento que considera o desenvolvimento e a dinâmica da heterogeneidade 

espacial, as interações e trocas espaciais e temporais por meio de paisagens 

heterogêneas, as influências da heterogeneidade espacial nos processos bióticos e 

abióticos e o manejo da heterogeneidade espacial. 

 A ecologia de paisagens segundo Naveh e Lieberman (1994) é uma ciência 

interdisciplinar que lida com as interações entre a sociedade humana e seu espaço de 

vida, natural e construído. Esta última definição aponta para uma ecologia humana de 

paisagens, representando a abordagem geográfica. As demais definições apontam para 

uma ecologia espacial de paisagens preocupada com a consequência dos padrões 

espaciais e a forma pela qual a heterogeneidade se expressa nos processos ecológicos, 

representando assim a abordagem ecológica. 

 O sensoriamento remoto e os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são 

as técnicas de geotecnologias mais empregadas em estudos de ecologia da paisagem 

(YOUNG e MERRIAM, 1994). Para Turner e Carpenter (1998) essas técnicas tornaram-

se essenciais em ecologia da paisagem, porque têm a capacidade de caracterizar no 

espaço e no tempo, os padrões de uso e cobertura da terra, que são a base para 

posterior quantificação da estrutura e definição dos padrões da paisagem. 

 Para a ecologia da paisagem os SIGs são uma ferramenta fundamental, 

especialmente quando permitem a manipulação de modelos e dados reais e a 

transferência de informações implícitas para análises explícitas (FARINA, 1998), como é 

o caso da caracterização quantitativa da estrutura de uma paisagem a partir de seu mapa 

de uso e cobertura da terra. 

 Para aplicação de índices de ecologia da paisagem é necessário que se possua 

um mapeamento das classes de uso e ocupação da terra, obtido pela classificação de 

imagens ou por técnicas de fotointerpretação. 

 Segundo Lang e Blaschke (2009) nos últimos anos, ao lado de uma pesquisa 

intensa sobre os comportamentos de índices e de sua relevância ecológica, foram 

produzidos diversos pacotes de aplicativos computacionais que disponibilizam, de formas 

diferentes, métricas descritoras de estruturas. Esses programas caracterizam a 

fragmentação de uma paisagem, fornecendo valores quantitativos de extensão de área e 
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de distribuição espacial dos diferentes tipos de fragmentos que compõem uma paisagem 

(HESSBRURG et al., 2000). 

 Para Blaschke (2000) o programa Fragstats de MacGarigal e Marks (1995), trata-

se da ferramenta mais abrangente para a análise quantitativa da estrutura da paisagem. 

No entanto, deve-se ressaltar que devido ao seu direcionamento propositalmente 

universal e apesar da grande documentação, não facilita ao usuário o processo de 

escolha, em razão da enorme quantidade de possíveis valores de medição, então, entre 

outros motivos alguns produtos alternativos foram desenvolvidos. 

 O aplicativo computacional ArcGIS da empresa ESRI é, pela medição das 

licenças, o mais difundido de SIGs no mundo inteiro, e encontra-se na versão 10, 

reunindo um grande número de métodos de análise. Para a avaliação de métricas da 

paisagem é muito utilizado a extensão gratuita para o ArcGIS Patch Analyst (REMPEL, 

2003). Segundo Lang e Blascke (2009), essa extensão fornece essencialmente métricas 

do Fragstats, porém em forma comprimida. 

 

2 Principais conceitos em ecologia da paisagem 

 

2.1 Estrutura da paisagem 

 
 O termo paisagem apresenta grande diversidade de conceitos. Contudo, na 

maioria deles, menciona-se a noção de espaço aberto, espaço “vivenciado” ou de espaço 

de inter-relação do homem com o seu ambiente. Considerando a paisagem simplesmente 

como uma área heterogênea composta por diferentes classes de uso da terra, esta 

apresenta três características fundamentais que devem ser estudadas: estrutura; função 

e; alterações. 

 Os autores Forman e Godron (1986) definem cada uma dessas características a 

serem estudadas na paisagem: 

 

(1) estrutura: relação espacial entre diferentes ecossistemas ou elementos presentes na 

paisagem, ou seja, é a distribuição da energia, dos materiais e espécies em relação ao 

tamanho, forma, número, tipo e configuração dos ecossistemas; 

 

(2) função: refere-se à interação entre os elementos espaciais, que são o fluxo de 

energia, materiais e organismos dos ecossistemas componentes e; 

 

(3) alterações: mudanças na estrutura e função do mosaico ecológico, ocorridas na 

paisagem ao longo do tempo. 
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 As alterações ocorridas em uma paisagem durante certo intervalo de tempo 

podem ser obtidas simplesmente com um estudo de evolução temporal por meio do 

mapeamento das classes de uso e ocupação da terra. No entanto quando se quantifica a 

estrutura da paisagem, obtêm-se maior detalhamento das alterações ocorridas e da 

função da paisagem. Assim sendo, fica evidenciada a importância da característica 

estrutura dentro da ecologia da paisagem sendo esta, composta pelos elementos 

fragmento, corredor e matriz. 

 Os fragmentos são os menores elementos observáveis da paisagem e a mais 

importante unidade espacial a ser estudada e descritos por alguns autores como patches 

ou manchas. 

 A matriz pode ser considerada como o meio onde estão contidas as outras 

unidades, representando um estado atual do habitat intacto e alterado ou antropizado. 

Neste contexto, a matriz representa o tipo de elemento com maior conectividade e que 

ocupa a maior extensão na paisagem incluindo manchas e corredores de diferentes tipos. 

 De maneira geral, quando se realiza estudos em paisagens antropizadas, onde 

houve a remoção da vegetação natural, as manchas são os fragmentos florestais, que 

estão inseridos em uma matriz que abrange a maior parte da paisagem. Neste caso os 

usos antrópicos (pastagem, agricultura, área urbana, entre outras). Este é um exemplo 

convencional, ou seja, o que normalmente se encontra, mas não se deve tomar como 

regra que sempre as manchas de uma paisagem serão os fragmentos florestais e a 

matriz o ambiente antropizado que o envolve. Pode-se tomar como base outro exemplo: 

imagine uma paisagem extensa de floresta na região amazônica onde alguns locais estão 

sendo desmatados para formação de pastagem, neste caso, as manchas da paisagem 

são os pontos de desmatamento e a extensa área florestal que os envolve é a matriz. 

 Os componentes da estrutura da paisagem, mancha, corredor e matriz, estão 

representados na Figura 1. 

 Via de regra, o que interessa na ecologia da paisagem são os fragmentos 

florestais. Nesse caso, os corredores são representados como estruturas lineares, 

conectando as manchas, desempenhando um importante papel para espécies de animais 

migratórios, contribuindo significativamente para o aumento da variedade de espécies e 

do conjunto de indivíduos. 
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Figura 1. Exemplo de mancha, corredor e matriz. 

 

2.2 Por que e como quantificar paisagens? 

 

 A capacidade de quantificar a estrutura da paisagem é um pré-requisito para o 

estudo da função e mudança de paisagem. Por este motivo, tem-se desenvolvido 

métodos de quantificação dessa. 

 Os índices utilizados em ecologia da paisagem representam novos métodos para 

a quantificação dos padrões espaciais e para a comparação entre paisagens, permitindo 

a identificação de suas principais diferenças ou mudanças em escala temporal e 

determinando as relações entre os processos funcionais e os padrões das paisagens. 

 A variedade de índices ou métricas existentes em ecologia da paisagem levou 

autores como McGarigal e Marks (1995) a agruparem esses índices nas seguintes 

categorias: índices de área; índices de densidade, tamanho e variabilidade métrica dos 

fragmentos; índices de forma; índices de borda; índices de área central; índices de 

proximidade; índices de diversidade e; índices métricos de contágio e espalhamento. 

 Algumas das métricas descritivas da estrutura da paisagem são calculadas em 

função de cada mancha ou fragmento enquanto outras, são obtidas ao nível de toda a 

paisagem para uma dada região amostral. No geral, a análise de uma só métrica não é 

adequada para caracterizar a estrutura de uma paisagem. Assim, se apresentará uma 

breve revisão das métricas encontradas na literatura. 
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2.2.1 Índices de área 

 

 Os índices ou métricas de área quantificam o tamanho dos fragmentos e, no geral, 

são a base do conhecimento da paisagem, isto porque são métricas utilizadas por muitas 

outras, sendo úteis para estudos ecológicos. 

 A seguir são apresentadas as fórmulas dos índices de área propostas por 

McGarigal  e Marks (1995): 

 

a) Área da classe (CA )  

∑
1=

=
n

i

ciCA                                       (eq.1) 

Em que, 

CA : soma das áreas de todas as manchas que pertencem a uma determinada classe e; 

ci : área da i-ésima mancha correspondente à classe avaliada.  

 

b) Área da paisagem (TLA)  

 

∑

n

1i
AiTLA

=
=                                                 (eq.2) 

 

Em que, 

TLA
 
: soma das áreas de todas as manchas na paisagem e; 

iA : área da i-ésima mancha dentro da paisagem total. 

 

2.2.2 Índices de densidade e tamanho 

 
 Os índices de densidade, tamanho e variabilidade métrica são medidas da 

configuração da paisagem. Como exemplo, têm-se: o número de fragmentos; o tamanho 

médio dos fragmentos nas suas respectivas classes; o desvio padrão e; o coeficiente de 

variação do tamanho.  

 A seguir, são apresentadas as fórmulas dos índices de densidade e tamanho 

propostas por McGarigal e Marks (1995): 

 

a) Número de manchas ( NUMP) 

 

Quantifica o número de fragmentos ou manchas existentes em cada classe ou na 

paisagem. 
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∑

n

1i
niNUMP

=
=                                       (eq.3) 

Em que, 

NUMP: número total de fragmentos dentro da paisagem e; 

ni : número de fragmentos da classe i. 

 

b) Tamanho médio dos fragmentos ( MPS):  

 

É calculado com base na área total da classe e de seu respectivo número de 

fragmentos, o que permite estimar o tamanho médio para seus fragmentos. 

ni

aij
MPS

n

j

∑
1==                                       (eq.4) 

Em que, 

aij
 
: área do fragmento i na classe j; 

j : 1 a n  número de fragmentos e; 

in : número de fragmentos da classe. 

 

c) Desvio padrão do tamanho médio de fragmentos ( PSSD) 

 

É uma medida de variação absoluta. Para o tamanho, expressa, em média, o 

quanto os valores observados variam em relação à sua média. 

 

2

1= 1=

∑ ∑
=

ni

aijaij

PSSD

n

j

n

j               (eq.5) 

Em que, 

aij : área do fragmento i na classe j; 

j : 1 a n número de fragmentos e; 

in : número de fragmentos da classe i. 

 

d) Coeficiente de variação do tamanho médio de fragmentos ( PSCoV) 

 

É uma medida de variação relativa. Dessa maneira, quantifica a variação dos 

dados em função da média. 

 



 31 

100×=
MPS

PSSD
PSCoV                           (eq.6) 

 

Em que, 

PSSD: desvio padrão do tamanho dos fragmentos e; 

MPS: tamanho médio dos fragmentos. 

 

2.2.3 Índices de borda 

 

 O aumento na proporção de bordas eleva a temperatura do ar e o déficit de 

pressão de vapor, estendo-se por muitos metros para dentro dos fragmentos. Esse 

processo promove um conjunto de mudanças no equilíbrio do ambiente, alterando as 

relações ecológicas entre populações da fauna, flora e meio abiótico (RIBEIRO e 

MARQUES, 2005). 

 Os índices de borda usualmente são considerados como representantes da 

configuração da paisagem, porém nem sempre sua distribuição espacial é explícita. A 

seguir são apresentadas as fórmulas dos índices de borda propostas por McGarigal  e 

Marks (1995): 

 

a) Total de Bordas (TE) 

∑
1=

=
n

i

eiTE                 (eq.7) 

Em que, 

TE: soma de todas as bordas da classe ou paisagem; 

ei: borda da i-ésima mancha. 

 

b) Densidade de bordas ( ED ) 

 

Representa a quantidade de bordas relativa à área da classe ou paisagem em 

metros por hectare. 

TLA

TE
ED =                            (eq.8) 

Em que, 

ED : densidade de bordas; 

TE : total de bordas e; 

TLA : área total da paisagem. 
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2.2.4 Índices de forma 

 

 Quanto aos índices de forma, são responsáveis pela configuração da paisagem. 

Para quantificação desta variável, é necessário adotar-se uma paisagem padrão para 

efeito de comparação. 

 A relação entre o perímetro e a área de um fragmento de habitat está diretamente 

ligada à forma desse fragmento. Quanto menor for essa relação, menor também será a 

borda e vice-versa. A seguir são apresentadas as fórmulas dos índices de forma 

propostas por McGarigal e Marks (1995): 

 

a) Índice de forma média ( MSI ): 

 

Expressa a forma média dos fragmentos da classe avaliada, em função da razão 

média perímetro/área de seus fragmentos, comparada a uma forma padrão. Quando se 

utiliza o formato vetorial poligonal para os mapas, a forma padrão é representada por um 

círculo. Quando se utiliza o formato matricial ou raster, essa forma padrão se constitui em 

um quadrado. Dessa maneira, o índice de forma médio é igual a 1 quando todas as 

manchas ou fragmentos forem circulares (para polígonos) ou quadrados (para raster) e 

aumenta com a irregularidade de forma de mancha crescente. 

 

ni

aij

pij

MSI

n

j

∑
1=

25,0

=                           (eq.9) 

Em que, 

aij : área do fragmento i na classe j; 

pij : perímetro do fragmento ij; 

j : 1 a n  número de fragmentos e; 

ni : número de fragmentos da classe i. 

 

b) Índice de forma média ponderado pela área ( AWMSI): 

 

É calculado de maneira semelhante ao índice de forma média (MSI). No entanto, 

a média é ponderada de acordo com a área dos fragmentos. Dessa maneira, fragmentos 

de maior tamanho recebem um peso maior. 
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∑
∑1=

1=

×
25,0

=
n

j

n

j

aij

aij

aij

pij
AWMSI            (eq.10) 

Em que, 

aij : área do fragmento i na classe j; 

pij : perímetro do fragmento ij e; 

j : 1 a n número de fragmentos. 

 

c) Dimensão fractal da mancha média ( MPFD ): 

 

A dimensão fractal também é uma medida do índice de forma, sendo obtida 

multiplicando por 2 vezes o logarítmo do perímetro do fragmento e dividindo pelo 

logariítmo da área do fragmento. A métrica dimensão fractal ( MPFD) se diferencia do 

índice de forma média ( MSI ) por variar de 1 a 2, tornando-se uma melhor alternativa de 

representação, sendo que MSI varia de 1 ao infinito. 

 

( )
aij

pij
MPFD

ln

25,0ln2
=              (eq.11) 

 

Em que, 

aij : área do fragmento i na classe j e; 

pij : perímetro do fragmento ij. 

 

2.2.5 Índices de proximidade 

 

 Estas métricas quantificam a configuração da paisagem. A proximidade entre os 

fragmentos é importante para os processos ecológicos, e tem implícito em seus 

resultados o grau de isolamento dos fragmentos (VOLOTÃO, 1998; FORMAN e 

GODRON, 1986). 

 A métrica de distância do vizinho mais próximo tem como limitação o fato de não 

considerar a heterogeneidade da vizinhança, visto que, ao nível de classe, só são 

computadas manchas da mesma classe. As fórmulas dos índices de proximidade 

propostas por McGarigal e Marks (1995) são apresentadas a seguir: 
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a) Distância média do vizinho mais próximo entre fragmentos ( MNN ): 

 

Quantifica a distância média entre os fragmentos de mesma classe. Pode ser 

calculado pela formula: 

in

hij
MNN

n

j

'
=
∑

1=
                         (eq.12) 

Em que, 

hij : distância (m) do fragmento ij ao vizinho mais próximo de mesma classe e; 

i'n : número de fragmentos da classe i  na paisagem, que tenha vizinho próximo. 

 

b) Índice de proximidade média ( MPI ): 

 

Quantifica a distância média entre fragmentos, tendo por base um raio 

previamente determinado. O índice de proximidade média é obtido pela soma de cada 

área dos fragmentos de mesma classe, divididos pela distância euclidiana borda-a-borda 

respectiva, considerando somente os fragmentos dentro do raio de busca. 

 

ni

hijs

aijs

MPI

n

1j

n

1s
∑ ∑

= ==                           (eq.13) 

Em que, 

s : número de fragmentos dentro de uma vizinhança específica; 

aijs: área (m²) do fragmento dentro de uma vizinhança específica de fragmento ij ; 

hijs: distância entre fragmentos ijs  e fragmentos ij ; 

j : 1 a n número de fragmentos e; 

ni : número de fragmentos da classe i . 

  

Para o índice de proximidade dos fragmentos, quanto maior o valor do índice, 

maior será à distância entre fragmentos, isto é, maior será o grau de isolamento entre os 

fragmentos do raio de busca. 

 

2.2.6 Índices de área central 

 

 Os índices de área central ou área nuclear refletem tanto a composição quanto a 

configuração de uma paisagem e, na maioria dos casos, dependem de outros índices 
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(densidade, número de fragmentos, índices de borda e de forma) para serem melhor 

interpretados. As métricas relacionadas aos índices de área central podem ser obtidas 

conforme proposta de McGarigal e Marks (1995): 

 

a) Índice de área nuclear total (TCAI ): 

 

Quantifica a porcentagem da classe ocupada com área nuclear, desconsiderando 

a faixa referente a borda. Para os índices de área nuclear, deverá ser adotada uma faixa 

com largura de buffer, representando o efeito de borda. O TCAI é expresso pela fórmula: 

 

100
aij

aij
TCAI

n

1j

n

1j

e

×=

=

=

∑

∑

             (eq.14) 

Em que, 

eaij : área interior do fragmento ij ; 

aij : área do fragmento i na classe j  e; 

j  = 1 a n  número de fragmentos. 

 

b) Número de fragmentos com área nuclear ( NCA): 

 

Expressa o número de fragmentos que possuem área nuclear, desconsiderando o 

efeito de borda, para cada classe. É determinado pela fórmula: 

 

∑

n

1j

eijnNCA
=

=                          (eq.15) 

 

Em que, 

ijne : número de áreas interiores dos fragmentos e; 

j : 1 a n  número de fragmentos. 

 

3 Metodologia 

 

 A seguir, será apresentado um exemplo de trabalho realizado em ambiente 

florestal fundamentado em conceitos de ecologia da paisagem apoiado em 

geotecnologias. 
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3.1 Análise espacial de fragmentos florestais na ba cia do rio Itapemirim, ES 

 
 Neste estudo, realizado por Pirovani et al. (2010), foram mapeados os fragmentos 

florestais em uma área pertencente à bacia do rio Itapemirim e realizada a análise da 

paisagem florestal por meio de métricas da paisagem. 

 A área desta pesquisa refere-se às interbacias 77161, 77163 e 77165 do nível 5 

do método de Otto Pfafstetter (PFAFSTETTER, 1989), pertencentes à bacia do rio 

Itapemirim, no Sul do estado do Espírito Santo. Esta área representativa da bacia, situa-

se entre os meridianos 40º48'e 41º32' de longitude Oeste e entre os paralelos 20º43' e 

20º59' de latitude Sul. Possui área de 1600 km2, abrangendo 8 dos 17 municípios que 

compõem a bacia (Figura 2).  

 O mapeamento dos fragmentos foi obtido utilizando técnicas de fotointerpretação 

na escala de 1:1500 de ortofotomosaico do ano de 2007, cedido pelo Instituto Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).  

 Para o cálculo dos índices de ecologia foi utilizada a extensão Patch Analyst 

dentro do aplicativo computacional ArcGIS 9.3. As métricas foram calculadas utilizando a 

versão para dados vetoriais (Patch.) para o arquivo de fragmentação obtido com o 

mapeamento pela fotointerpretação dos fragmentos. 

 

 
 
Figura 2. Localização da área de estudo, bacia do r io Itapemirim, ES. 
 

Área de estudo

Bacia do Rio Itapemirim

R
io

 B
ra

ço
 N

or
te

 E
sq

ue
rd

o

200000

200000

220000

220000

240000

240000

260000

260000

280000

280000

300000

300000

320000

320000

76
60

00
0

76
60

00
0

76
80

00
0

76
80

00
0

77
00

00
0

77
00

00
0

77
20

00
0

77
20

00
0

77
40

00
0

77
40

00
0

77
60

00
0

77
60

00
0

Rio Itapemirm

R
io

 C
as

te
lo

R
io

 B
ra

ço
 N

or
te

 D
ire

ito

Rio Muqui do Norte

Convenções Topográficas

Coordenadas UTM do ponto 
de partida (Po)

E= 208.084,717 m
N = 7.748.258,396 m

Projeção: Universal 
Transversa de Mercator
Datum: World Geodetic 

System 1984 - 
WGS 84, zona 24 K

Escala Gráfica
15 0 157,5

 km

Po

Resp. Técnicos:
Daiani B. Pirovani
Aderbal G. da Silva
Alexandre R. dos Santos

Apoio:
Fapes: Fundação de apoio
à ciência e tecnologida
do Espírito Santo

Localização da área de estudo
dentro da bacia hidrográfica do
 rio Itapemirim com seus 
principais afluentes

Elaborado no ano de 2009
Fonte:GEOBASES/Sistema de
Informações Hidrológicas da
Bacia do rio Itapemirm -SIHBRI



 37 

4 Resultados e discussão 
 

 Ao todo, foram encontrados 3.285 fragmentos, representando 17% de cobertura 

florestal. Os fragmentos mapeados foram divididos em classes de tamanho, sendo 

considerados: fragmentos pequenos, menores que 5 ha; de tamanho médio, entre 5 e 50 

ha e; grandes, maiores que 50 ha (Figura 3).  

 Na Figura 4, tem-se que os fragmentos pequenos foram encontrados em maior 

número (2.236), seguidos pelos fragmentos de tamanho médio (749) e por último, pelos 

fragmentos grandes, que compreenderam apenas 100 manchas. O número de 

fragmentos de cada classe de tamanho possui relação inversa com a contribuição em 

área, o que diversos trabalhos apontam ser um fato comum em paisagens de floresta 

Atlântica (Almeida (2008); Valente e Vettorazzi (2005); Rodrigues (1993); Lima (1997); 

Ranta et al. (1998) e; Pires et al. (1998). 

 

 
 
Figura 3. Distribuição das classes de tamanho dos f ragmentos florestais na bacia 
do rio Itapemirim, ES. 
 
 A partir desses resultados, obtidos com o mapeamento dos fragmentos florestais 

e apoiados por geotecnologias, as caracterizações quantitativas por meio de métricas da 

paisagem foram feitas com os grupos de índices de área; densidade e tamanho, forma e 

proximidade. Os valores das métricas calculadas encontram-se na Tabela 1. 

 

240000

240000

250000

250000

260000

260000

270000

270000

280000

280000

290000

290000

300000

300000

310000

310000

76
70

00
0

76
70

00
0

76
80

00
0

76
80

00
0

76
90

00
0

76
90

00
0

77
00

00
0

77
00

00
0

77
10

00
0

77
10

00
0

77
20

00
0

77
20

00
0

77
30

00
0

77
30

00
0

77
40

00
0

77
40

00
0

CLASSES DE TAMANHO DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS

Convenções Topográficas

Elaborado no ano de 2009
Fonte:
Aerofoto Ortorretificada 
do ano de 2007
Escala: 1:35000 : IEMA

Apoio:
Fapes: Fundação de apoio
à ciência e tecnologia do 
Espírito Santo

Resp. Técnicos:
Daiani Bernardo Pirovani
Aderbal Gomes da Silva
Alexandre Rosa dos Santos

Projeção: Universal 
Transversa de Mercator
Datum: World Geodetic 

System 1984 - 
WGS 84, zona 24 K

Po

10 0 105

 km

Escala Gráfica

Classes de Tamanho

Menor que 5 ha

5-50 ha

Maior que 50 ha

Coordenadas UTM do ponto 
de partida (Po)

E= 234.996,757 m
N = 7.707.725,142 m



 38 

 
 
Figura 4. Relação entre o número de fragmentos flor estais e as suas respectivas 
áreas das classes de tamanho na bacia do rio Itapem irim, ES. 
 

  

Tabela 1. Índices de ecologia da paisagem calculado s para as diferentes classes de 
tamanho dos fragmentos florestais na bacia do rio I tapemirim, ES. 
 
 

Grupo Índices* Unidade 
Classes de Tamanho 

Pequeno 
(< 5 ha) 

Médio 
(5 – 50 ha) 

Grande 
(> 50 ha) 

Todos 
(0 a >50 ha) 

Á
re

a
 

CA 
Hectares 

(ha) 
3.420,67 11.309,50 13.537,01 28.267,18 

D
en

si
da

de
 e

 
ta

m
an

ho
 

MPS 
Hectares 

(ha) 
1,40 15,10 135,37 8,61 

NUMP Adimensional 2436 749 100 3.285 

PSSD 
Hectares 

(ha) 
1,21 10,63 164,84 37,35 

PSCoV Porcentagem 85,54 70,25 122,79 433,85 

B
or

da
 

TE Metros (m) 1.801.330,95 2.568.015,5 1.732.072,3 6.093.977,15 

ED m/ha 523,14 226,66 127,75 215,48 

F
or

m
a MSI Adimensional 1,85 2,50 4,29 2,07 

AWMSI Adimensional 1,99 2,75 4,81 3,65 
MPFD Adimensional 1,41 1,36 1,38 1,40 

P
ro

xi
m

id
ad

e
 

MNN Metros (m) 1.328 1.594 1.331 793,5 

* CA (Área de todas as manchas da classe); MPS (Tamanho médio da mancha); NUMP (Número de 
manchas); PScoV (Coeficiente de variação do tamanho da mancha); PSSD (Desvio padrão do tamanho da 
mancha);. MSI (Índice de forma médio); AWMSI (Índice de forma de área média ponderada); MPFD 
(Dimensão fractal da mancha média); TE (Total de bordas); ED (Densidade de borda); MNN (Distância média 
do vizinho mais próximo). 
  

O índice de tamanho médio (MPS) das classes de fragmentos florestais 

apresentou um valor de área média para os fragmentos grandes de 135,37 ha, porém 



 39 

através do alto valor do desvio padrão do tamanho da mancha (PSSD = 164,84 ha) 

percebeu-se a alta variabilidade nos valores de área dos fragmentos desta classe, 

mostrando que entre os fragmentos grandes pode-se encontrar valores variando de 50 

até 1306 ha.  

 A média de tamanho para todos os fragmentos quando analisados conjuntamente, 

ou seja, sem distinção de diferentes classes de tamanho, possui valor de 8,61 ha. No 

entanto, o valor elevado do coeficiente de variação do tamanho da mancha (PSCoV= 

433,85%) indica a existência de fragmentos com valores de área muito acima e/ou muito 

abaixo do valor médio, pois, segundo Pereira et al. (2001) o tamanho médio dos 

fragmentos deve ser analisado, examinando-se o desvio padrão. Se o desvio padrão for 

muito grande, é possível que haja grandes fragmentos, mesmo com um tamanho médio 

relativamente baixo. 

 As métricas de borda revelaram menor valor do total de borda (TE) para a classe 

dos fragmentos grandes (1.732.072 m). Já os fragmentos médios apresentaram o maior 

valor total de bordas (2.568.015,5 m), e a classe de fragmentos pequenos foi constituída 

de menor total de borda (1.801.330,95 m) do que os fragmentos médios. Porém ao 

comparar esse valor de borda com sua contribuição em área, que é bem menor do que 

os fragmentos médios, percebeu-se maior proporção borda/área nos fragmentos 

menores. 

 Os fragmentos pequenos apresentaram, comparativamente, maior densidade de 

bordas (ED), 523,14 m/ha, contra 226,66 m/ha dos médios e 127,75 m/ha dos grandes. 

Essas diferenças, devem-se aos valores de área ocupados por cada classe de tamanho 

dos fragmentos, sendo a densidade de bordas inversamente proporcional à área ocupada 

por cada classe. 

 Estes resultados apontam para um menor efeito de borda nos fragmentos grandes 

indicando maior grau de conservação, pois de acordo com Fleury (2003) a transição entre 

o fragmento florestal e o ecossistema adjacente é muito abrupta, criando uma borda que 

expõe a floresta às condições encontradas na matriz adjacente. A porção externa da 

mata adjacente à borda torna- se parte da zona de transição, ocasionando mudanças 

microclimáticas, como aumento da temperatura e ressecamento próximo a borda, 

acarretando alterações na composição de espécies e na estrutura da vegetação. 

 Ao analisar as métricas de borda para os fragmentos da área obteve-se como 

valor total de bordas (TE) a soma do perímetro das três classes de tamanho e, o valor da 

densidade de bordas (ED) aproxima-se da densidade de bordas para os fragmentos de 

tamanho médio (215,48 m/ha). Isso se deve ao fato de que a média de tamanho dos 

fragmentos (MPS) do grupo ser mais próxima da média de tamanho encontrada para os 

fragmentos do conjunto. 
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 A comparação dos valores de índice de forma (MSI) das classes de tamanho dos 

fragmentos revela que os pequenos apresentam formato mais regular (MSI =1,85) 

quando comparados com os fragmentos médios e grandes que apresentam valores de 

MSI de 2,50 e 4,29, respectivamente. Assim, os formatos vão ficando mais irregulares 

(não-circular) com o aumento de tamanho dos fragmentos. 

 Os valores do índice de forma médio ponderado pela área (AWMSI) para as três 

classes de tamanho dos fragmentos são superiores ao observado para o índice de forma 

médio (MSI), indicando que os fragmentos de maior área têm forma mais irregular que a 

média (McGarigal e Marks,1995). Essa relação existe porque, para o cálculo do índice de 

forma médio ponderado pela área (AWMSI), os fragmentos recebem pesos em função de 

seu tamanho. 

Apesar dos índices de forma indicar formatos mais irregulares para os fragmentos 

grandes e regulares para os fragmentos pequenos, o tamanho e a forma do fragmento 

natural (que surge com a regeneração) ou não natural (área de floresta que foi 

fragmentada) podem estar intrinsecamente ligados à borda. Quanto menor o fragmento 

ou mais alongado, mais forte será o efeito de borda, pois a razão interior margem diminui 

(PÉRICO et al., 2005), sendo assim, mesmo apresentando formatos mais irregulares, os 

fragmentos maiores estão sob menor efeito de borda que os menores.   

 O grau de isolamento dos fragmentos, expresso pela distância média do vizinho 

mais próximo (MNN) apresentou resultado semelhante para as três classes de tamanho 

consideradas, estando apenas os fragmentos de tamanho médio com isolamento um 

pouco maior que os demais, apresentando 1.594 m de distância do fragmento mais 

próximo contra 1.328 m de distância entre os fragmentos pequenos e 1.331 m de 

distância entre os fragmentos grandes. 

 Ao analisar a distância entre todos os tamanhos de fragmentos (MNN=793,5 m), o 

grau de isolamento decresce. Assim, é importante considerar os fragmentos de menor 

tamanho como trampolins ecológicos dentro da paisagem. Porém, de maneira geral, 

pode-se considerar que os fragmentos dessa área representativa da bacia possuem alto 

grau de isolamento, dificultando diversas interações ecológicas, tanto para a flora quanto 

para a fauna. Awade e Metzger (2008), por exemplo, observaram que algumas espécies 

de aves de sub-bosque evitam cruzar áreas abertas com distâncias superiores a 40 m e 

ainda, segundo Janzen (1988) citado por Guisard (2006), em determinadas situações o 

limite de dispersão de sementes pelo vento gira em torno de 180 m. 
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5 Conclusões 

 

 A aplicação de índices de ecologia da paisagem requer considerar a 

interdependência e a eficiência dos mesmos. O ideal na quantificação da estrutura das 

paisagens é que se tenha uma pequena variedade de índices, compreendendo todos os 

grupos, os quais permitam obter em curto espaço de tempo, o mais importante da 

estrutura e do padrão de uma paisagem. 

 Há a necessidade de selecionar os índices em menor grupo que seja suficiente 

para descrever os aspectos mais importantes da heterogeneidade da paisagem. As 

diversas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas com a aplicação dos índices de 

ecologia da paisagem devem ser consideradas nessa seleção. 

 Uma vantagem na aplicação dos índices ou métricas que estudam a estrutura da 

paisagem é que estes minimizam a necessidade de informação adquirida no campo. 

Logo, sua utilização é uma prospectiva do uso de geotecnologias em estudos da 

paisagem, possibilitando estudos a níveis regionais, bem como o de mudanças ao longo 

do tempo na estrutura da paisagem por meio de dados de imagens de satélite e 

fotografias aéreas. 

 

6 Referências bibliográficas  
 
ALMEIDA, C.G. Análise espacial dos fragmentos florestais na área do Parque Nacional dos Campos Gerais, Paraná . 
Dissertação (Mestrado em Gestão do território), Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, 2008. 
 
AWADE,M.; METZGER, J.P. Importance of functional connectivity to evaluate the effect of habital fragmentation for three 
Atlantic Rainforest birds. Austral Ecology , n.33,. 2008. 
 
BLASCHKE, T. Landscape Metrics: Konzepteeines jungen Ansatzes der Landschaftsokologie und Anwendungen in 
Naturschutz und Landschaftsforschung. Archiv fur Naturschutz und Landschaftsforschung , 267-299, 2000. 
 
FARINA, A. Principles and methods in landscape ecology .Londres: Chapman e Hall.1998. , 235 p 
 
FLEURY, M. Efeito da Fragmentação Florestal na predação de sem entes da Palmeira Jerivá (Syagrus 
Romanzoffiana) em florestas semidecíduas do estado de São Paulo . Dissertação (Mestrado) – USP/SP. Piracicaba. 
2003 
 
FORMAN, R.T.T; GODRON, M. Landscape Ecology . New York, John Wilwy e Sons.619p. 1986. 
 
GUISARD, D.M.P. Relatório de projeto de Iniciação Científica – bols a PIBIC/CNPq do período de Agosto de 2005 à 
Julho de 2006 , sob orientação de Dra. Tatiana Mora Kuplich, à Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR). INPE, São José 
dos Campos, 2006. 
 
HESSBURG, P.F.; SMITH, B.G.; SALTER, R.B.; OTTMAR, R.D.; ALVARADO, E.Recent changes (1930s-1990s) in spatial 
patterns of interior northwest forest, USA. Forest Ecologyand Management , v. 136, p.53-83, 2000. 
 
LANG, S.; BLASCHKE, T. Análise da paisagem com SIG . Tradução: Hermann Kux, São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 
 
LIMA, E.A.C.F. Estudo da paisagem do município de Ilha Solteira-SP : subsídios para planejamento físico-ambiental. 
São Carlos . 112 p.Tese (Doutorado) Universidade Federal de São Carlos. 1997. 
 
MCGARIGAL AND MARKS. Fragstats: Spatial pattern analysis program for qua ntifying landscape 
structure. Reference manual.For.Sci. Dep. Oregon State University. Corvallis Oregon. 1995. 59 p.+ Append 
 
NAVEG, Z. e LIEBERMAN, A. Landscape ecology: theory and application . Springer-Verlag, New York, 1994. 
 
PEREIRA, J.L.G.; BATISTA, G.T.; THALÊS, M.C.;ROBERTS, D.A.; VENTURIERI, A.V.  Métricas da paisagem na 
caracterização da evolução da ocupação da Amazônia. Geografia , v. 26, n. 1, p. 59-90, abr. 2001 



 42 

PÉRICO, E.; CEMIN, G.; LIMA, D. F. B. DE; REMPEL, C. Efeitos da fragmentação de hábitats sobre comunidades animais: 
utilização de Sistema de Informações Geográficas e de métricas de paisagem para seleção de áreas adequadas a testes. 
Anais...  XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 16-21 abril , INPE, p. 2339-2346. 2005. 
 
PFAFSTETTER, O. Classificação de bacias hidrográficas: metodologia de codificação . Rio de Janeiro, RJ: 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), 1989. 19 p. 
 
PIRES, J.S.R.; SANTOS, J.E.; PIRES, A.M.Z.C. e HENKE-OLIVEIRA, C. Abordagem metodológica para a identificação e 
manejo de fragmentos de áreas naturais. In:Anais...  VIII Seminário Regional de Ecologia, vol. VIII – Programa de pós 
graduação em Ecologia e Recursos Nturais, UFSCAR, São Carlos, 571-584, 1998. 
 
PIROVANI, D.B.Fragmentação florestal, dinâmica e ecologia da pais agem na bacia hidrográfica do rio Itapemirim , 
ES. 106 f ,Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais), Universidade Federal do Espírito Santo, 2010. 
 
RANTA,  P. et  al. The  fragmented  Atlantic rain forest  of  Brazil:  size,  shape  and  distribution  of forest fragments. 
Biodiversity and Conservation , Amsterdam, v. 7, p. 385-403, 1998 
 
REMPEL, R.  Patch Analyst v.3.0 . 2003. <http://flash.lakeheadu.ca/~rempel/patch/. Acesso em 12 de Fev. de 2009. 
 
RISSER, P.G.; KAR, J.R.; FORMAN, R.T.T. Landscape ecology, directions and approaches.Illinois Natural HistorySurveys. 
Special Publications , 2: 1-18, 1984. 
 
RODRIGUES, E. Ecologia de fragmentos florestais no gradiente de u rbanização de Londrina – Pr.  São Carlos, 102p. 
Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 1993. 
 
TROPPMAIR, H. Ecologia da paisagem: uma retrospectiva. Anais do I Fórum de debates “Ecologia da Paisagem e  
Planejamento Ambiental . Sociedade de Ecologia do Brasil, Rio Claro, SP, 2000 
 
TURNER, M.G. Landscape Ecology: The effect of pattern on process. Annu. Rev. Ecol . Syst.20: 171-197. 1989 
 
TURNER, M. CARPENTER, S.:, At last: a journal devoted to ecosystems', Ecosystems 1(1), 1–4. 1998. 
 
VALENTE, R.O.A.; VETTORAZZI, C.A. Análise da estrutura da paisagem na Bacia do Rio Corumbataí. Scientia 
Florestalis , n.62, p. 114-119. 2005. 
 
VOLOTÃO, C.F.S. Trabalho de análise espacial: métricas do Fragstat s. São José dos Campos: INPE,. 1998. 45 p 
 
YONG, A.G.; MERRIAM, H.G. Effects of forest fragmentation on the spatial genetic structure of  Acersacvharum Marsh. 
(sugar maple) populations.  Heredity , v.1, p.277-289, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

CAPÍTULO 2 

 

UTILIZAÇÃO DE GEOTECNOLOGIA NA DELIMITAÇÃO DE 
CORREDORES ECOLÓGICOS 

 
Franciane Lousada Rubini de Oliveira Louzada 
Alexandre Rosa dos Santos  
Aderbal Gomes da Silva  
Onair Mendes de Oliveira  
Giovanni de Oliveira Garcia  
Vicente Paulo Soares 
 

 

1 Introdução 

 

 As paisagens brasileiras, em sua maioria, possuem remanescentes de vegetação 

que se encontram isoladas, compondo assim ambientes diferentes do original. Os fatores 

como a diminuição das áreas de vegetação natural e o grau de isolamento afetam as 

relações ecológicas entre as espécies, ocasionando um impacto negativo sobre o 

tamanho das populações (LOUZADA, 2010). 

 Para tentar minimizar o isolamento causado pela fragmentação é de fundamental 

importância o desenvolvimento de ações voltadas para promover a conexão entre 

fragmentos. Portanto, o estabelecimento de Corredores Ecológicos é uma necessidade 

para ampliar a proteção ambiental e a conservação da biodiversidade.  

 Corredor ecológico ou corredor de remanescentes, de acordo com a Resolução 

do CONAMA nº 09/96 (CONAMA, 1996), é “uma faixa de cobertura vegetal existente 

entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado de 

regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna 

residente nos remanescentes”. Os corredores constituem-se pelas matas ciliares em toda 

sua extensão e pelas faixas marginais definidas por lei e pelas faixas de cobertura 

vegetal existentes nas quais seja possível a interligação de remanescentes, em especial, 

as unidades de conservação e áreas de preservação permanente. 

  O planejamento dessas áreas requer a análise e integração de vários fatores 

bióticos e abióticos cujo processo, aplicado a um conjunto de dados, pode ser realizado 

por meio de técnicas de Geotecnologias, por um aplicativo computacional de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs). Essas técnicas contribuem de modo expressivo para a 

rapidez, eficiência e confiabilidade nas análises que envolvem os processos de 

degradação da vegetação natural (LOUZADA, 2010). 
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 Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo propor rotas para implantação 

de corredores ecológicos, utilizando Geotecnologia, visando a interligação dos Parques 

Estaduais de ‘Forno Grande’ e ‘Pedra Azul’ (ES). 

 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Localização e caracterização da área 

 

 O Parque Estadual Forno Grande está localizado na região Serrana do estado do 

Espírito Santo, no município de Castelo, e a 23 km deste, no município de Domingos 

Martins, está o Parque Estadual Pedra Azul (Figura 1). 

 

 

 

 
Figura 1. Parques Estaduais de ‘Forno grande’ e ‘Pe dra Azul’ com suas respectivas 
áreas de amortecimento, e a proposta de ampliação p ara a Zona de Amortecimento 
do parque estadual ‘Forno grande’, no estado do Esp írito Santo. 
 

 A área limite compreende a zona de amortecimento do Parque Estadual ‘Pedra 

Azul’ (PEPAz) com 338,38 km² e a área proposta para a ampliação da zona de 

amortecimento do Parque Estadual ‘Forno grande’ (PEFG) com 153,15 km², devido a sua 

área atual ser considerada pequena 38,46 km². Esta proposta de ampliação se deu em 
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função da área atual excluir áreas importantes em seu entorno que podem afetar 

negativamente este parque. 

 

2.2 Materiais utilizados 

 

 Foi utilizado para a base cartográfica, o Sistema geodésio World Geodetic System 

de 1984 (WGS 84) e o Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercador (UTM) foi 

adotado para a geração dos mapas. O mapeamento foi realizado no programa ArcGIS 

9.3. 

 Foram utilizados os seguintes planos de informação disponibilizados pelo Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA): aerofotos da 

região; delimitação do PEFG; delimitação do PEPAz; zona de amortecimento do PEFG e 

a área proposta para ampliação; zona de amortecimento do PEPAz. 

 Outros níveis de informação (shapefiles) foram também utilizados, incluindo os de 

APPs totais e uso e cobertura da terra da região dos PEFG e PEPAz, que foram 

rasterizados utilizando resolução de 1 m. Este valor foi devido a largura dos rios e 

estradas serem menores que a resolução de 10 m do ideal recomendado por Silva et al. 

(2002). 

 Para a geração do Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente 

(MDEHC), utilizado para gerar o mapa de declividade, foram utilizadas as curvas de nível 

com equidistância vertical de 20 em 20 m fornecido pelo Sistema Integrado de Bases 

Georreferenciadas do Estado do Espírito Santo (GEOBASES), que após a interpolação 

pelo método TIN (Triangular Irregular network) com resolução de 1 m, foi rasterizado e 

removidas as depressões espúrias, utilizando a função “Fill” para remover pequenas 

imperfeições nos dados. 

 Foi necessária a obtenção de uma autorização do IEMA para realização desta 

pesquisa, por se tratar de áreas de amortecimento das unidades de conservação dos 

Parques Estaduais de ‘Forno Grande’ e ‘Pedra Azul’. 

 Para obter as propostas para implantação do Corredor Ecológico foi utilizada uma 

metodologia por meio de SIGs para estabelecer as rotas para os CEs, visando a técnica 

de pesos de menor custo, de Louzada et al. (2010; 2011) que teve como base Rocha et 

al. (2007), Martins et al. (1998), Altoé et al. (2005), Nunes et. al. (2005), Tebaldi et al. 

(2009) e Bergher (2008). 

 Foram considerados os seguintes fatores para a proposta de interligação dos 

parques: uso e cobertura da terra, áreas de preservação permanente, e declividade. 

 Para a geração dos CEs, primeiramente, foram geradas imagens matriciais de 

custos, que representam algum fator ou combinação de fatores que afetam a viagem ao 
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longo de uma área. A definição dos pesos se deu por consulta a pesquisadores, atribuída 

de maneira a impedir ou limitar a possibilidade da passagem do corredor por áreas não 

desejáveis como áreas edificadas e estradas. 

 Para cada classe foi determinado o peso de adequabilidade, numa escala de 1 a 

100, sendo os pesos mais elevados atribuídos àqueles por onde os corredores não 

deveriam passar, conforme as diferentes formas de uso, dando origem ao mapa de 

fricção, o qual foi obtido com a soma de todos os pesos atribuídos para cada elemento 

considerado. Por meio desse procedimento, objetivou-se gerar uma superfície de custo 

na qual as classes com maiores pesos teriam maiores custos, para o caso de conservá-

los ou recuperá-los.  

 O mapa de APPs totais (que é o mapa com todas as quatro APPs estudas) foi 

dividido em duas classes, sendo uma a de APPs totais com peso 1 e a classe de outras 

áreas, com peso 100. Como o objetivo maior é que a rota dos CEs passe pelas APPs, 

estas receberam o peso menor. A partir do mapa de uso e cobertura da terra foram 

definidos os pesos para cada classe, conforme Tabela 1. 

 O mapa de declividade foi dividido em três classes, sendo elas: agricultável 

mecanicamente com declividade < 20º; uso restrito com declividade entre 20 a 45º e; 

área de preservação permanente com declividade > 45º. Como os terrenos com 

declividade mais suave são mais aptos para a mecanização na agricultura, estas áreas 

tiveram um custo maior. 

 As imagens matriciais foram multiplicadas pelo seu respectivo peso estatístico, 

utilizando método AHP proposto por Saaty (1977) e, posteriormente, somados gerando a 

Imagem Matricial de Custo Total de acordo com a equação a baixo: 

 

 

Custo_Total = P1.Uso_T_Custo + P2.APPs_Custo + P3.Dec_Custo        (eq.1) 

 
 
Em que,  
Custo_Total: imagem matricial de custo total; 

P1: peso estatístico da imagem matricial de custo de uso e cobertura da terra; 

P2: peso estatístico da imagem matricial de custo de APPs; 

P3: peso estatístico da imagem matricial de custo de declividade; 

Uso_T_Custo: imagem matricial de custo de uso e cobertura da terra; 

APPs_Custo: imagem matricial de custo de APPs e; 

Dec_Custo: imagem matricial de custo de declividade. 
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Tabela 1. Pesos atribuídos às diferentes classes de  usos e cobertura da terra da 
região dos Parques Estaduais de ‘Forno Grande’ e ‘P edra Azul’, Espírito Santo- 
Brasil, e suas justificativas, com objetivo de gera r uma superfície de custos para 
traçar os caminhos dos corredores ecológicos 
 

Pesos  

Classes de uso 

e cobertura da 

terra 

Justificativas 

100 Área edificada 
Considerada como barreiras para a passagem dos CEs, recebendo 
o custo extremo, além de sua aquisição para esta implantação ser 
muito complexa. 

100 Agricultura 

100 
Afloramento 
rochoso 

85 
Estradas 
pavimentadas 

São consideradas como barreira para o CE devido ao grande fluxo 
e velocidade dos carros, ocasionando atropelamento da fauna da 
região. Não foi atribuído um custo extremo, pois esta classe 
atravessa a área de estudo, não tendo como evitar a passagem por 
este caminho. 

75 Estradas não 
pavimentadas 

Também considerada como barreira, mas em nível reduzido devido 
ao fluxo e velocidade dos carros e a largura menor das estradas. 

75 Solo exposto 
As áreas com solo exposto estão em regiões bem próximas às 
áreas edificadas e à agricultura, não sendo adequadas para os 
CEs. 

50 Pastagem 
São áreas que podem ser utilizadas para fim de agropecuária e 
seria necessário recuperá-la com plantio de espécies nativas. 

50 Reflorestamento 
São áreas plantadas, em sua maioria com objetivo econômico, 
sendo suprimida após alguns anos ficando a área desflorestada. 

5 
Área em 
regeneração 

São áreas favoráveis à fauna, considerado positivo, pois as 
ligações se dariam num estágio de regeneração. 

5 Várzea Área importante para preservação 

1 
Cobertura 
florestal 

São áreas adequadas para integrar os CEs. 

1 Corpos d’água 

São áreas adequadas para integrar os CEs, pois é o lugar de 
dessedentação da fauna, além de constituir em seu entorno área de 
preservação. Não é considerado como barreira, pois a largura 
destes é estreita. 

1 
Parque Estadual 
‘Forno grande’ 

Área estadual de preservação de grande biodiversidade 

1 Parque Estadual 
‘Pedra Azul’ 

Área estadual de preservação estadual de grande biodiversidade. 

 

 Para traçar os caminhos ótimos, os quais representam menores custos entre os 

parques, utilizou-se o caminho mais curto (função Shortest Path). Esta função utiliza as 

imagens matriciais de distância e direção de custo para determinar uma rota de custo 

efetivo entre a origem (PEFG) e o destino (PEPAz). Dessa forma, foram traçados os 

corredores interligando os dois Parques Estaduais. 

 Em seguida, fez-se a interligação entre os parques com os corredores possuindo 

largura igual a 10% de seu comprimento seguindo a orientação descrita pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1996) na Resolução nº 09, de 24 de outubro de 

1996, Art. 3º que define “a largura dos corredores será fixada previamente em 10% do 

seu comprimento total, sendo que a largura mínima será de 100 metros”. Em seu 
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Parágrafo Único diz que “quando em faixas marginais a largura mínima estabelecida se 

fará em ambas as margens do rio”.  

 Para propor a melhor rota, foram analisados os dados das tabelas geradas pelas 

imagens de declividade, uso e cobertura da terra, APPs totais, e o conflito do uso e 

cobertura da terra nas APPs totais em relação a cada corredor. 

 

 

3 Resultados e discussão 

 

 Foram geradas seis propostas distintas de rotas para os CEs, nomeadas de 

corredores A, B, C, D, E, e F. O comprimento médio destes foi de 15.010,53 m, com 

largura média de 1.501,05 m e área média de 2.044,47 ha, conforme pode ser observado 

no Tabela 2. Os corredores A, B, C, D, E e F podem ser  observados na Figura 2. 

 
 
Tabela 2. Comprimento, largura e área de cada corre dor ecológico proposto entre 
os parques estaduais de ‘Forno Grande’ e ‘Pedra Azu l’, Espírito Santo- Brasil 
 

 
 

 A largura de corredor utilizada neste trabalho seguiu a Resolução nº. 9 de 1996 do 

CONAMA, sendo 10% do comprimento do corredor. Alguns trabalhos encontrados na 

literatura, utilizaram larguras distintas de 90 m (Nunes et al., 2005; Martins et al., 1998; 

Szmuchrowski e Martins, 2001; Tebaldi et al., 2009) e 200 m (Altoé et al., 2005). Dentre 

estes trabalhos, Nunes et al. (2005) e Szmuchrowski e Martins (2001) obtiveram os CEs 

com áreas semelhantes, de 1.832,20 ha e 1.909,1 ha, respectivamente.  

 

Corredores Comprimento (m) Largura (m) Buffer  (m) Área (ha) 
A 15.144,76 1.514,48 757,24 2.099,57 
B 14.700,03 1.470,00 735,00 1.980,46 
C 15.069,51 1.506,95 753,48 2.026,28 
D 15.105,11 1.510,51 755,26 2.005,35 
E 14.735,39 1.473,54 736,77 1.999,12 
F 15.308,37 1.530,84 765,42 2.150,01 

Média 15.010,53 1.501,05 750,53 2.043,47 
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Figura 2. Corredores A, B, C, D, E e F gerados pela  metodologia de peso de menor 
custo e distância para a interligação dos Parques E staduais de ‘Forno Grande’ e 
‘Pedra Azul’, Espírito Santo - Brasil. 
 

 Analisando-se os dados de declividade (Tabela 3) pode-se observar que as 

maiores áreas na classe 1 (menor que 20º) e classe 2 (de 20 a 45º) pertencem ao 

corredor F com 1.573,04 e 566,46 ha, respectivamente. Já na classe 3 (maior que 45º) o 

corredor D apresentou a maior área com 12,98 ha, sendo consideradas APPs e, portanto, 

obrigatoriamente, devem ser preservadas de acordo com a legislação. Apesar desta 

classe representar a menor área dentre as classes de declividade, é importante mantê-la 
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com sua cobertura natural, pois de acordo com Skorupa (2003), pode promover a 

estabilidade do solo e evitar sua perda por erosão, protegendo as partes mais baixas do 

terreno. Por serem áreas susceptíveis à erosão, a manutenção e restauração da 

cobertura florestal reduz a formação de enxurradas, aumentando a infiltração e reduzindo 

o impacto das gotas de chuva, conforme afirma Martins (2009). 

 
Tabela 3. Áreas de declividade em cada corredor eco lógico proposto entre os 
Parques Estaduais de ‘Forno Grande’ e ‘Pedra Azul’,  Espírito Santo - Brasil 
 

Classes Corr. A 
ha 

Corr. B 
ha 

Corr. C 
ha 

Corr. D 
ha 

Corr. E 
ha 

Corr. F 
ha 

1 < 20 º 1526,27 1445,41 1464,22 1452,30 1452,26 1573,04 
2 20º a 45º 560,56 524,53 549,16 540,10 536,19 566,46 
3 > 45º 12,78 10,51 12,89 12,98 10,69 10,52 

Total 2099,61 1980,45 2026,27 2005,38 1999,14 2150,02 
 

 O ideal é que o CE possua menores áreas nas classes 1 e 2, que são 

consideradas, respectivamente, apropriadas para a mecanização na agricultura e de uso 

restrito. Portanto, as áreas mais indicadas são os corredores B e D; este último por 

possuir maior área na classe 3.  

 Foram analisados os dados da Tabela 4, do uso e cobertura da terra, em cada 

corredor e observou-se que as propostas dos corredores A, B e F apresentaram maiores 

potenciais para CEs devido as classes serem prioritárias para a conservação, sendo as 

classes de cobertura florestal, área em regeneração e várzea. 

 

Tabela 4. Confronto do uso e cobertura da terra em cada corredor ecológico 
proposto entre os Parques Estaduais de ‘Forno Grand e’ e ‘Pedra Azul’, Espírito 
Santo - Brasil 
 

Classes  
CORREDORES 

A B C D E F 
ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

1 AE 15,25 0,7 14,68 0,7 20,90 1,0 20,92 1,0 14,66 0,7 17,39 0,8 
2 AG 98,86 4,7 95,83 4,8 74,36 3,7 74,51 3,7 58,26 2,9 64,41 3,0 
3 PA 599,36 28,5 603,33 30,5 758,57 37,4 765,86 38,2 759,41 38,0 829,41 38,6 
4 AR 85,81 4,1 81,86 4,1 79,85 3,9 80,07 4,0 74,95 3,7 82,02 3,8 
5 CF 1132,99 54,0 1032,45 52,1 929,06 45,9 899,92 44,9 915,16 45,8 977,00 45,4 
6 RE 28,50 1,4 28,28 1,4 44,98 2,2 45,01 2,2 62,06 3,1 60,58 2,8 
7 SE 17,37 0,8 16,97 0,9 14,20 0,7 14,20 0,7 17,35 0,9 17,73 0,8 
8 AFR 46,58 2,2 36,60 1,8 35,99 1,8 36,36 1,8 31,65 1,6 32,32 1,5 
9 EP 2,89 0,1 2,82 0,1 2,89 0,1 2,90 0,1 3,06 0,2 3,79 0,2 
10 ENP 23,32 1,1 21,30 1,1 23,48 1,2 23,53 1,2 20,98 1,0 22,23 1,0 
11 CD 11,21 0,5 10,72 0,5 11,55 0,6 11,56 0,6 14,01 0,7 14,59 0,7 
12 VA 37,61 1,8 35,69 1,8 30,57 1,5 30,65 1,5 27,91 1,4 28,89 1,3 

Total  2099,76  1980,53  2026,40  2005,47  1999,48  2150,37  
(AE) Área edificada, (AG) Agricultura, (PA) Pastagem, (AR) Área em regeneração, (CF) Cobertura florestal, 
(RE) Reflorestamento, (SE) Solo exposto, (AFR) Afloramento rochoso, (EP) Estradas pavimentadas, (ENP) 
Estradas não pavimentadas, (CD) Corpos d'água, (VA) Várzea. 
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 O corredor A destacou-se dos demais, pois apresentou a maior área das três 

classes citadas acima, correspondendo a 1.256,41 ha. O corredor B totalizou 1.114,31 ha 

e o corredor F 1.059,92 ha. Estas áreas podem ser consideradas como CE já implantado 

caso não ocorra interferência significativa, o que reduz bastante os gastos com 

recuperação de áreas degradadas para a implantação dos corredores. 

 Os demais corredores não apresentaram os mesmos potenciais para a 

implantação do CE, pois suas maiores áreas foram em classes, consideradas como 

barreiras para a passagem do CE e com maiores custos para sua implantação, como: 

área edificada; agricultura; estradas pavimentadas e não pavimentadas; reflorestamento; 

solo exposto e; pastagens. 

 Os dados das APPs totais foram analisados e observou-se que as áreas obtidas 

permaneceram dentro de uma média de 780,50 ha (38,2%), com maior área no corredor 

A e F, com 814,68 ha e 811,51 ha, que representam 38,8% e 37,7% de suas áreas, 

respectivamente, e a menor área no corredor E com 750,58 ha, que representa 37,6 %. 

 Priorizar as áreas de APPs no CE é importante, pois a simples aplicação da 

legislação sobre as APPs pode favorecer a interligação de vários fragmentos florestais 

remanescentes da região, contribuindo para a formação dos CEs, minimizando a 

ocorrência de vários problemas ambientais, além de reduzir possíveis custos no 

reflorestamento nativo. 

Com a preservação das APPs, principalmente dos cursos d’água e nascentes, 

haverá mais acesso a água, pois os recursos hídricos trazem incrementos ao 

crescimento do plantio e são um atrativo a mais para a fauna silvestre. De acordo com 

Martins (2009), a conservação de florestas e/ou sua restauração nos topos de morro 

favorece a infiltração de água no solo e a recarga do lençol freático, auxilia na 

regularização da vazão e aumenta o volume de água dentro de uma bacia hidrográfica.  

Após análise dos dados da Tabela 5, do conflito de uso e cobertura da terra nas 

APPs totais de cada corredor, observou-se que os corredores A e B encontraram-se em 

melhores estados de conservação, ocupando, respectivamente, 548,33 e 510,21 ha de 

cobertura florestal. Considerando-se o somatório das classes de cobertura florestal, área 

em regeneração e várzea, estes mesmos corredores se destacaram com 599,22 e 

542,00 ha, respectivamente.  

 Para atender a Legislação é necessário reflorestar as APPs. Portanto, somando 

as classes de agricultura, pastagem e solo exposto de cada corredor, o corredor B 

apresentou a menor área a ser reflorestada, com 158,87 ha, seguida do corredor A, com 

160,15 ha, corredor E, com 204,31 ha, corredor C, com 204,69 ha, corredor D, com 

206,20 ha, e corredor F com 238,58 ha. Diante destes dados, observa-se que a 
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Legislação não tem sido cumprida de forma igual pelos proprietários dentro da área de 

estudo. 

 

 

Tabela 5. Confronto do uso da terra nas áreas de pr eservação permanente de cada 
corredor ecológico proposto entre os Parques Estadu ais de ‘Forno Grande’ e 
‘Pedra Azul’, Espírito Santo - Brasil 
 

Classes 

Corredores 

A B C D E F 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

1 AE 5,75 0,7 5,28 0,7 7,12 0,9 7,12 0,9 4,10 0,5 4,56 0,6 
2 AG 22,35 2,7 21,78 2,8 17,71 2,3 17,76 2,3 14,79 2,0 15,94 2,0 
3 PA 135,02 16,6 134,39 17,5 184,54 23,6 186,00 24,5 186,53 24,9 219,36 27,0 
4 AR 32,76 4,0 31,32 4,1 29,32 3,8 29,37 3,9 28,18 3,8 31,90 3,9 
5 CF 548,33 67,3 510,21 66,6 475,65 60,9 452,26 59,5 444,02 59,2 465,41 57,4 
6 RE 15,20 1,9 15,11 2,0 18,88 2,4 18,89 2,5 29,99 4,0 29,72 3,7 
7 SE 2,78 0,3 2,71 0,4 2,44 0,3 2,44 0,3 2,99 0,4 3,28 0,4 
8 AFR 18,10 2,2 14,16 1,8 14,97 1,9 14,98 2,0 11,30 1,5 11,15 1,4 
9 EP 0,47 0,1 10,46 1,4 11,27 1,4 11,29 1,5 0,22 0,0 13,98 1,7 

10 ENP 4,88 0,6 16,47 2,1 13,05 1,7 13,11 1,7 4,85 0,6 11,10 1,4 

11 CD 10,96 1,3 4,28 0,6 5,73 0,7 5,74 0,8 13,48 1,8 5,09 0,6 
12 VA 18,13 2,2 0,47 0,1 0,68 0,1 0,68 0,1 10,45 1,4 0,34 0,0 

Total APPs 814,68   766,63  781,25  759,55  750,58  811,51  
% Em relação  
À área do CE  38,8  38,7  38,7  37,9  37,6  37,7  

(AE) Área edificada, (AG) Agricultura, (PA) Pastagem, (AR) Área em regeneração, (CF) Cobertura florestal, 
(RE) Reflorestamento, (SE) Solo exposto, (AFR) Afloramento rochoso, (EP) Estradas pavimentadas, (ENP) 
Estradas não pavimentadas, (CD) Corpos d'água, (VA) Várzea. 
  

  

 Após análise de todos os fatores, observou-se que o corredor A representou a 

melhor proposta a ser implantada, pois possui grande área de cobertura vegetal, áreas 

em regeneração e APPs preservadas.  

 Analisando-se a largura deste corredor, observou-se não ser possível a 

implantação de um corredor contínuo, com reflorestamento em toda sua área devido a 

sua largura e também por possuir classes como áreas edificadas e de agricultura. 

 Portanto, para a implantação deste CE, são necessárias algumas ações nas 

diversas classes de uso da terra, que estão descritas a seguir. 

 Em área de pastagem, com o uso pecuário, deve-se melhorar o seu estado 

vegetativo por técnicas de rodízio, adubação e substituição de forrageiras, principalmente 

por adoção de sistemas silvipastoris, procurando aumentar a infiltração de água no solo, 

evitando-se chegar ao estado de degradação como orienta Valente e Gomes (2005).  
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 Os sistemas silvipastoris são potencialmente mais sustentáveis que os sistemas 

tradicionais favorecendo o CE. De acordo com a Oliveira et al. (2003), as árvores em 

consórcio com as pastagens podem fornecer serviços e produtos que cooperam para 

minimizar as implicações ecológicas negativas da implantação das pastagens 

homogêneas e com o aumento da sustentabilidade. Os serviços fornecidos por este 

sistema são: sombra para o gado; melhoria na ciclagem de nutrientes; proteção de 

nascentes; fixação de nitrogênio e; redução da erosão do solo. Já os produtos são: frutos; 

madeira; forragem; óleos e; resinas.  

 As áreas de pastagem abandonadas demandam métodos de restauração florestal 

para o reflorestamento com espécies nativas para beneficiar o CE.  

 De acordo com o Martins (2009), existem vários modelos de restauração florestal. 

Entretanto, nenhum deles pode ser considerado ideal para todos os casos, devido ao 

grande número de variáveis ambientais que podem interferir no comportamento das 

espécies, em um determinado sítio ou modelo. 

 Em áreas de agricultura devem-se utilizar técnicas de manejo que protejam o solo 

e possibilitem o aumento da infiltração. Nessas áreas é importante promover o uso 

sustentável da terra e proporcionar melhor qualidade dos produtos. Portanto, recomenda-

se o uso de agricultura orgânica e, ou agroecológica, sistemas agroflorestais e consórcio 

de cultura. 

 Em termos de dificuldade, as estradas são consideradas barreiras para o CE, pois 

além de serem barreiras intransponíveis para muitas espécies, existe ainda maiores 

riscos devido ao aumento da vulnerabilidade ao predador e a atropelamentos 

ocasionados pelo grande fluxo e alta velocidade dos veículos. Na área de estudo existe 

uma rodovia estadual (ES 164), que atravessa toda sua extensão, sendo negativo para 

área de CEs. 

 Para minimizar esta situação devem-se construir túneis especialmente projetados 

para facilitar o movimento de animais sob a rodovia em alguns pontos da mesma. A 

Prefeitura Municipal de São Carlos – SP (2007) implantou este sistema na rodovia 

Guilherme Scatena. Foram construídos quatro túneis para a passagem de animais por 

baixo da pista, sendo dois deles para animais silvestres, no local em que a estrada corta 

um corredor ecológico de mata nativa. Outra medida de segurança para a fauna local foi 

a instalação de lombadas para redução da velocidade dos veículos, nos 100 metros onde 

a estrada cruza a mata, além da sinalização horizontal e vertical. 

 As estradas não pavimentadas também são consideradas negativas para o CE, 

porém são estreitas, com fluxo e velocidade reduzidas dos veículos em comparação a 

rodovia. Em alguns trechos, as copas das árvores das laterais das estradas se 
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encontram, formando um corredor aéreo, facilitando a passagem de algumas espécies da 

fauna local como aves e primatas. 

 Além destas ações, esta área do CE “A” deve ser considerada prioritária para a 

promoção de atividades sustentáveis, como propôs o Projeto corredores ecológicos 

desde sua concepção para os dez CEs prioritários no estado do Espírito Santo 

(Henriques e Negro, 2007). 

 As atividades sustentáveis podem ser: agricultura orgânica; pecuária orgânica; 

fruticultura e; artesanato. As técnicas de adequação ambiental podem ser: regularização 

e averbação de Reserva Legal; proteção de APPs; incentivo e criação de Reserva 

Particular do Patrimônio Natural- RPPNs e; ações de turismo e ecoturismo. 

 Henriques e Negro (2007) enfatizam que a importância do estímulo a atividades 

de ecoturismo e de turismo sustentável, podem trazer contribuições para os CEs como: 

geração de renda para as comunidades locais; manutenção de espaços naturais e de 

UCs preservados; incentivo ao comércio de produtos ambientalmente sustentáveis, como 

artesanatos, comidas típicas e produtos orgânicos; fortalecimento da identidade cultural e 

da auto-estima das populações locais e tradicionais; sensibilização de visitantes e 

moradores sobre as questões ambientais e; fortalecimento da relação ser humano-

natureza. 

 

4 Conclusões 

 

 A partir dos dados obtidos e analisados, foi possível concluir que: 

− Dentre as seis rotas de corredores ecológicos geradas, o corredor A representou a 

melhor proposta, com base nos dados das tabelas geradas pelas imagens de 

declividade, de uso e cobertura da terra, das APPs totais, e do conflito do uso e 

cobertura da terra nas APPs totais em relação a cada corredor. 

− Um fator relevante para a escolha deste corredor foi a existência de grande área de 

cobertura vegetal e área em regeneração, maior área de APPs preservadas e por 

possuir um grande potencial turístico e agropecuário. 

− A área do corredor A deve ser considerada prioritária para a promoção de atividades 

sustentáveis, pois proporcionará uma melhor qualidade de vida, uma maior 

preservação dos recursos naturais e a geração de renda para os proprietários rurais. 

− As áreas de preservação permanente delimitadas servirão de base para opções de 

planejamento para recuperação florestal, permitindo ainda consolidar a aplicação da 

legislação. 

− Priorizar as APPs no CE é importante, pois a simples aplicação da legislação sobre 

as APPs pode favorecer a interligação de vários fragmentos florestais remanescentes 
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da região, contribuindo para a formação dos CEs, minimizando a ocorrência de vários 

problemas ambientais, além de reduzir possíveis custos de reflorestamento com 

espécies nativas. 
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1 Introdução 

 

 O crescimento das cidades provoca a alteração da paisagem natural, dando lugar 

à artificialidade dos centros urbanos, causando vários prejuízos à qualidade de vida da 

população e, em termos globais, gera a supressão da vegetação nativa (LIMA NETO et 

al., 2010).  

 A paisagem natural é o lugar onde devido principalmente à ação antrópica, ocorre 

um grande número de mudanças, sendo que quanto maior a cidade e sua expansão, 

maior o número de impactos que um determinado local pode sofrer (MOURA e FREITAS, 

2005). Ainda segundo os autores, a cobertura vegetal de uma cidade pode reverter todo 

o quadro de impacto ambiental, devido às suas funções revitalizadoras no clima urbano, 

solo e água, além de recompor esteticamente a paisagem e equilibrar o meio. 

 De acordo com Graziano (1994), a vegetação urbana desempenha funções 

essenciais nos centros urbanos. Do ponto de vista fisiológico, melhora o ambiente por 

meio da capacidade de produzir sombra; filtrar ruídos, amenizando a poluição sonora; 

melhorar a qualidade do ar, com o aumento do teor de oxigênio e da umidade relativa, e 

absorção do gás carbônico; amenizar a temperatura, entre outros aspectos como o lazer 

e o bem-estar que proporciona à população, além da beleza cênica do local, melhorando 

assim, as condições de vida no meio urbano. 

 Neste contexto é importante considerar o papel fundamental da vegetação na 

malha urbana das cidades, sendo indispensável para isso, um planejamento urbano 

criterioso, a constante avaliação da vegetação urbana, o inventário e o manejo adequado 

das espécies implantadas. 

 Desta maneira, é importante ressaltar que hoje, os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs) são ferramentas multidisciplinares indispensáveis para se obter 

acurácia e detalhamento dos resultados, além de facilitar o trabalho, oferecendo 
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informações essenciais para o planejamento urbano e para definir prioridades de 

intervenções. Ferrari Júnior (1997) destaca ainda que os SIGs foram inseridos em 

projetos para reduzir custos, aprimorar decisões, e serviços à população.  

 Moura e Freitas (2005) enfatizam que os trabalhos que utilizam SIGs relacionando 

áreas urbanas e vegetação apresentam diversas vantagens por permitirem aos diferentes 

setores das prefeituras a possibilidade de planejar, monitorar e gerir diferentes aspectos 

da administração municipal como a criação de banco de dados especifico da vegetação 

urbana e a sua espacialização por meio de mapas temáticos e plantas cadastrais 

associadas. 

 A cidade de Vitória-ES foi escolhida para este estudo, primeiramente devido à 

falta de pesquisas sobre a vegetação urbana na região, em que houve intenso processo 

de ocupação e expansão territorial com o passar do tempo, e também por ser uma cidade 

que possui grande potencial de conservação ambiental. Diante do exposto, objetivou-se 

com o trabalho realizar o mapeamento e analisar a vegetação urbana de Vitória-ES, sob 

o enfoque da importância deste fator na qualidade de vida e na qualidade ambiental da 

cidade. 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Localização e caracterização da área 

 

 A área de estudo consiste no município de Vitória, capital do Estado do Espírito 

Santo, compreendida entre a latitude de 20º 19’ Sul e longitude de 40º 20’ Oeste (Figura 

1). 

 A cidade, como capital, é uma das menores do território Brasileiro, com área de 

aproximadamente 99 km² e população de 327.801 habitantes, segundo dados censitários 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Vitória caracteriza-se por 

ser o centro de uma área geográfica de grande nível de urbanização, denominada Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Essa região, formada por mais seis municípios 

– Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha – é a área concentradora das 

principais atividades econômicas do Espírito Santo. 
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Figura 1. Localização geográfica da área de estudo.  
 

 

 O clima de Vitória é classificado como tropical úmido (IBGE, 2011), com 

temperatura média anual em torno de 25°C. A cidade faz parte do Bioma Mata Atlântica, 

representado, tipicamente, pela floresta tropical, por áreas de mangue e pela restinga. 

Quanto ao relevo da ilha, 40% da área da cidade é montanhosa (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2011), ou seja, não são possíveis grandes expansões no local. 
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2.2 Material utilizado 

 

 O mapa de vegetação da cidade de Vitória foi obtido por classes de vegetação 

mapeadas visualmente, por meio de fotointerpretação e digitalização do ortofotomosaico 

do ano de 2007 (Figura 2), disponibilizado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IEMA), com escala de 1:35.000 e resolução espacial de 1 m. 

Segundo Pirovani (2010), a aerofoto IEMA 2007/2008, de alta qualidade, abrange todo o 

território do Estado do Espírito Santo e é fruto do convênio “VALE DE QUALIDADE 

AMBIENTAL” celebrado entre a Companhia VALE e o Governo do Estado, este 

representado pelo IEMA. 

 

 
 
Figura 2. Aerofoto da cidade de Vitória-ES, disponi bilizada pelo IEMA, ano 2007.  
 

 

 A base de dados e as análises foram implementadas no aplicativo computacional 

ArcGIS 10, com projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Datum WGS 84, zona 

24K. 

 

2.3 Fotointerpretação e digitalização 

 

 Com base na fotointerpretação dos atributos presentes na aerofoto do IEMA, foi 

feita a digitalização da vegetação urbana da cidade de Vitória, na escala de visualização 

de 1:1.500. Para tanto, foi necessária a elaboração de um arquivo vetorial poligonal 
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(shapefile) correspondente às classes de vegetação identificadas. Em seguida, o mesmo 

foi sobreposto ao recorte da aerofoto, tendo início então a digitalização em tela. 

 Para facilitar a fotointerpretação, foram realizadas algumas visitas em campo, a 

fim de verificar in situ a área de estudo, para calibrar a interpretação e também para 

estimar o erro de mapeamento. Essas visitas não subestimaram ou superestimaram os 

resultados pois, ao comparar a aerofoto trabalhada do ano de 2007, com a imagem 

pancromática do Satélite QUICKBIRD (Empresa Intersat) do ano de 2005 e a imagem 

GEOEYE do Google Earth de 2010, percebeu-se que poucas foram as mudanças na 

situação da vegetação de Vitória. 

 Ao final da digitalização, todos os polígonos mapeados foram editados e 

agrupados em suas respectivas classes. Isso permitiu a posterior quantificação da área 

de cada classe, por meio da calculadora de valores da tabela de atributos, do próprio 

arquivo vetorial. Assim, foi obtido o mapa representativo da vegetação urbana da cidade 

de Vitória, ES. As etapas da metodologia utilizadas na elaboração do mapa de vegetação 

estão representadas no fluxograma da Figura 3. 

 

 
 
Figura 3. Etapas para elaboração do mapa de vegetaç ão urbana de Vitória, ES.   
 

 

2.4 Classes de vegetação mapeadas 

 

 Definiram-se 17 classes de vegetação, distribuídas pela malha urbana do 

município de Vitória, das quais foram digitalizadas árvores individuais em relação à 

projeção do diâmetro das copas e maciços vegetais, caracterizados por pequenas, 
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médias e grandes manchas verdes visualizadas. Tais classes encontram-se dispostas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classes de vegetação da cidade de Vitória , identificadas e mapeadas a 
partir de fotointerpretação 
 

CLASSES FIGURAS CLASSES FIGURAS CLASSES FIGURAS 

1. Limite de 

praças  

7. Fragmentos 

florestais  

13. Fragmentos 

de praças  

2. Limite de 

parques  

8. Arborização 

residencial  

14. Arborização 

da orla  

3. Trevos e 

rotatórias  

9. Arborização 

de cemitérios  

15. Árvores de 

parques  

4. Arborização 

privada  

10. Terrenos 

baldios  

16. Gramado de 

parques  

5. Arborização 

viária  

11. Árvores de 

praças  

17. Fragmentos 

de parques  

 

6. Piso 

gramado  

12. Gramado 

de praças  
  

 

 As classes um e dois, representaram os contornos das praças e parques 

mapeados. Na classe três, foram digitalizados os trevos e rotatórias formados por 

superfícies gramadas, independentemente da presença ou ausência de espécies 

arbóreas (e/ou arbustivas). A classe de arborização privada foi caracterizada pela 

vegetação presente em escolas, comércios, clubes, indústrias, entre outros locais 

restritos a uma parcela da população. A quinta classe foi composta por árvores (isoladas 

ou em grupos) implantadas no acompanhamento viário, nos passeios e as árvores 

presentes nos canteiros das ruas de Vitória. 
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 Os pisos gramados destacaram-se por representar as superfícies gramadas dos 

campos de futebol, canteiros, jardins e quintais de residências. Contudo, foram incluídas 

apenas as superfícies com proporções maiores de faixas verdes.  

 Para os fragmentos florestais urbanos foram incluídas as áreas de mangue, 

restinga e reflorestamento. 

 A classe dez, representou os terrenos baldios ou lotes também compostos por 

pisos gramados significativos; não foram considerados os terrenos formados, em sua 

maior parte, por solo exposto. Na classe 14, foram abrangidas as árvores localizadas nas 

areias da praia, àquelas presentes nos calçadões fizeram parte da classe de arborização 

viária. 

 

3 Resultados e discussão 

 

3.1 Mapeamento e quantificação da vegetação urbana de Vitória, ES 

 

 O mapeamento da vegetação da cidade de Vitória, para o ano de 2007, a partir do 

SIG, permitiu a quantificação da área de cada classe mapeada, o cálculo dos percentuais 

em relação à área da cidade, bem como a análise da distribuição das principais classes 

na área de estudo. 

 Desta forma, na Figura 4, pode-se observar o mapeamento das 17 classes de 

vegetação presentes na área de estudo, enquanto na Tabela 2, tem-se a quantificação e 

porcentagem de cada classe em relação ao mapeamento e à área de Vitória. Para o 

estudo, a área da cidade em 2007, era de 93 km². 

 

 
 

 



 

 
 

Figura 4. Mapeamento da vegetação urbana de Vitória -ES, de acordo com diferentes classes de vegetação.  
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Limite de praças
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Trevos e rotatórias
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Arborização urbana

Piso gramado
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Árvores de praças

Gramado de praças

Fragmentos de praças

Arborização da orla

Árvores de parques

Gramado de parques

Fragmentos de parques
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Tabela 2. Quantificação e percentuais das classes d e vegetação da cidade de 
Vitória, ES 
 

Classes de vegetação  

 Área (ha)  

Percentual (%) 

Relativo a área de 
Vitória 

Relativo a 
fotointerpretação 

1 Limite de praças 15,38 0,17 1,10 
2 Limite de parques 14,96 0,16 1,07 
3 Trevos e rotatórias 2,06 0,02 0,15 
4 Arborização privada 56,01 0,60 4,02 
5 Arborização viária 139,53 1,50 10,01 
6 Piso gramado 108,57 1,17 7,79 
7 Fragmentos florestais 937,43 10,08 67,28 
8 Arborização residencial 76,00 0,82 5,45 
9 Arborização de cemitério 2,25 0,02 0,16 
10 Terrenos baldios 15,12 0,16 1,09 
11 Árvores de praças 4,78 0,05 0,34 
12 Piso gramado de praças 2,37 0,03 0,17 
13 Fragmentos de praças 1,69 0,02 0,12 
14 Arborização orla marítima 3,59 0,04 0,26 
15 Árvores de parques 5,02 0,05 0,36 
16 Piso gramado de parques 5,64 0,06 0,40 
17 Fragmentos de parques 2,98 0,03 0,21 

 Total das classes   1.393,38 14,98 100,00 

  Total da área de estudo 9.300,00    
 

 Ao todo, foram contabilizados 46.504 polígonos identificados como áreas de 

vegetação distribuídas pela capital do Espírito Santo, presentes nas 17 classes. Este 

número correspondeu a uma área total de 1.393,38 hectares de vegetação, seja ela 

arbórea ou não, representando 14,98% da área total de Vitória, em 2007. 

 De todo o mapeamento, observa-se que a classe de maior destaque foi a dos 

fragmentos florestais urbanos, com 937,43ha, representando 67,28% da 

fotointerpretação/digitalização e 10,08% da área de Vitória. Os fragmentos 

corresponderam à maioria, e compuseram as grandes áreas reflorestadas, áreas de 

restinga e as áreas de mangue que caracterizam a vegetação da cidade. O campus da 

Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo, é uma área cercada por manguezal 

mantido sob proteção ambiental, e essa extensa área mostrou-se bastante significativa 

no mapeamento. Outro fragmento que contribuiu expressivamente para este resultado foi 

o Maciço Central, formado por uma ampla área de Parques Naturais protegidos 

(Unidades de Conservação), constituídos por vegetação remanescente da Mata Atlântica.  

 Quanto à distribuição dos fragmentos florestais urbanos, pode-se notar pela 

Figura 4, que muitos se concentram na região central e na parte Oeste do município, 

além de encontrarem-se presentes, também de forma significativa, nos limites do 
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Aeroporto. Pela intensa urbanização de Vitória, poucas são as áreas hoje disponíveis 

para um reflorestamento em meio à cidade. 

 A segunda maior classe identificada foi a arborização viária, cuja área foi de 

139,53ha, compondo 10,01% da vegetação urbana. Mesmo que a arborização esteja 

geralmente distribuída em fileiras dispersas pelas ruas dos bairros de Vitória – o que não 

favorece tanto o sombreamento adequado aos transeuntes em dias ensolarados – essa 

classe apresenta funções estéticas e de ornamentação. Segundo Paiva e Gonçalves 

(2002), embora a linha de árvores não tenha o mesmo efeito de um maciço arbóreo, ela 

se apresenta importante pelas suas possibilidades estéticas e na referência urbana. 

 Percebe-se, a partir do mapa da vegetação, que a arborização viária mapeada 

contempla todos os bairros da cidade. Isso contribui para que toda a população usufrua 

dos benefícios oferecidos pelas árvores nas ruas, embora alguns bairros mais nobres 

possuam mais investimentos no aspecto ambiental, em relação aos bairros mais 

carentes, periféricos e antigos. 

 Ainda entre as maiores classes, observa-se que a próxima de maior ocorrência 

foram os pisos gramados, que compuseram o território da cidade em 108,57ha de área, 

representando 7,79% da vegetação existente em Vitória. A proporção poderia ser maior 

se, em alguns canteiros ou calçamentos do município, fosse dada preferência ao 

componente natural ao invés de materiais artificiais, como o concreto. 

 As superfícies permeáveis, formadas pelos pisos gramados são um tipo de 

vegetação que, para muitos cidadãos, não influencia no conforto térmico. Porém, se ao 

invés destas superfícies existissem áreas pavimentadas e construídas, a sensação 

térmica e o desconforto da população seriam piores, em função do alto poder de 

absorção de calor dos materiais impermeáveis durante o dia, o que torna mais lento o 

resfriamento do ar atmosférico no período noturno, quando ocorre a dissipação do calor. 

 Em relação às menores classes apresentadas, destacaram-se seguidamente: os 

fragmentos de parques (2,98ha); pisos gramados de praças (2,37ha); arborização de 

cemitério (2,25ha); trevos e rotatórias (2,06ha) e; fragmentos das praças (1,69ha), que 

corresponderam a 0,21%, 0,17%, 0,16%, 0,15% e, 0,12% do total mapeado, 

respectivamente. Estas cinco classes não chegaram a constituir 1% da área mapeada, 

somando apenas 0,81%. 

 Evidencia-se que a maioria das praças e parques urbanos de Vitória se encontra 

caracterizada por um baixo percentual de vegetação (piso gramado, arborização e 

fragmentos). Das praças mapeadas, somente 0,63% representa a vegetação presente 

nas mesmas. Enquanto nos parques, este valor foi de 0,97%. 

 Observa-se também que, tanto nas praças como nos parques urbanos, os 

maciços arbóreos, definidos como fragmentos, não prevalecem na composição vegetal, 
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estando estes representados por 0,12 e 0,21%, respectivamente, ou seja, há 

predominância de árvores isoladas ou em faixas. Desta forma, estes ambientes, em 

alguns períodos do dia, tornam-se pouco adequados para o momento de lazer, em 

decorrência do maior acúmulo de calor, principalmente nos horários de maior insolação, 

provocado pelo pouco sombreamento de árvores individuais.  

 Mantovi (2006) descreve que os parques, assim como as praças, são locais no 

interior da cidade que trazem um ar mais puro para o ambiente. O autor, assim, 

considera, principalmente pelo fato de essas áreas conhecidas como ‘áreas verdes’, 

contribuírem como espaços privilegiados de inclusão da vegetação no meio urbano, 

possibilitando proporcionar o bem-estar e a recreação da população o mais próximo 

possível da natureza. 

 Observa-se (Figura 4) que Vitória apresenta poucas áreas verdes em seu 

território, seguidas de uma distribuição irregular. Para Gomes e Soares (2003), isto ocorre 

devido à localização dessas áreas que, na maioria das vezes, está associada à 

especulação imobiliária. Assim, os espaços destinados ao lazer, quando bem equipados, 

tornam as áreas em seu entorno mais valorizadas e, consequentemente, procuradas pela 

garantia de uma vida mais saudável devido aos diversos benefícios que esses espaços 

lhes oferecem. 

 Corroborando tal afirmação, nota-se que em Vitória quase a totalidade das áreas 

verdes está localizada nos bairros mais nobres, de classe média a alta, enquanto as 

regiões mais periféricas permanecem desprovidas das mesmas, denotando, assim, a 

nítida concentração espacial das áreas de lazer, atendendo às necessidades da 

população de melhor classe social. 

 

4 Conclusões 

 

 Pode-se constatar que o uso das ferramentas dos SIGs, aplicadas ao 

mapeamento da vegetação da cidade de Vitória, a partir da interpretação de fotografias 

aéreas, pode ser considerado bem satisfatório para estudos urbanos, principalmente no 

que se refere à análise da vegetação intraurbana.  

 O estudo permitiu ainda, verificar que todo o tipo de vegetação implantada na 

cidade apresenta benefícios, sendo importante considerar a integração da vegetação e a 

interação desta com os espaços artificiais que compõem a malha urbana. Apesar disso, 

nota-se que, em geral, há distribuição irregular da vegetação por entre os bairros, com 

maior concentração nas regiões mais nobres e de melhores infraestruturas, quando 

comparadas àquelas mais carentes e populares. 
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 Estes fatos salientam a importância de se realizarem pesquisas sobre a 

distribuição do verde urbano e sua relação com as condições atmosféricas do local, 

correlacionadas às transformações e aos novos usos do espaço. Para isso, é importante 

que planejadores e administradores norteiem o crescimento das cidades e incluam o fator 

ambiental nos projetos e planejamentos urbanos, proporcionando melhorias na qualidade 

de vida da população e na qualidade ambiental da cidade de Vitória-ES.  
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CAPÍTULO 4 

 

EVOLUÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO DE MATA NO MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA DE JETIBÁ 

 

Hélio Carrero de Almeida Júnior 
Alexandre Rosa dos Santos 
Sérgio Lucena Mendes 
Fernando Coelho Eugenio 
Thiago de Oliveira Tuler 

1 Introdução 

 

 A Mata Atlântica se apresenta como um mosaico composto por poucas áreas 

relativamente extensas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste (zonas núcleo de 

preservação, de acordo com o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica), e uma porção bem maior composta de áreas em diversos estágios de 

degradação (GUATURA et al., 1996). 

 Atualmente, com a intensificação das pressões antrópicas sobre o ambiente, 

observa-se um intenso processo de substituição das paisagens naturais por outros usos 

da terra. Essas interferências na paisagem convertem extensas e contínuas áreas com 

cobertura florestal em fragmentos florestais, causando problemas ao meio ambiente e, 

em muitos casos, afetando a disponibilidade e a qualidade de recursos naturais 

importantes à população de todas as regiões do mundo (VALENTE, 2001). Assim, os 

fragmentos florestais de diversos tamanhos e formas, assumem fundamental importância 

para a perenidade do bioma Mata Atlântica. 

 O sensoriamento remoto é uma tecnologia que obtém medidas de um objeto “sem 

tocá-lo” fisicamente e oferece um vasto arsenal de produtos característicos por imagens 

de diferentes resoluções espaciais e espectrais. O Processamento Digital de Imagens 

(PDI) é um conjunto de técnicas que tem como objetivos principais remover os vários 

tipos de degradações e distorções inerentes aos processos de aquisição, transmissão e 

visualização das imagens coletadas, facilitando a extração de informações (CRÓSTA, 

1992). 

 Tentando aprimorar as classificações automáticas das imagens de satélite, alguns 

trabalhos procuraram considerar elementos adicionais ao valor radiométrico do próprio 

pixel, como por exemplo, o contexto de inserção (vizinhança), visando com isso melhorar 

a fidelidade dos mapeamentos. A introdução de novos elementos aos processos 

automáticos de classificação de imagens de satélite tem por objetivo aproximar este tipo 
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de classificação à interpretação analógica, onde muito do conhecimento e experiência do 

próprio autor é levado em consideração, eliminando, porém, as imprecisões cometidas 

pelas limitações do olho humano (RYHERD e WOODCOCK, 1996). 

 O objetivo do presente trabalho foi o de realizar um estudo sobre a evolução da 

fragmentação da Mata Atlântica no município de Santa Maria de Jetibá, com o uso de 

fotografias aéreas, imagens de satélite e auxílio de programas de geotecnologia, de 

maneira a indicar qual o histórico da fragmentação florestal nos últimos 30 anos, além de 

constatar se houve incremento florestal ou desmatamento na região. 

 
2 Metodologia 

 

2.1 Localização e caracterização da área 

 

 A área de estudo compreende o município de Santa Maria de Jetibá, localizado na 

região Centro-Serrana do Estado do Espírito Santo, com sede nas coordenadas 20º 

02’0,85” S e 40º 41’58,55” W (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

 O município está situado na formação geomorfológica do Complexo Cristalino, 

com altitudes variando entre 600 a 1200 m, situado no domínio fitogeográfico de Mata 

Atlântica Sub-Montana a Montana. É uma região que foi colonizada a partir do final do 

século XIX por imigrantes europeus oriundos, principalmente, da antiga Pomerânia, que 

implantaram um sistema agrícola de pequenas propriedades rurais, desenvolvendo a 

agricultura familiar. 
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 O relevo de Santa Maria de Jetibá apresenta-se de forma montanhosa a 

fortemente ondulado, com altitudes oscilando entre 350 m, na região chamada Suíça, a 

1.462 m, no distrito de Garrafão. A Sede está a uma altitude média de 710 m. De acordo 

com a classificação de Köppen, verifica-se que o Município de Santa Maria de Jetibá 

enquadra-se dentro dos tipos climáticos Cf, e Cw, com variações entre Cfa, Cfb e Cwa. 

 A formação florestal dominante do município enquadra-se como floresta 

perenifólia densa, com sub-bosques densos; formação higrófila e ombrófila, com árvores 

de 20 a 30 m de altura e diâmetros variáveis, sempre verdes durante o ano, ocorrendo 

em áreas praticamente sem estação seca marcante, com precipitações regulares. 

Distribui-se em lugares elevados com altitudes acima de 600 m. Nas áreas mais altas, há 

ocorrência de floresta sub perenifólia, sempre verde, decídua em parte. Ocorre em 

regiões com estação seca de 2 a 3 meses (déficit hídrico) e mais de 1.000 mm de 

precipitação pluviométrica total anual. 

 

2.2 Classificação visual do mosaico de fotos aéreas  

 

 A primeira tarefa desempenhada foi digitalizar as fotografias aéreas obtidas nos 

anos de 1970/71 que cobrem o município de Santa Maria de Jetibá. O número de 

fotografias necessárias para a cobertura de uma área de interesse deve atender aos 

requisitos de estereoscopia e outros. Uma cobertura aérea deve prever a superposição 

longitudinal entre fotos consecutivas que geralmente é da ordem de 60%. De maneira 

semelhante, entre faixas de fotos existe uma superposição lateral que é da ordem de 

30%. Assim, a área de cobertura única (sem superposição) de uma fotografia aérea 

corresponderia ao produto da dimensão representativa de 40% do lado da foto no sentido 

longitudinal e 70% do lado da foto no sentido lateral. 

 O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) cedeu 139 

fotos para serem escaneadas. As fotos foram levadas para uma copiadora possuidora de 

scanner A3 profissional, o produto final da scanerização é um arquivo raster. O scanner 

mais indicado para digitalizar as fotos seria o tipo tambor, que minimiza bastante as 

distorções de borda; entretanto foi utilizado um scanner de mesa tamanho A3. Para 

melhor confiabilidade na análise das imagens, as mesmas foram digitalizadas com uma 

resolução de 900 dpi’s. 

 É inerente a todo processo de captura de dados a existência de erros. Esses, 

podem existir nos dados originais ou derivados da interpretação das fontes primárias. 

Entretanto, é indispensável transformar todos os dados espaciais em formato digital, para 

que possam ser manipulados em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs). 
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 Com todas as fotos digitalizadas, o próximo passo foi georeferenciá-las utilizando 

o programa ERDAS Imagine 8.5. Elas foram retificadas baseando-se em coordenadas 

UTM de uma imagem do satélite LANDSAT e de cartas topográficas da região, na escala 

de 1:50.000 (IBGE, 1975). 

 Esta etapa consistiu em coletar pontos de controle na imagem georeferenciada e 

correlaciona-los na foto a ser retificada, desta forma os pontos coletados nas duas 

imagens corresponderam ao mesmo local. A partir do terceiro ponto, o programa os 

interpolou de forma que os próximos a serem coletados mantiveram-se nos locais 

corretos necessitando apenas de pequenas alterações, ao mesmo tempo que calculou-se 

o erro operacional. A quantificação do erro operacional é feita utilizando-se o erro médio 

quadrático (Root Meam Square – RMS) no eixo das ordenadas e das abscissas e, por 

fim, o cálculo do RMS total será representado graficamente como a hipotenusa de um 

triângulo retângulo. O RMS permitido pode ser calculado segundo três perspectivas 

diferentes: a escala do mapa; a probabilidade de erro de um objetivo a ser alcançado e; 

ao produto final esperado. O RMS permitido requer que 90% de erros acidentais não 

devem ser maiores que 1,64% do RMS calculado, isto é, 1,64% desvio padrão, 

assumindo uma distribuição normal dos erros.  

 Em cada foto foram obtidos cerca de 20 pontos de controle, sendo o RMS inferior 

a 1,0 para assegurar a precisão do georeferenciamento. Feito isso, coletou-se uma nova 

amostra da imagem retificada, ou seja, gerou-se um novo arquivo georeferenciado na 

extensão do .img, seguindo o método estatístico Bilinear Interpolation. 

 Com as 139 fotos georeferenciadas, foi possível fazer um mosaico das mesmas. 

Aproveitando-se dos 60% de sobreposição, foram cortadas partes das bordas das fotos a 

fim de eliminar um pouco dos efeitos de distorção que costumam ocorrer. Para efetuar a 

junção das fotos, foram utilizadas as ferramentas de mosaico disponíveis no aplicativo 

computacional ERDAS Imagine.  

 Após a adição das fotos desejadas, foi possível escolher quais delas seriam mais 

indicadas a ficarem sobrepostas e qual o método a ser usado no processo de 

mosaicagem. No caso em questão, o mais indicado foi o método “feather”, ou seja, onde 

há sobreposição das fotos, ocorre uma espécie de alisamento que atenua as possíveis 

diferenças que podem ocorrer devido à distorção de borda. Desta forma, obteve-se o 

mosaico de fotos aéreas de 1970, cobrindo todo o município de Santa Maria de Jetibá. 

 Concluído o mosaico, a próxima etapa do plano de trabalho foi realizar a 

classificação do uso da terra com base nas fotografias aéreas em três categorias: mata 

em estágio médio e avançado de regeneração; mata em estágio inicial de regeneração e; 

área sem cobertura de mata nativa, como por exemplo: áreas utilizadas para agricultura; 

pastagens e; edificações, dentre outros tipos de uso da terra. 
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 A classificação de objetos ou fenômenos foi feita pela escolha das características 

que os descrevem para diferenciá-los entre si. Na definição matemática, usa-se o espaço 

de atributos (feature space), que é essencial para se entender como funciona a 

classificação de imagens multiespectrais. No processamento digital, a cada eixo desse 

espaço, são atribuídos os níveis de cinza de uma determinada banda espectral. 

 Utilizou-se o princípio de classificação supervisionada, o qual é baseado no uso 

de algoritmos para se determinar os pixels que representam valores de reflexão 

característicos para uma determinada classe, foi utilizada tal classificação, pois é a mais 

utilizada na análise quantitativa dos dados de sensoriamento remoto.  

 Foi feita uma prévia classificação supervisionada da imagem, entretanto os 

resultados obtidos não foram satisfatórios. O principal problema encontrado estava na 

diferença de contraste das fotos. Esta diferenciação de contrastes influi diretamente na 

classificação supervisionada, já que o classificador consegue calcular todos os níveis de 

cinza e frequências de ondas. Assim, se a imagem não mantém um padrão de cores em 

sua totalidade, as categorias de classes calculadas não correspondem à realidade. 

 Uma das soluções propostas seria fazer um tratamento avançado na imagem com 

programas específicos, com o intuito de uniformizar o padrão de cor. Entretanto, optou-se 

por fazer uma classificação visual da imagem das categorias propostas. Apesar de ser 

um processo mais demorado e trabalhoso, os resultados do mapeamento são bastante 

confiáveis. 

 Os critérios utilizados para mapear os fragmentos florestais separando-os em 

mata em estágio médio e avançado de regeneração, e mata em estágio inicial de 

regeneração, foram baseados na resolução CONAMA nº 34, de 7 de dezembro de 1994. 

Foram digitalizados todos os fragmentos florestais do município e divididos por atributo de 

acordo com a resolução do CONAMA.  

 
2.3 Classificação supervisionada de imagem LANDSAT . 
 

 Dando prosseguimento ao estudo, deu-se início a classificação de uma imagem 

de satélite recente quanto à presença e ausência de cobertura de mata nativa. A imagem 

utilizada foi a do satélite LANDSAT ETM+. 

 As imagens (ou cenas) LANDSAT-TM cobrem, cada uma, uma área de 185 x 185 

km, equivalente a 28 segundos de dados. Os produtos digitais contêm todas as bandas. 

Cada banda representa a resposta do solo em certa faixa espectral, variando entre as 

bandas do azul e infravermelho termal, totalizando 7 bandas espectrais (SANTOS, 

PELUZIO e SAITO, 2010) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Tabela de faixas espectrais das bandas do  satélite LANDSAT  

 

Banda  Faixa espectral  
1 0,45 a 0,52 µm – azul 
2 0,52 a 0,60 µm – verde 
3 0,63 a 0,69 µm – vermelho 
4 0,76 a 0,90 µm - infravermelho próximo 
5 1,55 a 1,75 µm - infravermelho médio 
6 10,4 a 12,5 µm - infravermelho termal 
7 2,08 a 2,35 µm - infravermelho distante 

 

 A cena utilizada foi coletada em 01/05/2002, na órbita 216, ponto 074. Trata-se de 

uma fusão das Bandas 5R 4G 3B + PAN, com interpolação bilinear. As Bandas 3, 4 e 5 

mostram mais claramente os limites entre o solo e a água, com a vegetação mais 

discriminada, aparecendo em tonalidades de verde e rosa. 

 A utilização de mais de uma fonte de informações orbitais, muitas vezes pode 

auxiliar a detecção, identificação, delimitação e caracterização da cobertura vegetal, uma 

vez que diferentes horários de aquisição, ângulos de visada, resolução espectral e 

espacial dos satélites resultam em respostas distintas e muitas vezes complementares.  

 Iniciando o processo de classificação supervisionada da imagem, foram seguidos 

os seguintes passos, considerados essenciais: 

a) Definição das classes: mata em estágio médio e avançado de regeneração e mata 

em estágio inicial de regeneração. 

 

b) Escolha de amostras de treinamento para cada classe baseada no tamanho 

amostral, por meio da função binomial (CONGALTON, 1988; CONGALTON e GREEN, 

1999; THOMPSON, 2002). A função utilizada para estimativa do número de pontos 

amostrais é apresentada na Equação 01: 

 

2
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α

                                     (eq.1) 

 

Em que, 

n . número total de elementos a serem amostrados; 

Z . distribuição normal padrão; 

α . nível de significância; 

p . exatidão desejada; 
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q. (1-p);  

E . erro de amostragem. 

 

c) Aplicação de um algoritmo de classificação em que todos os pixels são classificados 

conforme o método estatístico escolhido (por exemplo, Métodos do Paralelepípedo, da 

Mínima Distância, do Mapeador de ângulo espectral ("SpectralAngleMapper", SAM), da 

Máxima Verossimilhança).  

 A interpretação visual é limitada à observação de apenas três bandas, enquanto 

as classificações automáticas são aplicadas a qualquer número de bandas que se queira. 

 O classificador da distância de Mahalanobis é similar ao da distância mínima e 

usa estatísticas para cada classe, porém, ele supõe que a covariância das amostras são 

iguais. Portanto, é um classificador ainda mais rápido que o método de mínima distância. 

Dos métodos de classificação citados acima, O ERDAS dispõe de três: 

MaximumLikelihood; MahalanobisDistance e; MinimumDistance.  

 Como dito anteriormente, após a definição das classes conforme a imagem seria 

dividida, deu-se início a criação de assinaturas espectrais utilizando a caixa de diálogo 

signature editor do ERDAS Imagine. Este processo consiste na digitalização de polígonos 

nas áreas correspondentes as classes definidas.  

 Cabe lembrar que quanto maior for o número de assinaturas colhidas em toda 

área compreendida pela imagem, mais confiável será a classificação supervisionada, 

independente do método utilizado pelo classificador (BRITES, 1996). A estratégia de 

alimentar o classificador com as mais variadas formas de apresentação das classes 

temáticas foi responsável pelo índice de exatidão obtido. O classificador supervisionado 

utilizado possibilitou um aumento na fidelidade do mapeamento, uma vez que considerou 

cada amostra isoladamente para a constituição da nuvem de distribuição das classes 

temáticas, evitando assim a criação de nuvens com altos valores de dispersão em torno 

da média.  

 

 

2.4 Classificação visual de imagem SPOT 

 

 O trabalho inicial foi efetuar a correção geométrica da mesma, que consistiu em 

um processo semelhante ao explicado anteriormente com as fotografias aéreas. A 

imagem foi retificada baseando-se em coordenadas UTM de uma imagem do satélite 

LANDSAT e de cartas topográficas da região, na escala de 1:50.000 (IBGE, 1975). O 

georeferenciamento se deu pelo programa ERDAS Imagine e envolveu três etapas:  
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a) Obtenção de coordenadas de pontos de controle terrestre.  

b) Interpolação espacial da imagem empregando os pontos de controle coletados para 

ajuste de equações polinomiais de primeira ordem (linear).  

c) Interpolação da intensidade de brilho utilizando o método do vizinho mais próximo, o 

qual não altera o valor de brilho dos pixels, evitando-se problemas relacionados à 

discriminação de feições terrestres em processos de classificação de imagem.  

 Concluída a correção geométrica da imagem, iniciou-se o processo de 

classificação supervisionada, com a coleta de assinaturas de classe para mata em 

estágio médio a avançado de regeneração e estágio inicial. Entretanto, os algoritmos de 

classificação supervisionada utilizados não mostraram resultados satisfatórios, o que não 

era esperado, por se tratar de uma imagem de alta resolução. Diante deste problema, 

fez-se necessário uma pesquisa aprofundada sobre o estado da arte em classificação de 

imagens de alta resolução e as técnicas utilizadas atualmente. 

 Com a recente disponibilidade de imagens de alta resolução produzidas por 

sensores orbitais como IKONOS, SPOT e QUICKBIRD tornou-se possível modelar com 

maior nível de detalhes características da cobertura da terra do que era possível com 

imagens de média ou baixa resolução. Imagens SPOT, por exemplo, têm pixels de 5 m 

por 5 m. Essa resolução é o suficiente para visualizar com detalhes, por exemplo, o teto 

de uma casa, árvores e estradas. 

 Nesse contexto, trabalhos podem ser desenvolvidos utilizando diferentes técnicas, 

automáticas ou não, de representação e interpretação em imagens de alta resolução. 

Essas técnicas envolvem não somente diferentes modelos de tratamento de dados, mas 

também englobam diferentes métodos de representação da informação relevante para a 

tarefa de interpretação, tais como os baseados em pixel (VILELA, 2002).  

 Por falta de um classificador que atendesse às especificações da imagem SPOT, 

a sua classificação foi efetuada por meio de interpretação visual com digitalização em tela 

das feições identificadas. 

 

 

3 Resultados e discussão 

 

 De posse das três classificações, para os anos de 1970, 2002 e 2005, foi possível 

contabilizar se houve incremento de mata ou desmatamento nos últimos 35 anos no 

município estudado. Os procedimentos de utilização de ferramentas de SIGs para tais 

análises estão descritos abaixo, juntamente com os resultados obtidos. 

 O aplicativo computacional de geotecnologia utilizado para a quantificação e 

mapeamento dos fragmentos florestais de Santa Maria de Jetibá foi o ArcGIS 9.0. Foram 
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digitalizados todos os fragmentos florestais do município e divididos por atributo de 

acordo com a resolução do CONAMA. Desta forma, obteve-se um mapa contendo as 

categorias de estágio inicial de regeneração florestal e estágio médio a avançado de 

regeneração (Figura 2). 

 

 

 
 
Figura 2. Classificação visual do mosaico de fotos aéreas de 1970. 

 

 Todos os algoritmos de classificação disponíveis no ERDAS foram testados nesta 

etapa do trabalho. Entretanto, o que melhor respondeu às expectativas foi o da Distância 

de Mahalanobis, apesar de também englobar, dentro da classe mata em estágio inicial, 

alguns tipos de cultivo como café e eucalipto (Figura 3). 
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Figura 3. Classificação supervisionada de imagem LANDSAT  de 2002. 

 

 Apesar de a proposta de classificação supervisionada da imagem SPOT não ter 

sido realizada, a opção de fazer interpretação visual da mesma se tornou a mais viável 

pois assim pode-se, posteriormente, contabilizar incrementos e desmatamentos de 

floresta nativa, comparando a classificação visual das fotos aéreas de 1970, com a 

classificação da imagem SPOT de 2005, ou seja, classificações realizadas com 

metodologias idênticas e de elevado índice de exatidão, apesar da subjetividade do 

classificador (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Classificação visual de imagem SPOT 5m de  2005. 
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 Após serem calculadas as áreas dos fragmentos para todas as classificações, 

identificou-se, primeiramente, as matas em estágio inicial de regeneração em 1970, que 

se tornaram em estágio médio a avançado atualmente, ou seja, áreas de regeneração. 

Para isso, em ambiente SIG, fez-se uma interseção dos polígonos correspondentes a 

estágio inicial em 1970, com os de estágio médio a avançado em 2005. O resultado desta 

operação culminou na geração de polígonos correspondentes às áreas que se 

regeneraram. Semelhantemente a esta operação, para delimitar as matas em estágio 

médio a avançado em 1970, que se tornaram estágio inicial em 2005, efetuou-se uma 

interseção entre os fragmentos correspondentes resultando nas áreas desmatadas.  

 Curiosamente, verificou-se que nos últimos anos ocorreram mais incrementos de 

mata do que desmatamentos no município estudado. Aproximadamente 2459,80 ha de 

floresta nativa passaram de estágio inicial de regeneração em 1970, para estágio médio a 

avançado em 2005, enquanto 101,43 ha de mata foram cortadas passando de estágio 

médio a avançado em 1970, para estágio inicial em 2005 (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5. Evolução temporal dos fragmentos floresta is. 

 

 Seguindo o raciocínio anterior, também foi possível identificar as áreas totais em 

que ocorreram regeneração e desmatamento no município. Assim, nesta análise, foram 

englobados tanto matas em estágio inicial e estágio médio a avançado de regeneração 

que sofreram alterações durante os últimos 35 anos. 
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 Para geração dos fragmentos florestais que sofreram regeneração, em ambiente 

SIG fez-se uma interseção das áreas com ausência de cobertura florestal em 1970, com 

as áreas em que hoje possuem florestas. Já para identificação dos locais em que 

ocorreram desmatamentos, bastou fazer a interseção entre as áreas que não possuem 

fragmentos florestais atualmente com o que era floresta em 1970.  

 O resultado deste processo matemático mostrou os lugares em que ocorreram 

regeneração e decréscimos de mata, sendo possível também calcular os valores de área 

e porcentagem (Figura 6). 

 

 

 

 
Figura 6. Evolução da cobertura da vegetação no mun icípio de Santa Maria de 
Jetibá, ES, discriminada por estágio de regeneração  da vegetação nativa. 
 

 Cabe lembrar que foram contabilizados e comparados apenas os números 

adquiridos pelas classificações visuais de 1970 e 2005, posto que são frutos de 

metodologias idênticas. Assim, pode-se efetuar uma análise mais confiável sobre a 

evolução dos fragmentos florestais em Santa Maria de Jetibá. Apesar da classificação 

supervisionada de 2002, ter apresentado dados satisfatórios, tendo em vista as limitações 

de uma imagem de baixa resolução espacial e ao fato da região de estudo ser 

montanhosa, ocasionando sombra excessiva, pela aferição de campo considerou-se que 

os resultados superestimaram alguns valores, já que a classificação automática 

incorporou aos pixels de mata em estágio inicial áreas de plantação de café, por exemplo. 

 E as assinaturas correspondentes a mata em estágio médio a avançado de 

regeneração englobaram, devido a dificuldade encontrada para a correta distinção, 

algumas áreas de ocorrência de eucalipto e outras de plantações de café com a de 
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vegetação nativa, o que aumentou excessivamente o tamanho dos fragmentos florestais 

do município e consequentemente sua ocupação (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Evolução da cobertura florestal nos perío dos estudados 

 
ANO Área (km²)  Percentual (%)  

1970 148,2 18,5 
2002 381,2 47,5 
2005 273,7 34,0 

TOTAL 803,1 100,0 

 

 Mais uma vez, verificou-se que ocorreu um aumento bastante expressivo das 

áreas de floresta em Santa Maria de Jetibá. Os cálculos mostraram que o município 

possuía 106,81 km² de mata em estágio médio a avançado e 41,42 km² de mata em 

estágio inicial no ano de 1970, ocupando cerca de 20,13% do território. Esses números, 

em 2005, passaram para 254,31 km² de mata em estágio médio a avançado e 19,34 km² 

de mata em estágio inicial, totalizando cerca de 37,17% de ocupação do município 

estudado. Diante desses números, constatou-se que houve um incremento de 17,04% 

nas florestas de Santa Maria (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Regeneração e desmatamento totais ocorrid os nos últimos 35 anos. 
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 Apesar de estarem disponíveis várias estratégias para a classificação de imagens 

orbitais, não existe, ainda, uma metodologia capaz de gerar produtos com precisão 

compatíveis com as requeridas para esse tipo de estimativa (VIEIRA et al., 1998, 2000).  

 Para aplicações práticas, é essencial que o sistema de classificação seja robusto 

(isso é, possa ser facilmente extrapolável para outras áreas e situações). Assim, 

pesquisas devem buscar métodos alternativos para alcançar melhores performances no 

processo de classificação. 

 Considerando a problemática apresentada, dois objetivos gerais podem ser 

considerados para desenvolver futuras pesquisas neste tópico: 

− Desenvolver uma metodologia eficiente para classificar o uso da terra, levando em 

consideração o aspecto multitemporal, multisensor e mutiespectral das imagens 

proveniente do sensoriamento remoto, e realizar uma investigação do custo absoluto 

(tempo de processamento) e relativo (melhoria na precisão) envolvido na 

incorporação da dimensão temporal no processo de classificação. 

− Usar vários algoritmos, tais como: verossimilhança (maximumlikelihood), regra da 

mínima distância euclidiana e redes neurais artificiais, bem como combiná-los com o 

intuito de melhorar a precisão da classificação. Deve-se explorar as bases teóricas 

sobre as quais cada uma dessas técnicas estão baseadas.  

− Considerando a grande importância das informações provenientes do sensoriamento 

remoto para avaliação e monitoramento dos recursos naturais, pesquisas devem ser 

desenvolvidas para a determinação de sua confiabilidade e potencial utilização. 

 

 Um grande número de metodologias têm sido desenvolvidas para a classificação 

(ou identificação) automática das imagens oriundas do sensoriamento remoto (VIEIRA e 

MATHER, 2000). Os procedimentos, atualmente em uso, baseiam-se na simples 

investigação da característica radiométrica do pixel (análise multispectral), sem 

considerar a possível transformação dessas características no tempo (análise 

multitemporal) e no espaço (textura). Estes métodos tradicionais implicitamente assumem 

que, para a sub-classe vegetação, o estágio fenológico de crescimento é o mesmo num 

dado momento.  

 Contudo, mesmo considerando uma área homogênea, essa suposição não é 

válida, devido aos diferentes tempos de plantio, diferentes tipos de solo e condições 

climáticas. E isso faz com que a distribuição de probabilidades não seja unimodal, o que 

pode ser um fator limitante para alcançar alta precisão na classificação usando os 

métodos estatísticos tradicionais. 
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4 Conclusões 

 

 Com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se inferir que: 

 

− Com as classificações foi possível fazer comparações, analisando e identificando em 

cada período, desmatamentos e incrementos de floresta nativa. 

− O processo de segmentação e classificação supervisionada de imagens do satélite 

LANDSAT-TM, disponível no ERDAS Imagine 8.5, mostrou ser eficiente para 

mapeamentos na escala de 1:50.000. 

− Houve incremento de mata bastante expressivo, se comparado aos desmatamentos. 

− Entre os anos de 1970 e 2005 houve um incremento de 17,04% nas florestas nativas 

de Santa Maria de Jetibá. 
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CAPÍTULO 5 
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Moisés Savedra Omena 
Flávio Eymard da Rocha Pena 
Marlene Leiko Chiba 
Alexandre Rosa dos Santos 

 

1 Introdução 

 

 A degradação ambiental pode resultar em redução da biomassa e da 

biodiversidade, em mudanças na qualidade e na disponibilidade de água. O equilíbrio 

ambiental é dependente, entre outros fatores, da cobertura vegetal que garante a 

proteção dos solos contra a erosão e da recarga dos lençóis freáticos. A retirada da 

vegetação pode causar sérios impactos, por isso o uso do sensoriamento remoto (SR) 

por meio dos índices de vegetação (IV) para avaliação das áreas florestadas passa a ser 

importante, pois diminuem a onerosidade do processo. 

 Segundo Florenzano (2002) os sistemas de sensoriamento remoto vêm se 

firmando como uma eficiente ferramenta para controle e análise de recursos naturais em 

geral, pois têm a capacidade de fazer o registro de dados da superfície e também da 

dinâmica da paisagem. Para Novo (1989) a periodicidade das imagens associadas às 

metodologias propostas permite que sejam feitas inferências e conclusões a cerca da 

superfície terrestre e dos alvos observados. 

 Dentre as diversas técnicas para análise e monitoramento temporal da vegetação, 

mais de 50 catalogadas (MOREIRA, 2003), o Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada (NDVI) é o mais utilizado. Os valores do NDVI estão distribuídos entre 0 e 

255 (8 bits/256 possibilidades), apresentados no intervalo de -1 a +1, sendo os tons mais 

claros relacionados aos maiores valores e os tons mais escuros, aos menores 

(PONZONI; SHIMABUKURO, 2007). 

 Conforme Ponzoni e Shimabukuro (2007) os dados de reflectância dos alvos 

podem ser transformados em índices de vegetação. Silva et al. (2009) mencionam que os 

índices de vegetação foram desenvolvidos com a finalidade de reduzir o número de 
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parâmetros presentes nas medidas multiespectrais, constituindo uma importante 

estratégia para o monitoramento das alterações, naturais ou não, nos ecossistemas. 

 Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de 

cinco índices de vegetação RVI, NDVI, NRVI, CTVI e SAVI por meio da subtração de 

imagens orbitais para comparar a dinâmica florestal no horto municipal de Alegre, ES, 

referente aos anos de 1987 e 2010. 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Localização e caracterização da área 

 

 A área deste estudo compreende o horto florestal municipal Laerth Paiva Gama, 

classificada como unidade de conservação (UC), localizada no município de Alegre, ES 

com unidade territorial de 27,7 ha, situado no bairro Clério Moulin, entre as coordenadas 

geográficas 20° 46’12’’ latitude Sul e 41°32’59’’ l ongitude Oeste (Figura 1). 

 O horto foi criado em 1992, por meio de Lei municipal e em 2005, transformado 

em unidade de conservação (Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE) devido a 

suas características ambientais de floresta estacional semidecidual, com ecossistemas 

importantes, como brejo herbáceo na parte baixa e de silvicultura e reflorestamento misto 

(GAZETA SUL, 2009). 

 Segundo a classificação internacional de Köppen, o clima da região é do tipo 

“Cwa”, ou seja, tropical quente úmido, com inverno frio e seco, temperatura média de 

23,1º C e precipitação anual média de 1.341 mm. 

 

2.2 Material utilizado 

 

 Para a avaliação da dinâmica florestal ocorrida na vegetação do horto, foram 

utilizadas imagens do sensor TM do satélite LANDSAT 5, na composição falsa-cor (R3, 

G4 e B2), com resolução espacial de 30 m recobrindo toda área deste estudo. As 

imagens foram selecionadas no catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), pelo endereço eletrônico http://www.dgi.inpe.br. 

 O limite do Horto florestal foi vetorizado sobre uma imagem GEOEYE em 

composição falsa-cor, com escala constate de 1:1.500, delimitando a área de estudo. 

 Optou-se por utilizar o satélite LANDSAT TM5, pela alta diversidade temporal do 

seu catálogo de imagens, apresentando imagens gratuitas e atuais. Foram escolhidas as 

imagens com datas de passagens de 01/06/1987 e 31/05/2010, órbita 216 e ponto 74, 
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priorizando o período de estiagem da região com fator cobertura de nuvem de até 5% em 

duas cenas distintas conforme apresentado pela Tabela 1. 

 

 

 
Figura 1. Localização do Horto Florestal no municíp io de Alegre, ES. 

 

Tabela 1. Dados das imagens LANDSAT 5 TM  utilizadas para aplicação dos índices 
de vegetação 
 

Órbita/Ponto Data das Imagens Resolução Espacial  Período 

216/074 01/06/1987 30 metros Estiagem 

216/074 31/05/2010 30 metros Estiagem 

 Fonte:  INPE (2011). 
 

2.3 Processamento digital das imagens (PDI) 

 

Segundo Ponzoni e Shimabukuro (2010) as imagens advindas dos sensores 

remotos são eficazes para identificar e distinguir as características geométricas dos alvos, 

ou seja, são eficazes para se diferenciar os formatos dos objetos. Entretanto, as imagens 

obtidas por satélites estão sujeitas a uma série de distorções espaciais e radiométricas, 

portanto, não apresentam precisão cartográfica quanto ao posicionamento dos alvos 

terrestres ou fenômenos neles contidos (CRÓSTA, 1992). 
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O PDI das imagens LANDSAT TM5 foi elaborado no software ArcGIS 10.0, onde foi 

empregada a técnica de equalização do histograma para melhor visualização e equilíbrio 

das cores e posteriormente foi realizado o georreferenciamento conforme a base única 

das Ortofotos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), na 

projeção cartográfica sistema Universal Transversal de Mercator  (UTM) e o Datum WGS-

84 (Figura 2). 

 

2.4 Normalização radiométrica  

 

Para a realização da correção radiométrica das imagens adotou-se o método de 

uniformização das médias e variâncias (UMV), utilizando as imagens do ano de 2010 

como referência. Nesse método, a uniformização das médias e variâncias será feita por 

meio de uma transformação linear [f(x) = ax + b]. Nas Equações 1, 2 e 3 são mostrados 

os cálculos das uniformizações das imagens, bem como os ganhos e os offsets 

necessários aos processos de normalização das bandas TM3 (vermelho) e TM4 

(infravermelho próximo) do ano de 1987. 

offsetS.ganhoS' +=                (eq.1) 

S

R

σ²

σ²
ganho=

               (eq.2) 

S
S

R
R .µ

σ²

σ²
µOffset −=

                         (eq.3) 

Em que, 

'S : imagem uniformizada; 

S: imagem de ajuste; 

Rσ² : variância da imagem de referência; 

Sσ² : variância da imagem de ajuste; 

Rµ : média da imagem de referência e; 

Sµ : média da imagem de ajuste. 
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O fluxograma metodológico demonstrando os procedimentos aplicados para as 

correções radiométricas e geométricas das imagens do satélite LANDSAT 5 TM podem 

ser observados na Figura 2. 

 

Ortofoto IEMA
UTM WGS 84 Zona 24S

Imagem LANDSAT 5
TM 2010 – TM3; TM4

Imagem LANDSAT 5
TM 1987 – TM3; TM4

2

Cálculos do 
Ganho e Offset

TM3_87G

TM4_87G

Ganho e Offset
TM3_87; TM3_10

Processamento de imagens
1 – Criação dos polígonos necessários
2 - Georeferenciamento
3 – Recorte da área – perímetro urbano 
de Alegre
4 – Obtenção dos dados para cálculos 
de Ganho e Offset
5 – Normalização das imagesn de 1987

Georeferenciamento
(Georeferencing)

4

3
TM3_87GR

TM4_87GR

Rec. Perimetro Urbano
(Extract by Mask)

Perimetro
Urbano de Alegre

2
TM3_10G

TM4_10G

3
TM3_10GR

TM4_10GR

Rec. Perimetro Urbano
(Extract by Mask)

TM3_87GRN

TM4_87GRN Ganho e Offset
TM4_87; TM4_10

Georeferenciamento
(Georeferencing)

Normalização
(Raster Calculator)

5

Imagens GEOEYE
2B; 3R; 4G

Perimetro
Urbano de Alegre

Perimetro
Urbano de 

Alegre WGS 84

Horto
Florestal

Horto
Florestal
WGS  84

Coordenadas
(Project Raster)

Coordenadas
(Project Raster)

Criar polígono
(Editor Polygon)

1

 

 
Figura 2. Fluxograma metodológico das correções geo métricas e radiométricas das 
bandas espectrais das imagens LANDSAT 5 TM  de 1987 e 2010. 
 

 

2.5 Índices de Vegetação e análise temporal 

 

2.5.1 Determinação do Índice de Relação da Vegetaçã o (RVI) 

 

O RVI é calculado pela divisão da reflectância entre as faixas das bandas RED 

(vermelha) e NIR (infravermelha próxima) conforme a equação 4. 

 

NIR

RED
RVI =                 (eq.4) 

 

Em que,  

RED: banda correspondente ao vermelho e; 
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NIR : Banda correspondente ao infravermelho próximo. 

 

2.5.2 Determinação do índice de vegetação da difere nça normalizada (NDVI) 

 

O NDVI apresentado por Rouse et al. (1973), foi utilizado como o indicador padrão 

da dinâmica vegetal, servindo como base na comparação com os outros IV’s no processo 

de análise temporal do desmatamento na área do horto florestal, a partir dessa análise 

foram delimitadas as seguintes classes de áreas: 1 - ocorreu a regeneração da 

vegetação; 2 - não houve mudança e; 3 - ocorreu desmatamento para o período de 1987 

e 2010. 

O NDVI é calculado pela diferença de reflectância entre a faixa de NIR pelo RED. 

Essa diferença é normalizada pela divisão da soma das faixas de NIR e RED, conforme 

equação 5. 

 

REDNIR

REDNIR
NDVI

+
−=                (eq.5) 

 

2.5.3 Determinação do índice de relação da diferenç a de vegetação (NRVI) 

 

O índice NRVI, é semelhante ao índice RVI, porém modificado para a obtenção de 

resultado por meio do RVI -1 normalizado com RVI +1, visando uma redução dos efeitos 

de iluminação topográfica, efeitos atmosféricos e criando uma distribuição normal 

estatisticamente desejável (Equação 6). 

 

1RVI

1RVI
NRVI

+
−=                (eq.6) 

 

2.5.4 Determinação do índice de vegetação transform ado e corrigido (CTVI) 

 

Segundo Deering et al. (1975) a adição de uma constante de 0,5 e extração da raiz 

quadrada do NDVI deu origem a um novo índice denominado de índice de vegetação 

transformado (TVI). Para Santos et al. (2010) a adição desta constante tinha como 

finalidade transformar os valores obtidos por esse índice em valores positivos e a 
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extração da raiz quadrada é para introduzir uma distribuição normal aos valores 

resultantes. 

O CTVI, desenvolvido por Perry e Lautenschlager (1984, apud EASTMAN, 1998) 

pretende corrigir o TVI adicionando a constante de 0,50 para todos os valores NDVI, nem 

sempre eliminando todos os valores negativos de NDVI, podendo ter um alcance de -1 a 

+1. Valores menores que -0,50 tornam-se valores negativos menores depois da operação 

de adição. Assim, o CTVI é elaborado para resolver essa situação dividindo o (NDVI + 

0,50) por seu valor absoluto ABS (NDVI + 0,50) e multiplicando pela raiz quadrada do 

valor absoluto (SQRT[ABS(NDVI + 0,50)]), a adição de 0,50 tem a função de eliminar o 

sinal negativo no resultado final do índice, mostrado pela equação 7. 

 

0,5)ABS(NDVI
0,5)ABS(NDVI

0,5)(NDVI
CTVI +∗

+
+=                        (eq.7) 

Em que, 

ABS : valor absoluto. 

 

2.5.5 Determinação do índice de vegetação ajustado para o solo ( SAVI) 

 

O SAVI foi o primeiro índice híbrido a ser desenvolvido e apresenta um ajuste para 

o solo em termos de densidade da vegetação (OLIVEIRA et al., 2007). Proposto por 

Huete (1988) possui a propriedade de minimizar os efeitos do solo de fundo no sinal 

espectral da vegetação ao incorporar uma constante de ajuste conhecida como fator L. 

Esta constante, varia de acordo com as características de reflectância do solo (calor e 

brilho) e também com a densidade da vegetação analisada. Para vegetação muito baixa, 

é sugerido utilizar L = 1,0, para vegetação intermediaria L = 0,5 e para altas densidades L 

= 0,25. Por apresentar vegetação em estágio de regeneração em diversas áreas, o valor 

de L utilizado neste trabalho foi de 0,5. O SAVI é calculado conforme a equação 8. 

 

L)(1
RNIRL

R)(NIR
SAVI +∗

++
−=                          (eq.8) 

Em que, 

L: fator de ajuste. 
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2.5.6 Análise temporal dos índices de vegetação 

 

A análise temporal dos IV’s será realizada por meio da subtração das imagens, ou 

seja, será gerada uma imagem temática para cada índice de vegetação para os anos de 

1987 e 2010, e posteriormente será realiza a subtração das imagens (ex.: NDVI_2010 – 

NDVI_1987). As imagens geradas posteriormente a realização da análise temporal serão 

reclassificadas em 3 classes, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação das mudanças da cobertura v egetal em desmatamento, não 

mudança e regeneração 

 

Classes Intervalos 

Desmatamento Mín. a µ - σ 

Não mudança µ - σ a µ + σ 

Regeneração µ + σ a 255 

Fonte: Adaptado de Ferrari, Santos e Garcia (2011). 

 

Os procedimentos metodológicos desenvolvidos para a elaboração da análise 

temporal por meio dos cinco índices de vegetação utilizados podem ser observados no 

fluxograma da Figura 3. 

 

 

3 Resultados e discussão 

 

A análise descritiva dos IV’s foi feita com base nos valores estatísticos como a 

média, variância e desvio padrão das imagens, tais valores podem ser observados na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3. Valores de média, variância e desvio padr ão para análise temporal por 
meio dos índices de vegetação 
 

Índices de 
Vegetação 

Média Variância Desvio Padrão 

RVI -0,0483 0,0046 0,0677 
NDVI 0,0623 0,0074 0,0863 
NRVI -0,0623 0,0074 0,0863 
CTVI 0,0296 0,0017 0,0411 
SAVI 0,0927 0,0166 0,1288 
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Figura 3. Fluxograma metodológico das análises temp orais por meio dos índices de vegetação. 

918 
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 Para GALVANIN et al., (2010) o IV deve ser escolhido em função dos seus 

indicadores estatísticos, pois quem apresenta a maior diferença entre os indicadores 

estatísticos, possui uma maior capacidade de discriminação dos alvos. 

 Analisando a Tabela 3 e baseando-se nos indicadores estatísticos, o NDVI, NRVI e o 

SAVI são os três IV’s mais recomendados para a classificação das imagens, pois foram os 

que apresentaram os maiores valores de variância e desvio padrão. O NDVI e o NRVI 

apresentaram variância de 0,0074 e desvio padrão de 0,0863, enquanto o SAVI apresentou 

variância de 0,0166 e desvio padrão de 0,1288. Esses três IV’s são os que possuem a maior 

capacidade de discriminação dos alvos da imagem e, por conseguinte, podem gerar as 

melhores imagens temáticas da área estudada. 

 Por sua vez, o RVI e o CTVI foram os índices que apresentaram as menores 

diferenças estatística, com variância de 0,0046 e 0,0017 e desvio padrão de 0,0677 e 

0,0411, respectivamente (Tabela 3), sendo assim, os IV’s menos recomendados para a 

classificação das imagens, pois possuem uma menor capacidade de distinção dos alvos 

quando comparados com o NDVI, NRVI e o SAVI. 

 Para Tanajura, Antunes e Uberti (2005) o índice de vegetação deve ser escolhido em 

função dos níveis cinza da imagem gerada, devido ao fato da melhor distribuição dos níveis 

de cinza da imagem ser uma característica fundamental para a sua classificação, pois 

permitirá uma maior distinção entre os diferentes alvos existentes. 

 Desta forma, quanto maior for a amplitude entre os valores dos níveis de cinza de 

uma imagem, maior será a sua capacidade em distinguir os alvos e consequentemente, o 

índice utilizado para a geração desta imagem será o mais adequado para este tipo de 

classificação. 

 Os valores dos níveis de cinza (DN) bem como a amplitude desses valores para cada 

IV analisado podem ser observados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4. Valores de níveis de cinza e amplitude pa ra análise temporal por meio dos 
índices de vegetação 
 

Índices de 
Vegetação 

Níveis de Cinza 
Amplitude 

Mínimo Máximo 
RVI 82 224 142 

NDVI 23 191 168 
NRVI 64 232 168 
CTVI 25 184 159 
SAVI 23 191 168 

 

 Analisando a Tabela 4, pode-se observar que o NDVI foi um dos índices que 

apresentou a maior amplitude entre as classes de DN, comprovando a sua eficiência para a 
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classificação dos alvos contidos na imagem. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Oliveira et al. (2007). 

 O SAVI obteve resultado idêntico ao do NDVI quanto aos níveis de cinza, pois 

apresentaram a mesma amplitude e os mesmos valores mínimos e máximos. O SAVI só se 

adequou às condições de estudo devido à área ainda se encontrar em estado de 

regeneração e apresentar-se como uma floresta de densidade média. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Demarchi, Piroli e Zimback (2011). 

 Já o NRVI apresentou resultado semelhante ao do NDVI e do SAVI entre os DN, pois 

apesar de ter apresentado o mesmo valor de amplitude, os seus valores mínimos e máximos 

foram diferentes (Tabela 4). 

 Estes resultados comprovam a possibilidade do uso destes três índices (NDVI, NRVI 

e SAVI) para a condição de estudo sem que haja perdas de qualidade nos resultados 

obtidos por meio dos mapas temáticos gerados e demonstram também que a análise pelos 

níveis de cinza é tão eficaz quanto a análise por meio da estatística descritiva. 

 Novamente o RVI e o CTVI, apresentaram os piores resultados entre os cinco índices 

analisados (Tabela 4). Esses resultados indicam que tais índices possuem uma menor 

capacidade de distinção entre os diferentes alvos quando comparados com o NDVI, NRVI e 

o SAVI. Desta forma, os resultados obtidos pelos índices em questão são menos confiáveis. 

 Os resultados encontrados pelo CTVI neste estudo corroboram com os resultados 

obtidos por Oliveira et al. (2007). 

 Os resultados da análise temporal, ou seja, a quantificação das classes referentes às 

mudanças na cobertura vegetal dos cinco índices de vegetação estudados podem ser 

observados na Tabela 5 e nas Figuras 4a, 4b, 4c, 4d e 4e. 

 
Tabela 5. Quantificação das classes de mudanças na cobertura vegetal pela análise 
temporal por meio dos índices de vegetação. 
 
 

Classes 

Índices de Vegetação 

RVI NDVI NRVI CTVI SAVI 

% ha % ha % ha % ha % ha 

Desmatamento 0,35 0,10 0,35 0,10 0,35 0,10 0,35 0,10 0,35 0,10 

Não Mudança 79,38 22,18 64,91 18,14 64,91 18,14 70,14 19,60 64,91 18,14 

Regeneração 20,27 5,67 34,74 9,71 34,74 9,71 29,51 8,25 34,74 9,71 

Total 100,0 27,95 100,0 27,95 100,0 27,95 100,0 27, 95 100,0 27,95 

 
 Ao se analisar a Tabela 5, pode-se observar que todos os cinco IV’s apresentaram a 

mesma área para a classe de desmatamento (0,10 ha), esse fato está relacionado a esta 
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classe ser muito pequena e localizada, ou seja, houve desmatamento apenas em um lugar 

do horto. Ao analisarmos as demais classes, podemos observar que, com o aumento da 

área e com uma maior distribuição da locação de cada classe, os IV’s apresentam 

resultados diferentes. 

 Tomando o NDVI como o método padrão, pode-se dizer que o projeto de 

reflorestamento do horto está sendo bem executado e tem atingido resultados satisfatórios, 

pois analisando a Tabela 5, é possível observar que o horto apresenta 79,38% (22,18 ha) da 

sua área sem sofrer mudanças antrópicas e 34,74% (9,71 ha) da sua área encontra-se 

regenerada. O mapa temático gerado pelo NDVI ilustrando as mudanças na cobertura 

vegetal do horto florestal entre os anos de 2010 e 1987 podem ser observadas na Figura 4a. 

 

 
 

Figura 4a. Mudanças da cobertura vegetal do Horto F lorestal Municipal Laerth Paiva 
Gama, Alegre, ES por meio do NDVI. 
 
 

O NRVI e o SAVI apresentaram resultados idênticos ao do NDVI, com 0,35% (0,10 ha) 

de desmatamento, 79,38% (22,18 ha) de não mudança e 34,74% (9,71 ha) de regeneração 

(Tabela 5). Esses resultados comprovam a possibilidade do uso destes dois índices para a 

condição de estudo.  

O mapa temático gerado pelo NRVI e pelo SAVI ilustrando as mudanças na cobertura 

vegetal do horto florestal entre os anos de 2010 e 1987 podem ser observadas nas Figuras 

4b e 4c, respectivamente. 
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O RVI e o CTVI foram os índices de vegetação que apresentaram os piores resultados 

quando comparados com o NDVI, NRVI e com o SAVI (Tabela 5; Figuras 4d e 4e). 

O CTVI apresentou resultados não satisfatórios em todas as avaliações, ou seja, 

analisando-se os parâmetros estatísticos, DN e comparação das suas classes com a do 

NDVI. Esses resultados comprovam que não se pode confiar nos dados gerados por meio 

deste método. 

 

 
 

Figura 4b. Mudanças da cobertura vegetal do Horto F lorestal Municipal Laerth Paiva 

Gama, Alegre, ES por meio do NRVI. 
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Figura 4c. Mudanças da cobertura vegetal do Horto F lorestal Municipal Laerth Paiva 

Gama, Alegre, ES por meio do SAVI. 

 

 

 

 

Figura 4d. Mudanças da cobertura vegetal do Horto F lorestal Municipal Laerth Paiva 

Gama, Alegre, ES por meio do RVI. 
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Figura 4e. Mudanças da cobertura vegetal do Horto F lorestal Municipal Laerth Paiva 

Gama, Alegre, ES por meio do  CTVI. 

 

 

4 Conclusões 

 

Nas condições em que os estudos foram conduzidos, a análise dos resultados 

permitiu-se apresentar as seguintes conclusões: 

− As avaliações dos índices de vegetação podem ser feitas tanto pela análise estatística 

descritiva dos dados quanto pela comparação dos níveis de cinza das imagens. 

− O projeto de reflorestamento do horto foi bem projetado e está sendo bem executado, 

visto que alcançou resultados satisfatórios; 

− O CTVI não é indicado para a análise temporal de projetos de reflorestamento, pois 

apresentou os piores resultados nas avaliações realizadas por meio da estatística 

descritiva e dos níveis de cinza e; 

− O NRVI e o SAVI podem ser utilizados para a análise temporal de projetos de 

reflorestamento, pois apresentaram resultados idênticos ao do NDVI. 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTIMATIVA DA PERDA DE SOLO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO 

HORIZONTE, ALEGRE, ES 
 

Benvindo Sirtoli Gardiman Junior 
Dayvid Rodrigues Couto 
Fabiana Baleeiro Coelho Souza 
Gabriel Nunes dos Santos Junior 
Giovanni de Oliveira Garcia 
Alexandre Rosa dos Santos  

 
1 Introdução 

 

 A preocupação com o efeito da ocupação desordenada do solo e da contaminação 

dos recursos naturais é utilizada como justificativa para o crescente número de publicações 

que consideram como tema o meio natural com base na gestão territorial. Neste contexto, a 

bacia hidrográfica vem sendo utilizada com sucesso como unidade de planejamento e 

gerenciamento das atividades antrópicas em um determinado território.  

 A ação antrópica, principalmente no que se refere à ocupação e exploração 

agropecuária de maneira irregular e a outras atividades de ordem econômica, vem sendo 

apontadas como a maior causa do desequilíbrio dentro de bacias hidrográficas. Essas 

atividades são responsáveis por desencadear problemas crônicos como a poluição e 

eutrofização da água, mortandade de espécies e, principalmente, compactação e 

degradação do solo. 

 A erosão hídrica é citada como uma das principais formas de degradação dos solos. 

De acordo com Cassol e Lima (2003) a erosão hídrica é um processo físico de 

desagregação, transporte e deposição de partículas de solo, provocado pela ação da água 

das chuvas, que se dá através do escoamento superficial. Este processo é diretamente 

intensificado pela ação antrópica, ou seja, áreas que apresentam uso do solo incorreto 

tendem a sofrer maior impacto com a erosão hídrica. 

 Vários fatores estão relacionados com a perda de solo por erosão hídrica, dentre 

esses pode-se destacar a cobertura vegetal (SILVA, 1986), a declividade da área (COGO et 

al., 2003) e a pluviosidade observada na região. O transporte de partículas começa quando 

o solo está saturado ou quando a velocidade e volume de água precipitada é superior a sua 

capacidade de infiltração, ocasionando o escoamento superficial do excesso de água e o 

arraste do solo desagregado para áreas de baixo declive. O processo erosivo se finaliza 
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quando todo material carreado é depositado, seja em depressões naturais do terreno ou em 

ecossistemas fluviais como rios, lagos, açudes, represas (ELTZ et al.,1984) e áreas 

brejosas, ocasionando sérios problemas ambientais, como assoreamento, eutrofização da 

água e a mortandade de organismos. 

 Com objetivo de regularizar o uso do solo, minimizar os impactos antrópicos e 

monitorar a exploração de recursos naturais, foi instituído em 1965, o código florestal 

brasileiro, Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965, que obriga a implementação das áreas 

de preservação permanente (APP’s) dentro das propriedades rurais (BRASIL, 1965). 

 A Resolução nº 303 (CONAMA, 2002) estabelece que áreas de preservação 

permanente são aquelas localizadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água 

naturais ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos 

d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m de largura; 

no topo de morros, montes, montanhas e serras e nas encostas ou partes destas, com 

declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive; nas 

restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas dos 

tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 

m em projeções horizontais; em altitude superior a 1.800 m, qualquer que seja a vegetação. 

A cobertura vegetal que deve ser mantida nas áreas de APP funciona como obstáculo para 

o escoamento superficial, favorecendo a infiltração e minimizando a erosão.  

 Monitorar a perda de solo dentro de uma bacia hidrográfica é uma atividade muito 

dispendiosa e impraticável, no entanto, com a popularização da geotecnologias nas últimas 

décadas, o planejamento do meio natural ganhou um forte aliado, os chamados Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs). Essa é uma tecnologia capaz de automatizar tarefas antes 

desempenhadas manualmente, facilitando à realização de análises complexas e 

consequentemente as tomadas de decisão. Utilizando como base modelagens matemáticas, 

este sistema integra o banco de dados com seus respectivos atributos georreferenciados 

permitindo assim uma previsão ordenada, representada por meio de mapas, que pode 

antecipar a consequência de um fator em determinado espaço geográfico (DOMINGOS, 

2006). 

 Miranda et al. (2002), Santos et al. (2007), Cota e Moura (2009) e Moraes (2009) 

descreveram que a utilização de produtos de sensoriamento remoto e de técnicas de 

geoprocessamento podem contribuir na determinação automática das áreas de preservação 

permanente, desde que o banco de dados utilizado seja coerente e os modelos de 

interpoladores adequados para esse fim. 

 Para diversos autores (DONZELI et al., 1992; CASTRO e VALÉRIO FILHO, 1997; 

MORAES et al., 2000, citado por TAVARES et al., 2003) a integração da tecnologia SIGs 

com modelos matemáticos de estimativa de perdas de solo por erosão hídrica vem sendo 
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aplicada com eficiência no planejamento agroambiental de microbacias hidrográficas, 

principalmente no diagnóstico do risco de erosão. A quantificação da perda de solo pelo 

processo de erosão é importante, pois identifica áreas críticas, tanto as potencialmente 

erodíveis como aquelas sujeitas à sedimentação. Essas informações são fundamentais para 

o planejamento das ações direcionadas ao controle da erosão e das ações 

conservacionistas regionais (SILVA, 2004). 

 Entre as modelagens matemáticas utilizadas, a Equação Universal de Perda de 

Solos (EUPS) é frequentemente adotada para determinar, em níveis médios anuais, o 

volume de solo perdido por erosão hídrica. É um modelo empírico que estima a perda de 

solo com base em valores de quatro grandes fatores atuantes no processo erosivo: I) 

erosividade climática, II) erodibilidade dos solos, III) topografia, e IV) uso da terra e práticas 

conservacionistas (VIEIRA, 2008). Esses modelos de simulação, quando aplicados às 

situações de campo auxiliam na determinação de práticas conservacionistas indicando o 

manejo mais adequado para cada cenário. 

 Diante do exposto, compreender os processos erosivos e quantificar as perdas de 

solo assume grande importância, principalmente em áreas de preservação permanente. 

Essas informações podem ser utilizadas como subsidio na elaboração de medidas que 

visam maximizar o uso dos recursos hídricos disponíveis e evitar os efeitos negativos 

decorrentes da produção, transporte e deposição de sedimentos (PAIVA, 2001). 

 O objetivo deste estudo foi utilizar o software ArcGIS® 10 para estimar a perda de 

solo por erosão hídrica nas áreas de preservação permanente - APP’s da microbacia do 

córrego horizonte localizada no município de Alegre, estado do Espírito Santo e comparar 

dois cenários, sendo o cenário 1 composto pela perda de solo na área da sub-bacia 

interpretado com uso real do solo e o cenário 2 composto pela perda de solo projetada para 

as APP’s considerando que todas estas áreas possuem cobertura florestal.  

 

 

2 Metodologia 

 

 A área de estudo localiza-se entre as coordenadas geográficas 41º 24’ 55” e 41º 31’ 

50” de longitude Oeste e 20º 44’ 39” e 20º 54’ 30” de latitude Sul. Compreende a microbacia 

hidrográfica do córrego horizonte, contribuinte do rio Itapemirim, situada no distrito de Rive, 

município de Alegre, estado do Espírito Santo (Figura 1). 
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Figura 1. Bacia do córrego horizonte, Alegre-ES. 

Fonte: Peluzio e Santos (2010). 

 

 A microbacia do Córrego Horizonte possui área de 1.316,61 ha e 20 km de perímetro 

que abrange a zona urbana do distrito de Rive, mas em sua maior porção envolve pequenas 

propriedades rurais de gestão familiar.  

 De acordo com a classificação de Köppen, o clima da microbacia enquadra-se no 

tipo Cwa (Inverno seco e Verão chuvoso), temperatura média anual de 24 ºC, pluviosidade 

média anual de 1.200 mm, podendo, dependendo da localização, atingir até 1.600 mm 

possuindo de quatro a seis meses secos (EMCAPA e NEPUT, 1999). A hidrografia é 

constituída por densa e diversificada rede de drenagem, formando rios encaixados e 

cachoeiras. 

 O relevo apresenta regiões divergentes, com altitude variando entre 120 a 680 m, 

IBGE (1977), constituída por uma paisagem fortemente ondulada e montanhosa, 

apresentado ainda uma topografia muito acidentada, intercaladas por reduzidas áreas 

planas (MENDONÇA, 2007). A vegetação original caracterizada por remanescentes da 

floresta estacional Semidecidual (VELOSO et al., 1991) de domínio do bioma Mata Atlântica.  

 Para a integração da base de dados foi utilizado o aplicativo computacional ArcGIS® 

versão 10 e o resultado final obtido de acordo com as etapas descritas a seguir: 
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Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC): gerado por meio da 

interpolação dos dados referente às curvas de nível com equidistância vertical de 20 m com 

a função Topo to Raster e com resolução de pixel de 10 m. 

Declividade (D): mapa obtido em porcentagem a partir do MDEHC utilizando o comando 

Slope do referido software. 

Comprimento de rampa (L): mapa gerado utilizando a Equação 1, inserida no comando Map 

Álgebra: 

 

2
2 P

100

D
PL 







 ⋅+=                (eq.1) 

Em que, 

L: comprimento de rampa (adimensional); 

P : tamanho do pixel adotado (10m); 

D : declividade em porcentagem. 

 

Fator topográfico (LS): calculado a partir da Equação 2, proposta por Bertoni e Lombardi 

Neto (1999) no comando Map Algebra. 

 

18,163,0 DL00984,0LS ⋅⋅=               (eq.2) 

Em que, 

:LS  fator topográfico (adimensional). 

 

Fator erosividade (R): o fator de erosividade da precipitação foi calculado segundo a 

equação proposta por Martins (2005). Esta equação foi desenvolvida em estudo realizado na 

região de Aracruz (ES) onde, utilizando a equação proposta por Wischmeier e Smith (1978) 

pode calcular a energia cinética para uma série de 35 anos de chuvas (1969 a 2004), o que 

permitiu a obtenção da Equação 3. 

 

578,40x9075,7R −=         (eq.3) 

 

Em que, 

x : precipitação em mm. 

 

 O valor de x  foi obtido junto ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, que 

possui registros de uma série histórica de 30 anos para as dependências e adjacências da 
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microbacia, já corrigida as falhas pelo método de ponderação regional e interpolada pelo 

método Inverso do Quadrado da Distância (IQD) para obtenção do mapa de precipitação. 

 

Fator erodibilidade (K): Foi utilizado o mapa de tipo de solo obtido por meio da foto 

interpretação e vetorização em tela do mapa do Projeto RADAMBRASIL (1987) referente à 

folha SF 23-24 realizado por Peluzio et al. (2010). De posse do mapa com a classificação 

dos tipos de solo, o mesmo foi rasterizado considerando as classes de solo existentes e 

gerado o fator de erodibilidade para cada tipo, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Fator de erodibilidade (K) e predominânci a em porcentagem para as classes 
de solos que compreendem a microbacia Córrego Horiz onte, Alegre, ES 
 

Tipo de Solo Fator (K) Predominância (%) Fonte 

Terra roxa 0,024 27,70 Roose, 1977 

Latossolo vermelho 0,017 15,70 Roose, 1977 

Latossolo amarelo 0,057 1,27 Mannigel et al., 2002 

Podzólico 0,034 55,42 Roose, 1977 

 

Fator de uso e manejo do solo (C): obtido a partir do mapa desenvolvido por Peluzio et al. 

(2010) para a microbacia utilizando a foto-interpretação em tela de imagens 

aerofotogramétricas do ano de 2007 na escala 1: 35.000, com resolução de 1,0 m, cedidas 

pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA) com 

uso do aplicativo computacional ArcGIS® versão 10, caracterizando o cenário 1. Para o 

cenário 2, foi considerado que toda a área da bacia apresentava-se reflorestada com os 

valores de C na coluna denominada C2 para as classes de uso e ocupação da terra na sub-

bacia interpretadas podem ser evidenciadas na Tabela 2. 

 

Práticas conservacionistas (P): os valores de P para a área em estudo foram definidos 

segundo dados de Bertoni e Lombardi Neto (1995) para duas situações distintas. A primeira 

expressa completa ausência de práticas conservacionistas e a utilização de técnicas 

convencionais de preparo do solo, assumindo valor de P = 1,0. A segunda, considerou para 

um cenário holístico, além do plantio de florestas na área na sub-bacia, a implementação de 

técnicas conservacionistas, tendo dessa forma P = 0,1.  

 Avaliação da perda de solo dentro das APP’s: as áreas de preservação permanente 

foram delimitadas automaticamente no software computacional ArcGIS® versão 10, seguindo 

a metodologia proposta por Peluzio et al. (2010). Os limites das APP´s foram definidos 

conforme as condições estabelecidas no Código Florestal Brasileiro, Lei n.º 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, sendo: 30 metros ao longo das margens de cada curso de água; 50 
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metros ao redor das áreas de nascentes; encostas superiores a 45° e; terço superior de 

morro.  

 Integração dos dados gerados nas etapas anteriores: foi utilizado o modelo da 

equação universal de perdas de solo - EUPS, desenvolvida em 1953 pelo Soil and Water 

Conservation Research Division of the Agricultural Research Service da Universidade de 

Purdue (EUA), que consiste de um modelo multiplicativo simples, no qual a perda média 

anual de solo, expressa em massa por unidade de área por tempo (t/(ha/ano)), é dada pelo 

produto de seis fatores determinantes, sendo 4 fatores de origem naturais (R, K, L e S) e 2 

Antrópicos (C e P) de acordo com a Equação 4 (Wischmeier e Smith, 1978; Bertoni e 

Lombardi Neto, 1999).  

 

( )PCLSKRA ⋅⋅⋅⋅=                (Eq.4) 

Em que, 

:R  fator de erosividade da chuva (MJ/ha/mm/h/ano); 

K : fator erodibilidade do solo (ton/h/MJ. mm); 

LS : fator topográfico (adimensional); 

C : fator preparo e cobertura do solo (adimensional); 

P : fator práticas conservacionistas (adimensional). 

 

 Para a simulação do cenário 2 apenas foram alterados os fatores C  e P  na Equação 

4, uma vez que, os fatores R, K  e LS  permanecem constantes uma vez que, por serem 

de origem natural independem da ação antrópica. 

 

 

3 Resultados e discussão 

 

 Os resultados da geração dos mapas dos fatores LS, K, R, C1 e P1 modelados às 

condições reais da bacia do córrego horizonte, contribuíram para a estimativa das taxas 

médias de perda de solo associadas à erosão hídrica para o cenário 1 por meio dos valores 

C1 da Tabela 2. Os fatores C e P são fatores considerados antrópicos, ou seja, geram 

impactos causados pela intervenção humana, que quando substituídos pelos valores de C2 

apresentados na Tabela 2 e P2 conforme já apresentado na metodologia, mantendo todos os 

demais constantes, obtém-se as condições modeladas para perda de solo para o cenário 2. 
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 A coluna representada por %, na Tabela 2, indica a participação percentual (sobre a 

área da bacia) do uso do solo predominante nas Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s). Pode-se observar que o solo da microbacia do Córrego Horizonte está ocupado em 

quase sua totalidade (88,32%) por pastagem, fragmento florestal, campo sujo, capoeira e 

vegetação rala. As demais percentagens podem ser apreciadas na mesma tabela. Além das 

classes de uso do solo, pode-se observar também na Tabela 2, os valores dos fatores de 

uso e manejo do solo utilizado para a modelagem de perda de solo para os dois cenários (C1 

e C2). 

 

Tabela 2. Uso do solo, fator uso e manejo do solo n os dois cenários (C 1 e C2) nas 
APP’s da Bacia do Córrego Horizonte, Alegre, ES 
 

Classes % C1* C2** Classes % C1* C2** 

Pastagem 42,16 0,100 0,001 Tanque de peixe 0,27 0,001 0,001 

Fragmento florestal 28,36 0,001 0,001 Solo exposto 0,24 1,000 0,001 

Campo sujo 6,54 0,100 0,001 Grama 0,23 0,100 0,001 

Capoeira 5,64 0,010 0,001 Fragmento rochoso 0,15 0,001 0,001 

Vegetação rala 5,62 0,100 0,001 Área edificada 0,10 0,001 0,001 

Várzea 3,77 0,100 0,001 Reservatório de água 0,07 0,001 0,001 

Café 1,91 0,200 0,001 Estrada pavimentada 0,06 0,001 0,001 

Área degradada 1,86 0,500 0,001 Área urbana 0,04 0,001 0,001 

Estrada não pavimentada 1,09 1,000 0,001 Arborização urbana 0,03 0,200 0,001 

Área agricultada 0,73 0,300 0,001 Terreiro de café 0,02 0,001 0,001 

Pomar 0,57 0,200 0,001 Palmácea 0,01 0,200 0,001 

Hidrografia 0,51 0,001 0,001      

*Fonte: Peluzio et al. (2010).  
** Valores de C2 considerando a área reflorestada, Fonte: Roose, 1977. 
 

 A Figura 2, apresentada a seguir, ilustra a estimativa de perda de solo nas APP’s da 

microbacia córrego horizonte realizada para a condição real (cenário 1) dividida em classes 

de perda de solo de 10 t/ha.ano e por  tipo de APP. Desprende-se na Tabela 3 e na Figura 

2, uma média de 46,052 t/ha.ano de perda de solo para as condições reais da bacia, com 

destaque para a APP de nascente com 52,070 t/ha.ano, considerada a classe de APP com a 

maior perda de solo deste cenário, seguida pela APP de topo de morro com 48,973 t/ha.ano, 

de declividade com 43,902 t/ha.ano e de curso d’água com 43,103 t/ha.ano. 

 Valores próximos foram observados por Weill e Sparovek (2008) em áreas ocupadas 

com cana-de-açúcar (dois terços da área de estudo), no valor de 58 t/ha.ano. Tais valores 

encontrados são superiores aos observados por Martins et al. (2010) para pastagem, 
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eucalipto e solo descoberto, ao observado por Silva (2004) e inferiores ao observado por 

Machado e Vettorazzi (2003). 

 

 

 

Figura 2. Perda de solo nas APP’s  para o cenário 1 , divida em classes. 

 

A perda de solo média estimada por classes para as áreas de APP’s para o cenário 1, 

encontra-se representada na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Perda de solo por classe de APP na bacia do córrego horizonte para o 
cenário 1 
 

 Classes 
% da área em relação à 

área total 
Perda de Solo média 

t/(ha.ano) 
Desvio Padrão 

C
en

ár
io

 1
 

APP´s Totais  100,00 46,052 93,870 

Topo de morro 66,03 48,973 88,318 

Nascentes 2,16 52,070 117,038 

Declividade 0,13 43,902 126,604 

Curso d'água 31,68 43,103 106,979 

 

 Analisando as perdas de solo por classe de APP, ainda na Figura 2 e com auxílio da 

Tabela 3, observa-se que a APP de topo de morro é a que apresenta a maior área 387,5 ha 

(66,03% da área a bacia) com 48,973 t/ha.ano de perda de solo e com o menor desvio 

padrão dentre as estudadas (88,318). Entretanto, a APP que apresenta o maior desvio 

padrão foi a de declividade (126,604) e menor área percentual. Isso significa que quanto 
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maior o desvio padrão, maiores serão as diferenças entre as perdas de solo espacializadas 

dentro de uma mesma classe de APP, ou seja, menor será a homogeneidade de perda de 

solo espacial nessa classe. Para Silva (2004) as áreas mais críticas quanto à perda de solo 

estimada estão associadas a elevadas declividades. Ainda de acordo com esse autor, numa 

análise de sensibilidade dos fatores da EUPS, observou-se que os fatores R e K não 

alteraram significativamente os valores de perda de solo, os quais são mais influenciados 

pelo Fator Topográfico (LS). Para Bertoni e Lombardi Neto (1990), valores maiores que 15 

t/ha.ano, como os detectados neste trabalho, podem não apresentar tolerância à perda 

máxima de solo com um grau de conservação tal que mantenha uma produção econômica 

em futuro imprevisível com os meios técnicos atuais. É importante ressaltar que áreas com 

perda de solo acima do tolerado são potencialmente produtoras de grande quantidade de 

sedimentos que, ao chegar aos cursos d'água e reservatórios, poderão assoreá-los.  

 Nota-se por meio dos valores de perda de solo encontrados para o cenário 1, que se 

nenhuma medida conservacionista for adotada para a bacia em estudo, a mesma poderá 

conduzir a médio longo prazo o desencadeamento de ações de insustentabilidade tanto na 

produção agrícola quanto na manutenção florestal.  

 Para Martins et al. (2010) dentre os fatores que compõem a EUPS, o fator cobertura 

do solo é o mais fácil de ser modificado, reduzindo substancialmente as perdas de solo. Em 

decorrência disso, estimou-se para um cenário futuro, holístico e ideal, considerado cenário 

2, em que todas as APP’s da bacia reflorestadas e com práticas conservacionistas para fim 

de redução na perda de solo. Para Montebelo (2005) as APPs devem ser preservadas para 

que estas possam cumprir a função ambiental de preservar os recursos hídricos, proteger o 

solo, promover o bem-estar público, dentre outras diversas funções. Martins et al. (2010) 

completam descrevendo que o acúmulo de serrapilheira proporciona uma maior 

interceptação e dissipação de energia das gotas de chuva com eficiente proteção ao solo, 

concordando com os estudos de Franco et al. (2002), Gonçalves (2002) e Zhou et al. (2002).  

 Desse modo, pode-se visualizar por intermédio da Figura 3 e com o auxílio da Tabela 

4, que para a estimativa do cenário 2, modelado considerando as práticas conservacionistas 

ante erosivas e uso e manejo do solo, as perdas de solo apresentam taxas menores que as 

do cenário 1, com média de 0,07 t/ha.ano para todas as classes de APP’s . Neste cenário, 

verificou-se que as APP’s de topo de morro, quando comparadas às demais, tiveram perdas 

de solo maiores (0,082 t/ha.ano), seguida da APP de nascente com 0,070 t/ ha.ano com 

desvio padrão de 0,63 e 0,69, respectivamente. 
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Figura 3. Perda de solo nas APP’s para o cenário 2 divida em classes. 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 4 indicam um controle eficiente da erosão por 

parte da cobertura vegetal oferecida para o cenário 2, hipoteticamente reflorestado. 

 

Tabela 4. Perda de solo por classe de APP na bacia do córrego horizonte para o 
cenário 2 
 

 

Classes 
% da área em relação à 

área total 
Perda de Solo média 

t/ha.ano 
Desvio Padrão 

C
en

ár
io

 2
 

APP´s totais 100,00 0,070 0,064 

Topo de morro 66,03 0,082 0,063 

Nascentes 2,16 0,070 0,069 

Declividade 0,13 0,466 0,066 

Curso d'água 31,68 0,048 0,058 

 

 Registra-se para o cenário 2 que o efeito da cobertura vegetal sobre as perdas 

médias anuais de solo contribuiu para que as mesmas fossem reduzidas de 46,052 t/ha.ano 

considerando uso do solo atual, para 0,070 t/ha.ano no cenário conservacionista, 

representando uma redução média de 99,85% nas perdas de solo das APP’s totais, 

variando em cerca de 1% nas demais classes de APP’s, conforme pode-se visualizar na 

Tabela 5. Martins et al. (2010) obtiveram valores próximos ao estudado quando observava 

perdas de solo médias em um sistema mata atlântica, independente das classes de solo 

estudadas a perda de solo foram de 0,04 t/ha.ano. Weill e Spavorek (2008) também 
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encontraram perdas médias estimadas para os usos menos intensivos representados por 

mata e vegetação ciliar de 0,034 t/ha.ano e puderam demonstrar que os fatores C e P 

influenciam na ordem de grandeza das perdas de solo, fato que pôde ser comprovado neste 

trabalho. 

 

Tabela 5. Redução de perda de solo entre os cenário s 1 e 2 por classe de APP 

 

APP´s % de redução de perda de solo média 

t/ha-1.ano-1 

APP´s totais 99,85 

Topo de morro 99,83 

Nascentes 99,86 

Declividade 98,94 

Curso d´água 99,89 

 

 Montebelo et al. (2005) reforçam que as áreas de APP’s devem ser preservadas para 

que estas possam cumprir a função ambiental de preservar os recursos hídricos, proteger o 

solo, promover o bem-estar público, dentre outras diversas funções. Para Castro e Valério 

Filho (1997) a introdução de práticas conservacionistas na microbacia pode representar uma 

estratégia eficiente, devendo-se as variações observadas tão-somente à utilização de 

diferentes estratégias ou práticas conservacionistas.  

 Dessa forma, caracteriza-se que a diferença entre a perda de solo nos dois cenários 

está relacionada diretamente ao fator de uso e manejo do solo (fator C) e práticas 

conservacionistas (fator P), principalmente, onde ocorre uso inexpressivo do mesmo. 

 Segundo Bertolini e Lombardi Neto (1994), o desgaste e o empobrecimento do solo 

nas suas diversas fases e formas, podem ser evitados com a adoção de práticas 

conservacionistas que aumentem a cobertura vegetal e a infiltração da água no perfil do 

solo, reduzindo assim o escoamento superficial. Cogo et al. (2003 citado por Martins, 2010) 

completam ressaltando que a cobertura do solo proporcionada por resíduos culturais 

deixados na superfície do mesmo tem ação direta e efetiva na redução da erosão hídrica. 

Martins et al. (2010) concordam e acrescentam explicitando que esse fato resulta em uma 

maior proteção do solo, existência de uma rica camada de folhas (serrapilheira) e maiores 

teores de matéria orgânica, e por consequência, melhor estruturação do solo e maior 

permeabilidade. 

 Paes (2010) utilizando o modelo EUPS para avaliar a contribuição que as áreas de 

preservação permanente exercem na prevenção da erosão hídrica e seus resultados 

evidenciou que a recuperação das APP’s constitui-se em medida essencial ao planejamento 
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de uso do solo adequado, contribuindo de maneira efetiva para a melhoria do equilíbrio 

morfopedológico na mesma. Utilizando o mesmo modelo, Carvalho et al. (2010) ao 

identificar as áreas mais susceptíveis à erosão hídrica puderam sugerir em quais áreas as 

políticas de preservação e recuperação deveriam ser intensificadas. 

 

 

4 Conclusões 

 

 A partir da comparação dos valores de perda de solo estimados para os dois 

cenários é possível observar a importância da aplicabilidade da Lei federal n.º 4.771, de 15 

de setembro de 1965 para conservação dos recursos naturais no que tange à preservação 

as áreas de preservação permanente – APP’s e também como neste caso o solo.  

 A restauração destes ecossistemas degradados situados em áreas de preservação 

permanente pode garantir a proteção dos recursos naturais e o estabelecimento do fluxo 

gênico entre as espécies, a preservação da biodiversidade, mas também a conservação do 

solo, evitando assim perdas deste recurso tão nobre e essencial para as espécies que 

compõem a biosfera. 

 O planejamento das atividades antrópicas em uma Bacia Hidrográfica é de 

fundamental importância para o manejo adequado dos recursos nela contidos, mantendo 

assim a integridade dos serviços ambientais. 
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CAPÍTULO 7 

 

METODOLOGIAS DISTINTAS PARA MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE  
RISCO DE INUNDAÇÃO EM GUAÇUÍ, ES, UTILIZANDO SISTEM AS 

DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
 

Ivo Augusto Lopes Magalhães 
Daniela Vantil Agrizzi  
Carlos Roberto Lima Thiago  
Alexandre Rosa dos Santos 

 

1 Introdução 
 
 As áreas urbanas se localizam estrategicamente próximas a corpos hídricos desde a 

formação das primeiras cidades. A necessidade fisiológica do ser humano pela água, a 

presença de solos férteis nas regiões ribeirinhas, para cultivo, a necessidade de irrigar 

plantações e estabelecimento de portos são os principais motivos.  

 No entanto, essa localização não se apresenta estratégica para conservação do meio 

ambiente. As Áreas de Preservação Permanente (APP’s) instituídas por meio da Lei 4.771, 

de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965), com objetivo, dentre outros, de garantir a 

preservação das margens dos recursos hídricos de forma física e ecológica, pouco foi 

respeitada. Poucas são as cidades que respeitam a legislação vigente, de forma que a 

maioria vem sofrendo constantes problemas advindos de enchentes por não haverem 

respeitado a dinâmica de cheia dos rios. 

 Tucci (1993) afirma que as enchentes acontecem quando ocorre uma precipitação 

intensa e o total de água que chega simultaneamente ao rio é superior à sua capacidade de 

drenagem, resultando em inundações das áreas ribeirinhas. 

 Nas cidades onde as enchentes tornam-se problemas e ocasionam danos humanos 

e materiais, o agravamento se dará em função do aumento da urbanização, habitação de 

áreas de riscos, depósitos de resíduos sólidos em locais incorretos, uso indevido da terra, 

assoreamento, solapamentos da margem fluvial e do desmatamento da cobertura vegetal. 

Essas ações desencadeiam no aumento de áreas impermeáveis e assim no aumento do 

escoamento superficial e da vazão na bacia hidrográfica, o que intensifica as enchentes 

(ENOMOTO, 2004). 

 Desta maneira, conhecer métodos eficazes e práticos para mapear áreas que 

possuem grande risco de serem inundadas é essencial para evitar prejuízos e também 

catástrofes. 
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 Quanto menos ocorrem as inundações de alta intensidade, mais difícil é manter as 

áreas com alta vulnerabilidade livres de ocupação humana (ARAÚJO et al., 1998), o que 

também foi observado por Tucci et al. (1995) que afirma que uma sequência de anos sem 

enchentes é suficiente para que áreas de risco de inundação voltem a ser ocupadas pela 

população. 

 Entretanto, é extremamente difícil evitar um desastre natural, mas é possível reduzi-

lo, mitigá-lo, se cada membro da comunidade realizar a sua parte, o que certamente 

culminará com prejuízos e impactos reduzidos (MACHADO et al., 2009). 

 Assim sendo, esse estudo objetiva confrontar duas diferentes metodologias: o 

método de análise hierárquica ponderada e; o modelo por coleta de dados em campo, para 

determinação de áreas de risco de inundação para o perímetro urbano do município de 

Guaçuí, ES. 

 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

 O município de Guaçuí está localizado na região Sul do Espírito Santo, Microrregião 

do Caparaó, com uma população aproximada de 28 mil habitantes (IBGE, 2010). Sua 

ocupação se deu às margens do rio Veado, que pertence à bacia hidrográfica do rio 

Itabapoana.  

 A área determinada para o estudo foi a mancha urbana, na latitude 20°46’ S e 

longitude 41°40’ W da sede desse município, com a a plicação de um buffer de 200 m 

(Figura 1), gerando uma área de 832,14 ha. Dentro desse perímetro, o rio Veado é afluente 

dos córregos Santa Catarina e Santa Cruz que também contribuem para a inundação no 

município. 

 

2.3 Elaboração dos mapas da área de risco de inunda ção 

 

2.3.1 Etapa 1 - Modelo por coleta de dados em campo   

 

 Em campo, foram coletados 34 pontos com GPS, ao longo das margens direita e 

esquerda do rio Veado e de seus afluentes Santa Catarina e Santa Cruz, de forma que foi 

abrangido todo o perímetro fluvial da área de estudo. Os pontos foram marcados com a 

distância de 1 km entre os mesmos, controlados por um odômetro. A aquisição das 

coordenadas de GPS foi obtida no local de nível mais alto atingindo pelo leito fluvial, no 
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momento de uma grande inundação. Essas informações foram adquiridas por meio de 

entrevistas a moradores mais antigos do local em estudo. 

 De posse dos pontos, esses foram plotados e processados no aplicativo 

computacional ArcGIS 10.0, que também demandou as coordenadas obtidas nas 

entrevistas, a declividade, a altitude e as curvas de nível. Assim, obteve-se um polígono de 

inundação real. 

 

 
 
Figura 1. Área de estudo, perímetro urbano do Munic ípio de Guaçuí, ES.  

 

2.3.2 Etapa 2 - Método de Análise Hierárquica Ponde rada (AHP) 

 

 O método AHP, criado por Saaty (1977), consiste em construir uma escala de 

importância entre os fatores analisados e posteriormente colocados em uma matriz de 

relacionamento para ser feito uma comparação pareada, “podendo assim haver uma 

percepção de que há uma hierarquia de importância” entre os mesmos (BERGER et al., 

2007). 

 Este método determina, por meio da síntese dos valores dos agentes de decisão, 

uma medida global para cada alternativa priorizando-as ao classificar o método (GOMES et. 

al., 2004).  

 Os fatores determinados como importantes e que influenciam diretamente no nível da 

água alcançado por uma enchente, independente da precipitação incidente são: altitude; 

declividade; uso da terra e; tipo de solo (SANTOS, 2010). 
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2.3.2.1 Fatores e justificativas 

 

Altitude 

 Quanto maior a altitude, menor a probabilidade de inundação para uma determinada 

região, devido à ação da gravidade que direciona a água para as regiões mais baixas. 

 

Declividade 

 A declividade do terreno influencia diretamente no acúmulo de água. Áreas planas 

apresentam maiores probabilidades de sofrer inundação do que áreas escarpadas. 

 

Uso da Terra  

 A forma de ocupação da terra influencia na infiltração e escoamento superficial da 

água. As áreas com maior impermeabilidade tendem a acumular mais água do que em solos 

com cobertura florestal, por serem pouco compactados.   

 

Tipo de Solo 

 O tipo de solo presente na região reflete também na capacidade de infiltração e 

escoamento superficial da água. No entanto, para o presente trabalho, o mesmo não foi 

utilizado na citada modelagem pelo fato da área em estudo apresentar somente um tipo de 

solo, definido por latossolo vermelho, variando apenas em suas subordens. 

 

Matrizes de decisão 

 Para elaboração da matriz, utilizou-se a escala fundamental de Saaty (Tabela 1). 

 A elaboração é definida a partir de uma escala linearmente hierárquica de 

importância entre os fatores altitude, declividade, uso da terra e tipo de solo.  

 

Tabela 1. Escala de comparadores com os respectivos  pesos de importância 

 
Valores  Importância Mútua  

1/9 Extremamente menos importante que 
1/7 Muito fortemente menos importante que 
1/5 Fortemente menos importante que 
1/3 Moderadamente menos importante que 
1 Igualmente importante a 
3 Moderadamente menos importante que 
5 Fortemente mais importante que 
7 Muito fortemente mais importante que 
9 Extremamente mais importante que 

Fonte: Saaty (1997) citado por Rosot (2000). 

 Santos (2010), afirma que a fase de atribuição dos valores, com base na escala de 

comparadores, é considerada um dos momentos mais importantes durante o processo de 
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confecção dos mapas de inundação, já que os valores de importância atribuídos a um fator 

interferem diretamente no resultado obtido. 

 A matriz de comparação pareada desenvolvida é apresentada conforme a Tabela 2. 

Portanto, o fator declividade foi definido como mais importante diante dos três fatores, e a 

altitude como o de menor importância, de forma que a declividade foi considerada sete 

vezes mais importante que a altitude. 

 

Tabela 2. Matriz de comparação dos fatores 

 

Fatores  Altitude  Uso da terra  Declividade  Pesos  

Altitude 1 0,3333 0,1429 0,088 

Uso da terra 3 1 0,3333 0,2426 

Declividade 7 3 1 0,6694 

Fonte: Saaty (1997) citado por Rosot (2000). 

 

 Após a obtenção dos pesos de cada fator, atribuiu-se os valores conforme a Equação 

1, para elaboração do mapa de área de risco de inundação.  

 

0,0880,242U0,669RIG ++=                                                (eq.1) 

Em que, 

RIG : risco de inundação; 
D : declividade (%); 
U : uso e ocupação da terra; 
A: altitude (m). 
 

2.3.2.2 Elaboração dos mapas dos fatores analisados  

 

 Para elaboração dos mapas dos fatores analisados, os mesmos foram 

reclassificados em subfatores que foram aplicadas notas de acordo com o grau de 

susceptibilidade a inundação variando de 0 a 10, do menos susceptível ao mais susceptível, 

respectivamente. 

 
Altitude 
 
 Para adquirir as altitudes da área de estudo, foi feita uma conversão dos dados do 

satélite Shutler Radar Topografhic of Mission (SRTM) para shapes de pontos, a partir destes 

pontos representativos da área de estudo foram geradas as curvas de nível que 

posteriormente, foram transformadas em imagem vetorial. 
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 Em seguida, a imagem vetorial foi convertida em imagem raster (ou matricial) para 

elaboração do Modelo Digital de Elevação (MDE) e MDE-Fill, este último com a eliminação 

das depressões espúrias do relevo. 

 Para a geração do mapa de altitude, o MDE-Fill foi reclassificado em 4 classes e as 

notas aplicadas conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Peso do MDE 

 

Classe de altitude (m) Notas 

575 – 600 10 

600 – 650 9 

650 – 700 5 

700 - 750 2 

 

Declividade 

 

 Para a geração do mapa de declividade, o MDE foi reclassificado em 6 classes e as 

notas aplicadas de acordo com a Tabela 4, sendo que declividades de 0 – 3 denomina-se 

relevo (Plano), de 3 – 8 (suavemente ondulado), de 8 – 20 (ondulado), de 20 – 45 

(fortemente ondulado), de 45 – 75 ( montanhoso) e maior que 75 (escarpado). 

 

Tabela 4. Pesos da declividade 

 

Classe de declividade (%) Notas 

0 – 3 10 

3 – 8 7 

8 – 20 5 

20 – 45 4 

45 – 75 3 

> 75 1 

 

Uso e ocupação da terra 

 

 O mapa de uso e ocupação da terra foi elaborado a partir de uma fotointerpretação 

em tela, na escala de 1:1.500, sobre a imagem aérea do satélite orbital GEOEYE, referente 

ao ano de 2010. Foram encontrados 14 tipos de ocupação da terra no perímetro de estudo 

(Figura 2). 
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Figura 2. Perímetro urbano do município de Guaçuí, ES, fotointerpretado com 14 
classes de uso e ocupação da terra. 
 

 O reconhecimento das áreas de uso e ocupação da terra no município de Guaçuí, foi 

elaborado após análise da verdade de campo no perímetro urbano. Dessa maneira, 

aumentou-se a confiabilidade dos dados para execução desta etapa do trabalho. Para a 

elaboração do mapa de uso da terra, foram estabelecidos pesos distintos referentes a cada 

ocupação da terra no município, com a finalidade de atribuir valores para cada cobertura da 

terra. A atribuição desses valores (Tabela 5), foi decidida após a análise e opinião da equipe 

multidisciplinar que fez um estudo minucioso na região embasando-se no conhecimento 

sobre qual a interferência que cada objeto, vegetação e construção exercem na infiltração 

de água no solo, diretamente relacionado com inundação. 

 Após a elaboração da imagem matricial representativa do Risco de Inundação de 

Guaçuí (RIG), utilizando a função de álgebra de mapa (mapemática) do SIG, esta foi 

convertida para polígono, possibilitando o cálculo e delimitação das áreas de risco de 

inundação nas classes: baixo baixíssimo risco; médio baixo risco; médio risco; alto médio 

risco e; alto altíssimo risco. 
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Tabela 5. Pesos do uso da terra 

 

Classe de declividade (%) Notas 

Área agricultada 5 
Área edificada 7 
Área urbana 8 
Café 4 
Capoeira 6 
Corpos d’água 10 
Estrada não pavimentada 7 
Estrada pavimentada 8 
Fragmento florestal 1 
Pastagem 3 
Reflorestamento 2 
Solo exposto 7 
Várzea 3 

 

2.3.3 Etapa 3 - Confronto entre os mapas de risco d e enchente gerados pelos dois 
métodos  
 

 Foi realizada uma sobreposição de ambas as áreas de risco de inundação geradas 

pelos dois métodos em análise, permitindo observar a variação entre os mesmos e as 

relativas estimativas referentes ao município. O fluxograma metodológico das etapas 

desenvolvidas encontra-se na Figura 3. 

 

 

 
Figura 3. Fluxograma metodológico para elaboração d os mapas das áreas de risco a 

inundação correspondente das etapas 1, 2 e 3. 
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3 Resultados e discussão 

 
 Para quantificar a área correspondente ao risco de inundação para o município de 

Guaçuí, foi elaborado o mapa de inundação pelo método de análise de campo. A partir deste 

método, mensurou-se uma área de risco a inundação correspondente a 137,79 ha, 

representando 16,56% da área de estudo no município (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Área de inundação gerada pelo método cole tado em campo. 

 

 De acordo com o mapa de risco de inundação mostrado na Figura 4, as áreas com 

maiores riscos de intensidade a inundação são as áreas centrais e Sudeste. Entretanto, 

destaca-se também toda a extensão do município que é margeada pelos corpos hídricos, 

pois o córrego Veado atravessa todo o perímetro urbano de Guaçuí.  

 As áreas que apresentam o relevo mais suave apresentam o maior risco de 

enchente, por constituírem menor grau de declividade e menor capacidade de escoamento 

da água, pois quanto maior a altitude e declividade, menos susceptível a ocorrência do 

fenômeno natural, conforme é demonstrado pela Figura 5. 
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Figura 5. Mapa das áreas de risco de inundação gera do pelo método AHP. 

 

 Conforme a elaboração do mapa de áreas de risco gerado pelo método AHP foi 

relacionado a áreas susceptíveis a enchentes interligadas ao relevo do município. O mapa 

foi desenvolvido com um efeito de 50% de transparência para a possível distinção das áreas 

de riscos do município, contribuindo para a precisão do método.  

  O município foi dividido em cinco classes de áreas susceptíveis aos riscos a 

enchentes, onde a classe de baixíssimo risco representa a menor proporção do município, 

apresentando apenas 0,34 ha. A classe de médio a baixo risco representa 79,36 ha, sendo 

que essas duas classes representam apenas 9,58% da área de estudo.  

 As áreas de médio risco representam 397,39 ha, situando-se próximo aos cursos 

d´água e no perímetro urbano, necessitando de monitoramento de chuvas mais 

prolongadas. As áreas com classes de alto a médio risco e altíssimo risco a alto risco 

representam 45% do total do munícipio, representando um grave problema para perdas 

humanas, estruturais e materiais, caso venha ocorrer um fenômeno natural, como uma 

chuva intensa e prolongada nesta região. Um fator que deve ser reforçado, é que uma 

grande área no centro da cidade e próxima as moradias ribeirinhas corresponde a 188,78 ha 

ou 22,69% da área de estudo, com altíssimo risco de inundação representado pela Figura 6. 

O método AHP apresentou pequenas superestimações de áreas inundáveis com pouca 

significância quando comparado aos valores extrapolados com a área equivalente do 

estudo. 

 A superestimação ocorrida pelo método AHP foi de 51 ha ou 6,13% da área de 

estudo quando confrontados pelo método levantado em campo. Por ser um modelo 
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desenvolvido mais próximo do real, e por ser mensurada a área inundável em campo junto 

com entrevistas dos mais antigos moradores este modelo de levantamento de campo obteve 

mais precisão e aproximação da realidade, conforme demonstra a Figura 7. 

 

 

Figura 6. Área susceptível de altíssimo risco a inu ndação gerado pelo RIG. 

 

 

Figura 7. Comparação e sobreposição entre as duas á reas obtidas pelos métodos AHP 

e pelo método coletado em campo. 
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4 Conclusões 

 

 Nas condições em que os estudos foram realizados, a análise dos resultados 

permitiu apresentar as seguintes conclusões: 

 

− Na avaliação dos níveis dos riscos de inundação para o município de Guaçuí, tanto pelo 

método AHP como pelo levantamento de campo foram realísticos; 

− o método AHP superestimou o risco de inundação em relação aos dados gerados em 

levantamentos de campo; 

− o modelo AHP apresentou-se como um método de mapeamento satisfatório para 

determinação de risco de inundação; 

− o método AHP tem grande aplicabilidade e fornece em geral bons resultados, 

especialmente em locais de difícil acesso e distante de análise de campo e; 

− por ser uma pesquisa qualitativa, o método sofre influência direta do pesquisador no 

momento de atribuir notas e pesos aos fatores. 
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CAPÍTULO 8 

 

MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO NO ESTUDO DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS 

 

Nathália Suemi Saito 
Alexandre Rosa dos Santos  

Maristela de Oliveira Bauer  

Nilton César Fiedler  

João Batista Esteves Peluzio 
 

1 Introdução 

 

 A luta contra a degradação ambiental vem aumentando a cada dia e conta com uma 

aliada, as ferramentas de geotecnologia, que facilitam o processo de análise, manipulação 

de informações em grandes áreas e, apresentam-se como ferramentas para extração, 

tratamento, análise e modelagem de dados e informações espaciais, dentre os quais se 

destaca o relevo. 

 O relevo, fundamental no estudo de uma bacia hidrográfica, tem grande influência 

sobre os fatores meteorológicos e hidrológicos, pois atua como importante agente regulador 

da distribuição do fluxo de água e energia dentro das mesmas (MARTZ; GARBRECHT, 

2000), e sua representação, em meio digital, é efetuada por meio dos Modelos Digitais de 

Elevação (MDE). 

 É importante ressaltar, que um MDE fiel ao relevo assegura a convergência do 

escoamento superficial para e ao longo da drenagem mapeada, garantindo assim a sua 

consistência hidrológica (CHAVES, 2002). Além disso, sua caracterização correta permite a 

extração de características fisiográficas e morfométricas importantes no planejamento e 

gestão dos recursos hídricos, estudos hidrológicos de superfície ou qualquer estudo que 

esteja relacionado com a forma e o relevo das bacias hidrográficas. Evita-se, portanto, o 

gasto de recursos e procedimento e facilita a criação de uma base de dados unificada 

(RIBEIRO et al., 2002).  

 Para extrair com precisão e exatidão as informações de uma bacia ou dados 

topográficos deve-se priorizar a qualidade do MDE e do algoritmo de 

triangulação/interpolação utilizado em seu cálculo que muitas vezes são utilizados de forma 

indiscriminada e sem uma avaliação crítica. 

 Existem diversos interpoladores destinados a modelar um MDE, porém diversos 

autores como Álvares et al. (2001), Barragán (2002), Chaves (2002), Pires et al. (2005), 

Fernandes e Menezes (2005), Moreira (2006) e Nogueira e Amaral (2009) classificaram o 
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TOPOGRID/Topo to Raster como o método de interpolação mais apropriado para obtenção 

de modelos digitais de elevação com uma superior exatidão hidrológica.  

 Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho do interpolador 

Topo to Raster para geração de modelos digitais de elevação e na extração de atributos na 

sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES. 

 

 

2 Metodologia 

 

 A área de estudo corresponde à sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, 

afluente do rio Itapemirim, distrito de Rive, município de Alegre, estado do Espírito Santo 

(Figura 1). Encontra-se entre as coordenadas de projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM) 41º24’55” e 41º31’50” de longitude Oeste e 20º 44’39 e 20º54’30” de latitude Sul, 

DATUM – SIRGAS 2000, Fuso 24K. 

 A sub-bacia do córrego Horizonte em sua maior porção envolve propriedades rurais, 

parte da fazenda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

(Ifes - campus de Alegre), parte da zona urbana do distrito de Rive, pertencente ao 

município de Alegre-ES; possuindo área total de 13,17 km², equivalente a 1316,61 hectares 

e 20 km de perímetro. 

 A área apresenta um relevo com uma topografia muito acidentada, intercaladas por 

reduzidas áreas planas (MENDONÇA, 2007) representando bem a microrregião de 

planejamento do Caparaó, Território do Caparaó, em que, numa pequena variação espacial, 

apresenta regiões planas e outras com declividade acentuada. Possui uma variação 

altimétrica entre 120 e 680 m, tendo por base as curvas de nível de 20 x 20 m das cartas do 

IBGE.  

 A metodologia utilizada para a geração e validação do MDE foi concebida para ser 

executada em cinco etapas, conforme descritas por Chaves (2002), Baena (2002) e Pires et 

al. (2005): amostragem, pré-processamento, geração, pós-processamento e avaliação do 

modelo. 

 Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram necessários dados da hidrografia 

obtida a partir de digitalização da imagem de satélite GEOEYE-1 (0,5 m de resolução 

espacial) ortorretificada, nos intervalos espectrais do visível (0,45 - 0,69 µm) e infravermelho 

próximo (0,78 - 0,92 µm), adquirida em novembro de 2009; dados de altimetria adquiridos de 

bases cartográficas planialtimétricas em formato digital nas escalas de 1:50.000, com curvas 

de nível com equidistância vertical de 20 m, das cartas do IBGE; limite da área de estudo; e 

uma amostra com 446 pontos coletados em campo. A base de dados encontra-se no 
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sistema de coordenadas UTM, Zona 24S, Datum de referência SIRGAS 2000 e unidades 

horizontais em metros. 

 

 

 
Figura 1. Localização da área de pesquisa. 

 

 Durante as coletas de campo tomou-se o cuidado para seguir as recomendações 

estabelecidas pela NBR 13.133/1994. Esta operação realizada com estação total tomou 

como referência as coordenadas e Datum do marco geodésico SAT 93726, que integra a 

Rede Geodésica do Espírito Santo (RGES/IBGE, 2005) no sistema SIRGAS 2000, uma vez 

que para dar início aos levantamentos de campo é necessário ter uma base conhecida ou 

um ponto e uma direção (AZ) para determinação das coordenadas X, Y e Z iniciais. 

 Conhecida as coordenadas do marco foram feitos os levantamentos com a estação 

total utilizando os procedimentos de levantamentos topográficos por irradiação com 

mudança de estação. 

 Adquiridos os dados, iniciou-se o pré-processamento para verificar a consistência e 

se necessário realizar uma edição dos mesmos. A hidrografia foi simplificada e orientada na 

direção de escoamento e os dados de altimetria foram copiados e transformados em pontos 

de vértice. 

 Na etapa de geração dos MDE foi utilizado o método Topo to Raster padrão com os 

seguintes dados de entrada: curvas de nível, pontos altimétricos, hidrografia orientada na 

direção do escoamento e limite da área. 



129 

 O método Topo to Raster apresenta-se como um modelo digital hidrologicamente 

consistente por possibilitar a utilização das diversas variáveis acima (HUTCHINSON, 1989). 

Permite inserir linhas de drenagem para garantir a integridade do terreno na direção do 

escoamento superficial; buscando a remoção de pixels que interrompem o fluxo ao longo da 

rede de drenagem ou aqueles identificados como pixels espúrios (fechados) 

(HUTCHINSON, 1996). Essas operações durante o processo de interpolação geram um 

modelo mais suave e com a precisão sensivelmente aumentada. 

 Durante a execução da pesquisa foi considerada uma exatidão cartográfica de 0,2 

mm, o que significa que a menor dimensão no terreno representada no mapa, ou seja, a 

resolução espacial das células do MDE correspondeu a 10 m ao multiplicar-se a exatidão 

cartográfica pelo fator de escala (1:50.000) (NASCIMENTO et al., 2006; MOREIRA, 2006). 

 A etapa de pós-processamento visou identificar e eliminar as depressões espúrias 

remanescentes nos MDE gerados na etapa anterior, garantindo a consistência do 

escoamento superficial para e ao longo da drenagem numérica com a utilização de diversos 

comandos implementados no software ArcGIS/ArcInfo 9.3.  

 Essa etapa de pós-processamento foi dividida em três fases. Primeiramente, 

realizou-se um refinamento do MDE para remoção das depressões espúrias que surgiram 

após o processo de geração dos mesmos. Depois foi aplicada a técnica de stream burnning 

de forma a garantir a coincidência espacial da drenagem numérica com a drenagem vetorial. 

Para isso, a drenagem mapeada foi transformada para o formato raster, com resolução de 

10 m. Posteriormente, promoveu-se um rebaixamento constante de 1.000 m nos valores da 

altimetria das células que compõem a hidrografia rasterizada e a sua incorporação ao MDE 

por meio da substituição dos valores originais. Os comandos do módulo Spatial Analyst do 

ArcGIS utilizados para execução dessa etapa podem ser encontrados em Ribeiro (2003). 

 A segunda fase consistiu na eliminação das depressões espúrias que não foram 

removidas durante a geração do MDE e daquelas introduzidas durante o processo de 

imposição da drenagem mapeada. Para isso, utilizou-se o comando Fill e, em seguida, 

restauraram-se os valores originais da altimetria ao longo da drenagem aprofundada. 

 A aplicação isolada da técnica de stream burning e as técnicas realizadas na 

segunda fase do pós-processamento não garantem a caracterização de um talvegue ao 

longo da hidrografia, ocorrendo em determinados trechos inconsistências, pelo fato de a 

hidrografia poder estar situada ao longo de encostas. Em geral, tal fato ocorre nos casos em 

que a drenagem vetorial diverge consideravelmente da drenagem numérica. Isso faz com 

que a direção de escoamento das células adjacentes ao traçado da hidrografia seja 

divergente do fluxo natural, o que manteria a inconsistência hidrológica do MDE (CHAVES, 

2002). 
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 Para solução desse tipo de problema, utilizou-se, em uma terceira fase do pós-

processamento, a técnica de refinamento de superfície apresentada por Chaves (2002) e 

Ribeiro (2003), a qual consiste na criação de um talvegue linear entre a margem e a 

hidrografia. Esse procedimento, na maioria dos casos, garante a consistência hidrológica do 

escoamento superficial para a calha do MDE, agora chamado de Modelo Digital 

Hidrologicamente Consistente (MDEHC).  

 Infelizmente, esses últimos procedimentos introduziram novas depressões espúrias 

ao longo da drenagem rasterizada. A solução desse problema no MDEHC, dentro da região 

do talvegue, pode ser implementada por meio da repetição dos procedimentos de pós-

processamento. 

 Após o cálculo do MDEHC foi realizada as análises de performance dos modelos 

utilizando os índices estatísticos: coeficiente de eficiência ajustado (E’) (LEGATES E 

MCCABE JR., 1999), média escalar dos erros (MEE) e do índice residual normalizado (IRN), 

definidos pelas equações a seguir: 
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Em que, 

j : número de observações; 
O : valor observado experimentalmente; 
E : valor estimado pelo modelo e; 

O : média dos valores observados experimentalmente. 
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Em que, 

MEE: média escalar dos erros; 

iX∆ : discrepâncias entre as altitudes de referência e as obtidas no modelo analisado; 

N : número de pontos de controle. 
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MEE
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Em que,  
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IRN : índice residual normalizado; 

MME : média escalar dos erros; 

Xreais : média dos valores reais do conjunto de amostras. 

 

 Analisou-se ainda o diagrama de dispersão entre as altitudes estimadas e 

observadas para o MDEHC com os dados de campo coletados na área e as hidrografias 

numericamente derivadas dos modelos. 

 Após a modelagem do MDEHC extraiu-se da bacia dados da drenagem numérica, 

declividade e direção de escoamento. 

 A direção do escoamento superficial foi calculada pelo método D8 (determinístico de 

oito células vizinhas), que considera apenas uma das oito direções possíveis de escoamento 

para cada uma das células do modelo digital de elevação – Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, 

Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste. Cada opção está associada a uma codificação numérica 

específica em um novo arquivo raster digital de mesma resolução espacial (CHAVES, 2002), 

como pode-se observar na Figura 2. 

 

 

 
Figura 2. Possíveis direções de escoamento, codific adas em um sistema de base 2, 
para cada uma das células do MDE.  
Fonte: Chaves (2002). 
 

 Com esse arquivo de direção de escoamento estabeleceu-se, na ausência de 

depressões naturais ou espúrias, a conectividade entre cada uma das células, de forma que 

permitiu, em conjunto com o arquivo de fluxo acumulado, a extração da drenagem numérica. 

Esta foi determinada utilizando um limiar de 1% da área acumulada máxima de acordo com 

Fan et al. (2010). Contudo, qualquer outro valor de limiar pode ser selecionado. Um valor 

menor de limiar irá resultar em uma rede de drenagem mais densa.  

 

3 Resultados e discussão 

 

 Após a geração do MDE com o interpolador Topo to Raster observou-se o 

surgimento de depressões espúrias sendo encontradas 22 delas. Após a remoção dessas 

falhas obteve-se um MDEHC em cotas altimétricas como observado na Figura 3. 
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 Segundo Pires et al. (2005) quanto maior o número de depressões maior a 

dificuldade do interpolador em realizar os procedimentos necessários para se gerar um MDE 

consistente. Percebe-se, que apesar de surgirem no modelo criado, essas depressões foram 

pouco representativas. E por isso, devem-se fazer as remoções de tais imperfeições no 

relevo utilizando técnicas de preenchimento das falhas e aprofundamento da hidrografia 

mapeada para gerar modelos com consistência hidrológica. 

 

 
 

Figura 3. Variação altimétrica obtida pelo MDEHC pa ra a área de estudo. 
 

 As análises da performance do MDEHC, feitas utilizando as amostras coletadas em 

campo, demonstraram que o interpolador utilizado gerou um modelo com E’ de 0,677, MEE 

de 17,714 e IRN de 0,110. Esses valores encontrados indicam uma boa eficiência do 

MDEHC, apesar do valor intermediário de E’. Além disso, Silva (1999) afirma que quanto 

menor o valor de IRN calculado melhor será método de interpolação para o conjunto dos 

dados em questão. 

 Com os dados coletados em campo foi possível ainda realizar a análise por meio de 

diagrama de dispersão (Figura 4).  
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Figura 4. Diagrama de dispersão entre as altitudes interpoladas do MDEHC e as de 

referência coletadas em campo.  

 

 O interpolador Topo to Raster apresentou um coeficiente de determinação R² = 

0,8671, representando um bom ajuste linear para essa base de dados. Entretanto, o 

resultado de R² inferior a 0,9 pode indicar alguma discrepância entre os dados de entrada do 

modelo (curvas de nível) e os dados de campo. 

 Após a geração e análise do MDEHC foi obtida a declividade média da área de 

estudo (Figura 5) com um valor de 31,37%, ou seja, possui um relevo fortemente ondulado 

(EMBRAPA, 1979). 

 O conhecimento da declividade é fundamental para o manejo adequado das 

atividades que ocorrem dentro da bacia. Sua influência está relacionada com a distribuição 

da água entre o escoamento superficial e subterrâneo que, por sua vez estarão diretamente 

relacionados com a cobertura vegetal, classe de solo e intensidade de chuvas. Essas 

características associadas a maior declividade, aumenta a velocidade de escoamento, reduz 

a quantidade de água armazenada no solo e provoca enchentes mais pronunciadas, 

sujeitando a bacia à degradação.  

 Assim, a magnitude dos picos de enchentes ou a menor oportunidade de infiltração e 

suscetibilidade à erosão dos solos dependem da rapidez com que ocorre o escoamento 

superficial, que está fortemente relacionado com o relevo e com o manejo e uso do solo. 
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Figura 5. Mapa de declividade da sub-bacia hidrográ fica do córrego Horizonte, Alegre 
– ES, obtido por meio do MDEHC. 
 

 A declividade, dentre outros fatores, é relevante no planejamento, tanto para o 

cumprimento da legislação quanto para garantir a eficiência das intervenções do homem no 

meio (ROMANOVSKI, 2001). 

 No estudo da delimitação das áreas de preservação permanentes é importantíssimo 

a correta indicação de declividade, uma vez que áreas acima de 45° ou 100% de inclinação 

estão protegidas por lei. Então, um MDE obtido inadequadamente poderá indicar valores 

incorretos e, consequentemente, erros na aplicação da lei. 

 Retornando às análises fisiográficas da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, 

nota-se que a direção de escoamento é outro fator muito importante, visto que cada célula 

assume um valor para o qual o escoamento superficial seguirá, considerando apenas uma 

das oito direções possíveis de escoamento – Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, 

Sudoeste, Oeste e Noroeste. 

 Com esse arquivo estabelece-se, na ausência de depressões naturais ou espúrias, a 

conectividade entre cada uma das células, de forma a permitir, em conjunto com o arquivo 

de fluxo acumulado, a extração da drenagem numérica. 

 As características da direção de escoamento para o interpolador Topo to Raster 

podem ser observadas pela Figura 6. 
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Figura 6. Direção de escoamento para a sub-bacia hi drográfica do córrego Horizonte, 
Alegre – ES, obtido por meio do MDEHC. 
 

 A direção de escoamento distribui-se bem para todas as direções com exceção das 

direções 4 e 8, Sul e Sudoeste, respectivamente (Tabela 1).  

 Utilizando os resultados encontrados obteve-se a drenagem vetorial extraída 

automaticamente do MDEHC e comparada matemática (análise de cruzamento) com a 

hidrografia mapeada (Figura 7). Percebe-se que alguns caminhos alternativos foram 

tomados pela hidrografia numérica coincidindo com os resultados encontrados por Pires et 

al., (2005) e Chaves (2002). Apesar disso a hidrografia numérica do MDEHC gerado foi de 

67,80% semelhante à mapeada, ou seja, das 2870 pertencentes à hidrografia mapeada 

1946 coincidiram com a hidrografia numérica. 

A semelhança com a hidrografia mapeada deve-se a aplicação da técnica de Stream 

Burnning que por realizar o aprofundamento da hidrografia mapeada sobre o relevo, força a 

hidrografia numérica a seguir o mesmo caminho. 

Normalmente, essa técnica é aplicada somente sobre os modelos gerados pelo 

ANUDEM ou seus equivalentes (TOPOGRID e Topo to Raster) (HUTCHINSON, 1989), já 

que essa classe de interpoladores foi especialmente desenvolvida para se beneficiar dos 

dados de hidrografia, melhorando consideravelmente os resultados da interpolação nas 

regiões das calhas dos rios. Porém, não há restrições quanto a aplicação dessa técnica 

sobre outros interpoladores. 
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Tabela 1. Distribuição das direções de escoamento n a superfície da área da sub-bacia 
hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre – ES 
 

Direção de escoamento  % da área  

1 (E) 15,83 
2 (SE) 11,80 
4 (S) 8,30 

8 (SO) 6,44 
16 (O) 10,69 

32 (NO) 13,34 
64 (N) 16,45 

128 (NE) 17,15 
 
 

 

 
Figura 7. Coincidência (verde) da hidrografia mapea da (azul) com a hidrografia 

numérica (preto) do MDEHC. 

 Segundo Pires et al. (2005), a maior coincidência entre a hidrografia numérica e a 

mapeada demonstra a eficiência do algoritmo de interpolação e sua consistência hidrológica. 

 Com a utilização da técnica de Stream Burnning a drenagem extraída apresentou 

maior consistência espacial, sendo que os segmentos onde ocorrem divergências espaciais 
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foram restritos a determinados locais e podem ser decorrentes do processamento dos 

fundos de vale inicialmente identificados na geração do modelo. Além disso, nem todos 

esses segmentos são provenientes de erros de interpolação, pois podem tratar-se de 

tributários não cartografados na escala de mapeamento. 

 Confirmando com os resultados dessa pesquisa, Chaves (2002), Pires et al. (2005), 

Moreira (2006) e Nogueira e Amaral (2009) também encontraram resultados que indicam o 

interpolador Topo to Raster como o mais adequado na definição de redes de drenagem e 

canais de fluxo. 

 

 

4 Conclusões 

 

 Os resultados encontrados nessa pesquisa indicaram que o uso de ferramentas da 

geotecnologia contribuiu para se gerar um MDEHC próximo à realidade da área de estudo. 

Além de ter facilitado a operacionalização do estudo. 

 O uso da técnica de pós-processamento, stream burnning, contribuiu para aumentar 

a exatidão e consistência hidrológica do modelo reduzindo o número de depressões 

espúrias. 

 O interpolador Topo to Raster apresentou performance satisfatória com os índices 

analisados sendo adequado para representar um MDEHC e para a extração de produtos 

como a declividade, direção de escoamento e drenagem numérica na sub-bacia hidrográfica 

do córrego Horizonte, Alegre, Espírito Santo. 
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CAPÍTULO 9 

 

ESTIMATIVAS DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL EM UMA SUB-
BACIA HIDROGRÁFICA NO MUNICÍPIO DE  

RIO NOVO DO SUL, ES 
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Danilo Fukunaga 
Kenny Delmonte Oliveira 

 

1 Introdução 

 

 Mais notadamente a partir do século passado e, sobretudo, atualmente, o Brasil 

enfrenta o dilema de alcançar o desenvolvimento sustentável. Os recursos hídricos servem 

como um bom exemplo desse impasse, pois o aumento dos problemas relacionados à 

quantidade e qualidade faz com que a sua adequada gestão seja fundamental. 

 Nos sistemas de produção agrícola, tais problemas possuem relação com a 

manutenção (infiltração) da água precipitada. Com a progressiva alteração no uso e 

ocupação do solo nas bacias hidrográficas, grande parte da água proveniente das 

precipitações tem-se escoado superficialmente, resultando na redução do volume de água 

que infiltra e abastece o lençol freático, as nascentes e os cursos d'água, além do aumento 

da erosão. As perdas de água e solo nas bacias podem provocar enchentes nas épocas 

chuvosas e escassez de água em períodos de estiagem, impactando negativamente os 

ambientes rural e urbano. 

 A dinâmica da água no globo terrestre é regida por diversas etapas componentes do 

ciclo hidrológico, sendo o conhecimento dessa dinâmica o ponto de partida para a 

elucidação do comportamento, interação e definição de cada uma de suas fases em 

espaços geográficos definidos como, por exemplo, a já consagrada bacia hidrográfica. É 

devido à magnitude e complexidade dos processos hidrológicos, referentes à quantificação e 

qualificação de suas variáveis, que se opta por estudá-los, em primeira instância, adotando-

se simplificações dos processos reais. 

 Dentre os componentes do balanço hídrico de uma região, a infiltração de água no 

solo e o escoamento superficial são, provavelmente, os mais sensíveis às ações antrópicas, 

referentes ao inadequado uso e gerenciamento dos recursos hídricos. Isso leva não apenas 

ao distanciamento dos objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, com severos 

problemas ambientais, mas a conflitos de ordem social e econômica, pela decadência na 
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disponibilidade de água para atender à demanda de seus múltiplos usuários (BRASIL, 1997; 

BRANDÃO et al., 2006). 

 A conservação do solo, a partir da manutenção da cobertura vegetal, e, consequente 

a conservação dos recursos hídricos, tem sido destacada por diversos autores (BERTOL et 

al., 1989; SILVA et al.; 2001; TUCCI; 2002) por ser um fator responsável pelo aumento da 

capacidade de infiltração de água no solo, proporcionando acréscimo na macroporosidade e 

condutividade hidráulica, e redução do encrostamento superficial. Outros fatores, ainda, 

podem ser citados como influentes na capacidade de infiltração e escoamento superficial, 

como o preparo e manejo do solo, fatores agroclimáticos e fisiográficos, além dos fatores 

inerentes às características físicas, químicas e mineralógicas do solo (BRANDÃO et al., 

2006). 

 A medição ou a estimação das frações provenientes dos processos hidrológicos em 

uma bacia hidrográfica é o primeiro passo para o dimensionamento de obras hidráulicas e 

de estruturas destinadas ao controle de inundações e à conservação do solo e da água. 

Para tanto, é necessário que a bacia seja instrumentalizada e monitorada, subsidiando o 

pesquisador com séries de dados representativas e confiáveis, o que minimiza a 

subjetividade decorrente, em especial, da estimação de dados de escoamento superficial 

(TUCCI e CLARKE, 1997; PRUSKI et al., 2003). 

 O termo “escoamento superficial” pode ser entendido como o componente do ciclo 

hidrológico relacionado ao deslocamento das águas, provenientes das chuvas, sobre a 

superfície do solo (PRUSKI et al., 2003). Estimativas dos valores máximos de escoamento 

superficial são necessárias tanto em bacias hidrográficas com ocupação agrícola quanto em 

bacias urbanas (BONTA e RAO, 1992). Informações sobre o volume máximo de 

escoamento superficial são necessárias em estudos sobre manejo e conservação do solo e 

da água, para determinar a eficiência dos métodos de preparo e manejo do solo, e no 

planejamento de irrigação suplementar (PATHAK et al., 1989). São também necessárias em 

projetos de obras hidráulicas como barragens, canais, bueiros, vertedores, pontes e 

estruturas destinadas ao controle da erosão hídrica. De acordo com Griebeler et al. (2001), a 

importância do conhecimento do volume e da vazão escoada dependem do objetivo. Para 

reter ou armazenar a água, deve-se conhecer o volume total escoado; porém, para conduzir 

o excesso de água de um local para outro, deve-se conhecer a vazão máxima a ser 

escoada. 

 Existe grande diversidade de metodologias propostas na literatura, com vista a 

quantificar o escoamento superficial, de forma empírica e, ou, baseada em processos 

físicos. Contudo, de acordo com Zanetti et al. (2009a), ainda existe uma demanda por 

estudos e métodos que permitam estimar o volume e a vazão máxima de escoamento 

superficial em bacias hidrográficas, considerando o efeito dos diversos fatores que 
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interferem no processo de produção de escoamento, tendo em vista o fato de que os 

métodos desenvolvidos em outros países apresentam limitações quanto à sua aplicação nas 

condições edafoclimáticas brasileiras. 

 Tais estudos, sobre modelos hidrológicos, fazem-se necessários, uma vez que, tanto 

os modelos empíricos quanto aqueles baseados em princípios físicos necessitam ser 

avaliados e, ou, calibrados para uma determinada condição edafoclimática, antes de serem 

extensivamente utilizados para a simulação hidrológica no âmbito de uma bacia hidrográfica. 

 Considerando o exposto, realizou-se o presente trabalho com o objetivo principal de 

estimar a vazão máxima e a lâmina de escoamento superficial em uma sub-bacia 

hidrográfica no município de Rio Novo do Sul - ES, comparando diferentes métodos. 

 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Localização e descrição da sub-bacia 

 

 A sub-bacia em estudo, referente ao córrego São Caetano, faz parte da bacia 

hidrográfica do Rio Novo e está localizada no Município de Rio Novo do Sul, Espírito Santo, 

entre as coordenadas aproximadas de 292.000 a 310.000 m Este e de 7.688.600 a 

7.712900 m Norte (Figura 1). A região possui relevo acidentado e o clima, de acordo com a 

classificação de Köppen, é do tipo Cwa (mesotérmico – clima temperado quente, com 

chuvas no verão e estiagem no inverno). 

 Realizou-se a delimitação dos tipos de uso e ocupação do solo da sub-bacia por 

meio de fotointerpretação de fotografias aéreas ortorretificadas, disponibilizadas pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA-ES). A delimitação foi 

realizada manualmente, em tela, utilizando o aplicativo computacional ArcGIS 10.0. As 

ortofotos utilizadas, georreferenciadas e no formato digital, possuem escala de 1:15.000 e 

resolução espacial de 1m, tendo sido obtidas a partir do levantamento aerofotogramétrico na 

escala 1:35.000 realizado em junho de 2007 sobre a região Sul do estado do Espírito Santo. 
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Figura 1. Localização da sub-bacia hidrográfica no município de Rio Novo do Sul, ES.  
Fonte: Adaptado de IBGE (1997) – Malha Municipal Digital do Brasil. 
 

 Para a realização dos cálculos, considerando que o tipo de solo predominante na 

região é da classe Latossolo, foram adotadas as seguintes características físicas para a sub-

bacia: 

- admitiu-se que durante o desenvolvimento do projeto, devido a chuva intensa, o solo da 

sub-bacia encontrou-se com umidade elevada, equivalente à umidade referente à 

capacidade de campo, estando, portanto, aproximadamente, com taxa de infiltração estável 

(Tie), que ocorre após longo tempo de infiltração, e correspondente à condição mais 

favorável à ocorrência do maior volume e vazão máxima de escoamento superficial 

(PRUSKI et al., 2003); 

- a sub-bacia possui condição hidrológica boa em toda a sua extensão, ou seja, existência 

de cobertura vegetal do solo em mais de 75% da área, conforme classificação apresentada 

por Pruski et al. (2003); 

- de acordo com a definição do Soil Conservation Service, vinculado ao Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (SCS/USDA), considerou-se o solo da sub-bacia como 

sendo do tipo B (com moderada taxa de infiltração quando completamente úmido e 

profundidade moderada) e; 

- considerou-se o solo como sendo da classe textural argiloso, com Tie variando entre 40 e 

190 mm/h, conforme sugerido por Pruski et al. (1997) para solos do tipo B; tendo sido 

adotados os seguintes valores: floresta = 110 mm/h; pastagem = 50 mm/h; e cafezal = 70 

mm/h. Tais valores foram baseados em medições de campo, utilizando infiltrômetro de 
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anéis, realizados em outra sub-bacia sob condições similares de cobertura vegetal, 

topografia e tipo de solo (ZANETTI et al., 2009b). 

 O período de retorno do evento de chuva intensa considerado nos cálculos foi de 20 

anos. 

 

2.2 Estimação da vazão máxima de escoamento superfi cial 

 

 A vazão máxima de escoamento superficial (Qmáx) foi estimada usando o Método 

Racional, utilizando a equação de Kirpich e equação SCS - método cinemático para estimar 

o tempo de concentração da sub-bacia, e por meio do modelo hidrológico HidroBacia 

(ZANETTI, 2009a). 

 

2.2.1 Método racional 

 

 O Método Racional possibilita a determinação da Qmáx a partir de dados de chuvas 

intensas para pequenas bacias hidrográficas, com área de, no máximo, 500 hectares. 

Considera-se no método, como princípio básico, que a vazão máxima, provocada por uma 

chuva de intensidade uniforme, ocorre quando toda a bacia contribui simultaneamente para 

o escoamento na seção de deságue. A equação para estimação da vazão máxima pelo 

Método Racional é expressa por: 

 

   
                                                            (eq.1) 

 

Em que, 

Qmáx: vazão máxima de escoamento superficial, m3s-1; 

C: coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

im: intensidade máxima média de precipitação para uma duração igual ao tempo de 

concentração da sub-bacia, mm h-1; 

A: área da sub-bacia, ha. 

 

 Muitos são os procedimentos disponíveis para a obtenção do valor do coeficiente de 

escoamento superficial, C, no entanto, a principal forma utilizada é a consulta a tabelas que 

permitem obter este valor a partir das condições típicas da área analisada. Neste caso, o 

coeficiente de escoamento foi calculado por meio da média ponderada em relação à 

porcentagem de cobertura vegetal de cada área da sub-bacia hidrográfica, baseando-se nos 

dados recomendados pelo SCS-USDA (PRUSKI et al., 2003). 

360

A i C
Q m

máx =
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 O valor de im foi calculado a partir da equação de chuvas intensas (Equação 2). Os 

parâmetros K, a, b e c, para a localidade de Rio Novo do Sul, foram obtidos no banco de 

dados incluído no próprio programa HidroBacia, tendo apresentado, respectivamente, os 

seguintes valores: 1512,766; 0,206; 16,128 e; 0,805. 

 

  

               (eq.2) 

 

Em que, 

T: período de retorno, anos e; 

t: duração da precipitação, min, equivalente ao tempo de concentração da sub-bacia. 

 

 Na sequência são descritos os métodos utilizados para estimar o tempo de 

concentração da sub-bacia: equação de Kirpich e equação SCS – método cinemático. 

 

- Equação de Kirpich 

 

 Este método foi desenvolvido (Equação 3) para estimar o tempo de concentração, 

utilizando informações de pequenas bacias agrícolas no Tennessee (EUA), com 

declividades entre 3 e 10 %, em áreas de, no máximo, 50 hectares (PRUSKI et al, 2003). 

 

  (eq.3) 

 

Em que, 

tc: tempo de concentração da sub-bacia, min; 

L: comprimento do talvegue, km e; 

H: diferença de nível entre o ponto mais remoto da bacia e a seção de deságüe, m. 

 

- Equação SCS – método cinemático 

 

 Este método baseia-se no fato de que o tempo de concentração é o somatório dos 

tempos de deslocamento nos diversos trechos que compõem o comprimento do talvegue 

(PRUSKI et al, 2003), sendo representado pela equação: 
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  (eq.4) 

 

Em que, 

Li: distância percorrida pela água no trecho considerado, km e; 

Vi: velocidade média da água no trecho considerado, m s-1. 

 A velocidade do escoamento superficial sobre o terreno e em canais foi determinada 

conforme proposto por Matos et al. (2003). Esse método permite calcular a velocidade de 

escoamento superficial em função da declividade e do tipo de cobertura vegetal do solo. 

Procedimentos mais detalhados de cálculo são apresentados por Pruski et al. (2003). 

 

2.3 Estimação da Lâmina de Escoamento Superficial ( LES) 

 

 A LES foi estimada por meio dos métodos do Número da Curva e do Balanço de 

Água na Superfície do Solo; bem como pelo modelo hidrológico HidroBacia. 

 

2.3.1 Método do número da curva 
 

 Este método permite estimar o volume de escoamento por unidade de área (lâmina). 

Foi também desenvolvido pelo SCS-USDA e sua principal peculiaridade é permitir a 

estimação da lâmina escoada com base no Número da Curva (CN), ou seja, cada bacia 

apresenta características particulares de uso e manejo da terra, condição hidrológica e 

umidade antecedente que culminam em apresentar um comportamento não linear específico 

(curva obtida no gráfico de lâmina x tempo) da capacidade máxima de infiltração (PRUSKI et 

al, 2003), sendo esta representada pela seguinte equação: 

 

                          (eq.5) 

 

Em que, 

S: infiltração potencial, mm e; 

CN: número da curva, adimensional. 

 

 Conforme descrito anteriormente, considerando o solo da sub-bacia como sendo do 

tipo B e com condição hidrológica boa, e em função dos tipos de uso de manejo do solo 

obtidos por fotointerpretação, foram obtidos os valores tabelados de CN apresentados na 

Tabela 1. Os valores de CN tabelados, referentes à AMC II (condição de umidade de 

∑
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antecedente média), foram convertidos em AMC III, por meio de tabela específica, visando 

representar a condição de solo com umidade alta considerada no presente estudo, conforme 

relatado anteriormente. A partir dos valores de CN, calculou-se a infiltração potencial e, 

posteriormente, a lâmina de escoamento superficial pela seguinte equação: 

 

  (eq.6) 

 

Em que, 

LES: lâmina de escoamento superficial, mm e; 

PT: precipitação total, mm. 

 

Tabela 1. Valores do número da curva para os difere ntes tipos de uso e manejo do 
solo da sub-bacia 

 

Uso da terra Tratamento Condição 
hidrológica CN (AMCII) CN (AMCIII) 

Café  
Cultivo em fileiras com curva 
de nível 

Boa 75 88 

Floresta - Boa 55 74 

Pastagem Cultivo sem curva de nível Boa 61 79 

 

 
2.3.2 Método do balanço de água na superfície do so lo 
 

 Esse método, desenvolvido por Pruski et al. (1997), permite estimar a lâmina de 

escoamento superficial em localidades nas quais se conhece a relação entre intensidade, 

duração e frequência da precipitação. O método considera diretamente a variação da Tie do 

solo e possibilita calcular, para cada situação, o valor de intensidade de precipitação que 

provoca o máximo escoamento. Para a determinação do escoamento superficial máximo, 

utiliza-se um modelo de balanço de água na superfície do solo, representado pelas 

equações: 

 

                                                   (eq.7) 

 

                                                              (eq.8) 

 

                                                  (eq.9) 

 

( )
( )S 8,0PT

S 2,0PT
LES

2

+
−=

IIaPTLES −−=

60

t i
PT m=

S 2,0Ia =



147 

        
                                                     (eq.10) 

 

Em que, 

Ia: abstrações iniciais, mm; 

I: infiltração acumulada, mm; 

tinf: duração da infiltração após o final das abstrações iniciais, min. 

 

 O valor de S também é obtido com base no número da curva, por meio da Equação 

5. Procedimentos mais detalhados de cálculo da LES, pelo Método do Número da Curva e 

Método do Balanço de Água na Superfície do Solo, são apresentados por Pruski et al. 

(2003). 

 

2.3.4 Modelo hidrológico HidroBacia 

 

 O programa HidroBacia possibilita simular o hidrograma de escoamento superficial e, 

consequentemente, a vazão máxima e o volume escoado para qualquer posição de uma 

bacia hidrográfica. Nas simulações hidrológicas, o HidroBacia permite considerar os 

processos de precipitação, interceptação pela cobertura vegetal, armazenamento superficial, 

infiltração da água no solo e escoamento superficial. Para tanto, devem ser inseridas, no 

modelo, imagens temáticas com os parâmetros de entrada requeridos. Caso a variabilidade 

espacial desses parâmetros seja desconsiderada, o modelo permite a inserção de valores 

únicos, os quais são mantidos constantes para toda a bacia. 

 O modelo HidroBacia é baseado em eventos e utiliza a equação de chuvas intensas 

(intensidade-duração-frequência) ou pluviogramas para a simulação hidrológica superficial 

da bacia. No presente estudo, foi utilizado um evento de precipitação obtido por meio da 

equação de chuvas intensas, cujos parâmetros, referentes à cidade de Rio Novo do Sul, 

foram informados anteriormente. Como duração da precipitação nas simulações, utilizou-se 

o valor do tempo de concentração, obtido a partir dos dois métodos adotados. 

 O HidroBacia necessita dos seguintes dados de entrada: capacidade de 

interceptação máxima de água da chuva pela cobertura vegetal (mm); capacidade de 

armazenamento máximo de água sobre a superfície do solo (mm); coeficiente de rugosidade 

de Manning (s.m-1/3), condutividade hidráulica do solo saturado (mm h-1); umidade inicial 

(cm3 cm-3) e de saturação do solo (cm3.cm-3) e; potencial matricial do solo na frente de 

umedecimento (mm). 

 Os dados de interceptação pela cobertura vegetal, armazenamento superficial e 

coeficiente de Manning foram obtidos a partir do banco de dados existente no próprio 

60

t Tie
I inf=
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programa HidroBacia, em função dos tipos de uso (cobertura vegetal) e manejo do solo 

existentes na sub-bacia, e das respectivas condições médias de rugosidade e declividade do 

solo. A declividade média do solo, em cada área considerada, foi obtida por meio do modelo 

digital de elevação (MDE) da sub-bacia. 

 Dados de entrada mais específicos, referentes ao solo da sub-bacia, foram obtidos 

com base nos estudos experimentais realizados por Zanetti et al. (2009b), em condições 

similares de cobertura vegetal, topografia e tipo de solo: umidade de saturação de 0,55 

cm3.cm-3; umidade inicial de 0,35 cm3.cm-3 (equivalente à capacidade de campo); e potencial 

matricial do solo, na frente de umedecimento: café = 5,1 mm, floresta = 141,1 mm e 

pastagem= 4,1 mm. Tais dados, aproximados, foram utilizados devido à indisponibilidade de 

dados medidos na sub-bacia. 

 Os dados de condutividade hidráulica do solo (Ks) foram considerados equivalentes 

à Tie, conforme proposto por Silva e Kato (1998). Visando avaliar o comportamento da 

vazão e lâmina de escoamento superficial simuladas, foram realizados dois testes: adoção 

de Ks equivalente à Tie (Ks = Tie) e Ks equivalente à metade da Tie (Ks = 0,5 Tie). 

 A evapotranspiração da sub-bacia não foi considerada nas simulações, pois se 

considera que a lâmina evapotranspirada durante o evento de precipitação simulado, é 

muito pequena, devido às condições de céu nublado e alta umidade do ar, além da curta 

duração do mesmo. 

 Os mesmos dados em comum utilizados nos métodos Racional e Número da Curva 

também foram utilizados nas simulações com o programa HidroBacia, visando comparar os 

resultados. 

 Dentre os dados de entrada, o modelo requer, também, para o seu funcionamento, 

imagens temáticas relativas ao MDE, às direções de escoamento e à rede de drenagem 

numérica, os quais permitem que a bacia hidrográfica estudada seja discretizada em células 

uniformes e quadradas (formato matricial ou raster), cujas dimensões podem ser 

previamente definidas pelo projetista. Assim, os referidos mapas temáticos foram gerados 

no ArcGIS e exportados para o modelo HidroBacia. Para elaboração do mapa referente ao 

MDE, realizou-se a interpolação das curvas de nível com equidistância de 20 m, 

digitalizadas a partir da carta do IBGE, referente à folha SF.24-V-A-VI-3, na escala 1:50.000. 

Os mapas com as direções de escoamento e com a rede de drenagem simulada (hidrografia 

numérica) da sub-bacia foram obtidos por meio da análise espacial hidrológica, a partir do 

MDE. Considerou-se, no modelo HidroBacia, um canal de drenagem tipo triangular, com 

dimensões m1 e m2 de um metro. 
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3 Resultados e discussão 

 

3.1 Usos da terra na sub-bacia 

 

 Na Figura 2, é apresentada a distribuição espacial dos tipos de uso e ocupação da 

terra da sub-bacia em estudo, elaborada a partir de fotointerpretação de fotografias áreas. A 

sub-bacia possui área total de 432,17 hectares, distribuídos em 268,17 hectares utilizados 

com pastagem (62,0%), 117,92 hectares de florestas (27,3%) e 46,08 hectares cultivados 

com café (10,7%). 

 A sub-bacia hidrográfica estudada é um exemplo de área rural que passou pelo 

processo histórico e ocupacional marcado pela migração europeia, como ocorreu em grande 

parte do Brasil. A situação atual do uso e ocupação da terra da sub-bacia, conforme 

apresentado na Figura 2, resultou do desmatamento da Mata Atlântica para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias, muitas vezes em áreas que, sob o ponto de 

vista legal, deveriam ser destinadas à preservação. Entretanto, é importante ressaltar que 

grande parte dos desmatamentos ocorreram antes da aprovação do Código Florestal de 

1965. 

 

 
 
Figura 2. Uso e ocupação da terra na sub-bacia hidr ográfica em estudo, obtido por 

meio de fotointerpretação de fotografia aérea. 
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 De acordo com Tucci e Clarke (1997) e Tucci (2002), a partir dos estudos 

experimentais existentes, pode-se observar uma tendência clara de aumento do 

escoamento médio aliado ao desmatamento em pequenas bacias hidrográficas rurais, em 

decorrência da redução da interceptação e evapotranspiração. Os autores relatam, ainda, 

que o uso da terra para plantio, após o desmatamento, quando realizado sem nenhum 

cuidado com a conservação do solo, tende a aumentar consideravelmente a erosão, com 

grande aumento do escoamento, em relação às condições anteriores de floresta nativa. 

Adicionalmente, as estradas rurais não pavimentadas e as divisas de propriedades são 

geradoras de alterações do solo, devido à retirada da cobertura vegetal, à compactação e, 

consequentemente, ao aumento do escoamento superficial e da ocorrência de erosão 

hídrica. 

 

3.2 Estimativas do tempo de concentração da sub-bac ia hidrográfica 

 
 Na sequência são apresentados os resultados dos métodos utilizados para estimar o 

tempo de concentração da sub-bacia. 

 

- Equação de Kirpich 

 
 A aplicação da Equação de Kirpich, conforme descrito na metodologia, resultou na 

estimava de tempo de concentração de 27,9 min. 

 

- Equação SCS – método cinemático  

 
 Os prováveis caminhos percorridos pelo escoamento superficial foram dividindo em 

trechos uniformes de declividade e tipo de cobertura da sub-bacia, desde o seu ponto mais 

remoto até o exutório, conforme apresentado na Figura 3 e Tabela 2. 

A partir dos comprimentos dos trechos e de suas respectivas velocidades de escoamento, 

determinadas conforme proposto por Matos et al. (2003), calculou-se o tempo de 

concentração de 55,6 minutos, por meio da Equação SCS – método cinemático.  

 O menor valor de tempo de concentração foi estimado, portanto, a partir da Equação 

de Kirpich (27,9 min), seguindo do valor estimado pela Equação SCS – método cinemático 

(55,6 min). A equação de Kirpich é a mais utilizada para calcular o tempo de concentração, 

tendo como vantagens sua simplicidade de uso e a baixa complexidade de informações 

requeridas; já a Equação SCS - método cinemático, de acordo com Pruski et al. (2003), por 

se basear nas características específicas do escoamento superficial na bacia em estudo, é 

considerada a mais correta sob o ponto de vista conceitual, sendo também o método mais 
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trabalhoso, uma vez que exige a divisão dos caminhos percorridos pelo escoamento em 

trechos com declividade e tipo de cobertura relativamente uniformes. 

 

 

 

Figura 3. Trechos relativamente uniformes percorrid os pelo escoamento superficial (A 

a M), desde o ponto mais remoto até o exutório da s ub-bacia. 

 

 

Tabela 2. Comprimento, declividade e descrição dos trechos percorridos pelo 

escoamento superficial desde o ponto mais remoto at é o exutório da sub-bacia 

hidrográfica em estudo 

 

Trecho  Comprimento (m)  Declividade (%)  Descrição  
A-B 106,9 8,5 Pastagem 
B-C 57,8 23,4 Pastagem 
C-D 15,7 35,51 Pastagem 
D-E 29,4 57,27 Pastagem 
E-F 32,6 90,81 Pastagem 
F-G 31,0 62,86 Floresta 
G-H 108,1 8,5 Floresta 
H-I 300,2 8,5 Canal com vegetação 
I-J 118,9 23,4 Canal com vegetação 
J-K 152,1 8,5 Canal com vegetação 
K-L 272,9 23,4 Canal com vegetação 
L-M 2638,1 8.5 Canal com vegetação 
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3.3 Estimativas da vazão máxima de escoamento super ficial da sub-bacia hidrográfica 
 

 Na Tabela 3, são apresentados os valores de Qmáx estimados pelo Método Racional e 

pelo modelo hidrológico HidroBacia. Ressalta-se que o escoamento estimado foi gerado por 

eventos de chuva intensa com período de retorno de 20 anos e com durações equivalentes 

aos tempos de concentração estimados para a sub-bacia. 

 

Tabela 3. Estimativas da vazão máxima de escoamento  superficial (m 3.s-1) da sub-
bacia hidrográfica em estudo 

 

Tempo de concentração Método Racional 
Modelo HidroBacia  

Ks = Tie Ks = 0,5 Tie 
Equação de Kirpich 99,4 27,1 54,7 

Equação SCS – método 
cinemático 

67,1 27,2 56,8 

Média aritmética 83,3 27,2 55,8 

 

 Pode-se observar que o Método Racional apresentou maiores estimativas de Qmáx, 

em relação ao HidroBacia, independentemente do valor de tempo de concentração e do 

valor Ks considerados. Observa-se, ainda, que o HidroBacia apresentou variações muito 

pequenas nas vazões em função da variação das durações das precipitações simuladas. 

Por outro lado, pode-se observar uma grande influência de Ks nas estimativas de Qmáx, 

demonstrando a alta sensibilidade do modelo a esta característica física do solo. 

 De acordo com Pruski et al. (2003), a simplicidade de aplicação e a facilidade do 

conhecimento e controle dos fatores a serem considerados no método Racional o tornaram 

muito utilizado em estudos sobre enchentes, tanto em bacias hidrográficas pequenas como 

em bacias maiores, com área superior a 500 hectares. Segundo os mesmos autores, a 

utilização deste método deve ser feita cuidadosamente, pois envolve simplificações e o uso 

de coeficientes de grande subjetividade, sendo maior a imprecisão do método quanto maior 

for a área da bacia. 

 Uma das maiores fontes de erro na aplicação do método Racional está relacionada 

com a determinação do coeficiente de escoamento superficial (C). Tal coeficiente é 

geralmente obtido de valores tabelados, recomendados pelo SCS-USDA, em função do tipo 

de cobertura do solo da bacia hidrográfica. A utilização de valores tabelados de C em 

ambientes diferentes daquele em que foram determinados (EUA) pode produzir estimativas 

incoerentes, não representando satisfatoriamente o escoamento superficial produzido 

nesses locais. Infelizmente, tais coeficientes ainda não foram adequadamente determinados 

para as condições edafoclimáticas brasileiras. 
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 O método Racional geralmente tende a superestimar a vazão máxima de 

escoamento superficial, pois considera que toda a área da bacia hidrográfica contribui 

simultaneamente com o escoamento superficial na seção de deságue. Considera, também, 

que a precipitação intensa abrange uniformemente toda a área da bacia, e desconsidera a 

influência da interceptação pela cobertura vegetal, do armazenamento superficial, do perfil 

de precipitação, da rede de drenagem, da variação da capacidade de infiltração da água no 

solo, ou seja, dos demais processos relacionados à formação do escoamento superficial. 

 

3.4 Estimativas da lâmina de escoamento superficial  da sub-bacia hidrográfica 

 
- Método do Número da Curva 

 
 Os valores de lâmina de infiltração potencial e de escoamento superficial da sub-

bacia hidrográfica, estimados pelo Método do Número da Curva, são apresentados na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4. Lâminas de infiltração potencial e de esc oamento superficial (LES) 
estimadas pelo método do número da curva para a sub -bacia em estudo 

 

Uso da terra Infiltração potencial (mm) LES (mm) 

Cafeicultura 34,6 67,8 

Floresta 89,2 39,4 

Pastagem 68,3 48,2 

Valor médio ponderado pelas áreas 47,9 

 

 O método do Número da Curva foi desenvolvido considerando precipitações com 

intensidade constante, portanto, também não considera o perfil da precipitação na estimação 

da LES. Outra limitação do método é a consideração da taxa de infiltração da água no solo 

de forma indireta, por meio do enquadramento do solo nos grupos pré-estabelecidos. Esta 

simplificação possibilita que solos com diferentes taxas de infiltração apresentem o mesmo 

comportamento em relação à LES, o que não se observa na realidade. O método limita-se, 

ainda, a estimar a umidade inicial do solo pela condição de umidade antecedente, o que 

representa mais uma simplificação expressiva. 

 Além dessas limitações, o método do Número da Curva foi desenvolvido com dados 

de pequenas bacias agrícolas do meio-oeste americano, de forma que sua aplicação em 

ambientes diferentes daquele onde foi desenvolvido é incerta. Estudos ainda devem ser 

conduzidos com a finalidade de melhorar o método para regiões diferentes das quais ele foi 

desenvolvido, como é o caso do Brasil. 
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- Método do Balanço de Água na Superfície do Solo 

 
 Na Tabela 5, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do método do 

Balanço de Água na Superfície do Solo para estimar a LES da sub-bacia hidrográfica em 

estudo. 

 

Tabela 5. Resultados obtidos com a aplicação do mét odo do balanço de água na 

superfície do solo para estimar a lâmina de escoame nto (LES) na sub-bacia 

hidrográfica em estudo 

 

Uso da terra t(min) i m(mm/h)  PT(mm) S(mm)  Ia(mm) t inf (min) I(mm) LES(mm)  

Café 70 138,7 59,5 34,6 6,9 1,5 28,3 24,3 

Floresta 110 178,0 43,2 89,2 17,9 4,3 18,8 6,6 

Pastagem 50 114,1 70,8 68,3 13,7 3,2 28,4 28,7 

Valor médio ponderado pelas áreas 22,2 

 De acordo com Pruski et al. (2003), o método do Balanço de Água na Superfície do 

Solo apresenta-se mais sensível à variação da Tie que o método do Número da Curva, 

resultando na variação dos valores de LES, com o incremento dos valores de Tie, o que 

decorre do fato de o método calcular, para cada situação, o valor de intensidade de 

precipitação que provoca o máximo escoamento. Por outro lado, no Método do Número da 

Curva, a precipitação (duração e lâmina) que resulta no máximo escoamento, constitui dado 

de entrada para aplicação do método (PRUSKI et al., 2001). 

 

- Modelo Hidrológico HidroBacia 

 

 Na Tabela 6, são apresentados os resultados do modelo HidroBacia referentes às 

estimativas da LES na sub-bacia hidrográfica em estudo, geradas por eventos de chuva 

intensa, com período de retorno de 20 anos. 

 

Tabela 6. Lâminas de escoamento superficial estimad as pelo modelo hidrológico 

HidroBacia para a sub-bacia hidrográfica em estudo 

 

Tempo de concentração 
Lâmina de escoamento superficial (mm) 

Ks = Tie Ks = 0,5 Tie 
Equação de Kirpich 14,7 26,8 

Equação SCS – método cinemático 14,8 31,2 

Média aritmética 14,8 29,0 
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 Assim como ocorreu na simulação da Qmáx, pode-se observar que o HidroBacia 

apresentou variação relativamente pequena nas estimativas da LES em função da variação 

da duração das precipitações. Observa-se, também, a existência de uma expressiva 

influência de Ks nas estimativas da LES, demonstrado novamente a alta sensibilidade do 

modelo a essa característica física do solo. 

 Os valores médios de LES estimadas pelo HidroBacia (14,8 e 29,0 mm) foram 

inferiores às lâminas estimadas pelo método do Número da Curva (49,7 mm). A estimativa 

obtida pelo método do Balanço de Água na Superfície do Solo (22,2 mm) foi a que mais se 

aproximou das LES simuladas pelo modelo HidroBacia. 

 O Hidrobacia, por considerar maiores detalhes da bacia hidrográfica para realizar a 

simulação hidrológica, tende a proporcionar resultados mais coerentes e confiáveis. 

Entretanto, o grande número de dados de entrada requeridos pelo modelo representa uma 

séria limitação para a sua aplicação, pois, na maioria das vezes, tais dados da bacia de 

interesse não existem ou são de difícil obtenção, necessitando de levantamentos de campo. 

Por exemplo, o HidroBacia utiliza a equação de Green-Ampt modificada por Mein e Larson 

para estimar a taxa de infiltração de água no solo, sendo que essa equação necessita de 

parâmetros cuja determinação envolve métodos empíricos e, ou, de difícil aplicação. Esses 

parâmetros são: o potencial matricial na frente de umedecimento, a condutividade hidráulica 

e a umidade do solo na zona de transmissão. 

 Na aplicação do modelo HidroBacia, caso não se conheça as umidades de saturação 

e inicial do solo, pode-se simplificar o processo adotando a umidade inicial igual à de 

saturação, resultando numa condição mais favorável à ocorrência de escoamento 

superficial, procedimento, esse, que possui a vantagem de estimar os maiores valores 

possíveis de vazões e lâminas máximas de escoamento superficial para determinado evento 

extremo de precipitação, resultando em maior segurança nos projetos de obras hidráulicas. 

 Já os valores de interceptação pela cobertura vegetal, armazenamento superficial e 

coeficiente de rugosidade do terreno, geralmente são obtidos a partir de bancos de dados, 

como aquele incluído no programa HidroBacia. Esse procedimento simplifica a obtenção do 

referidos dados, mas pode também levar à adoção de valores que não representam 

adequadamente as condições reais da bacia hidrográfica, reduzindo, assim, o desempenho 

do modelo. 

 

 

4 Conclusões 

 

 Embora não existam dados medidos de escoamento superficial na sub-bacia 

hidrográfica estudada, para comparação com os dados estimados, observou-se que o 
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método Racional tende a superestimar a vazão máxima, enquanto o modelo Hidrobacia 

tende a simular valores menores, apresentando pouca variação em relação a diferentes 

durações de precipitação. Entretanto, percebe-se que a magnitude das vazões máximas 

simulada pelo HidroBacia é altamente influenciada pela condutividade hidráulica, 

demonstrado a alta sensibilidade do modelo a essa característica física do solo. 

 Da mesma forma, sobre a lâmina de escoamento superficial, percebeu-se que o 

método do Número da Curva tende a estimar valor maior, enquanto que o valor obtido pelo 

método do Balanço de Água na Superfície do Solo tende a se aproximar mais daqueles 

simulados pelo modelo Hidrobacia. 

 O Hidrobacia é um modelo, disponibilizado na forma de programa computacional, 

que utiliza recursos de SIGs e que, portanto, permite considerar detalhadamente a 

topografia do terreno e a variabilidade espacial das características físicas da bacia 

hidrográfica em suas simulações hidrológicas. Dessa forma, quando se têm disponíveis 

todos os dados de entrada para a aplicação de tal modelo, consideram-se os resultados 

mais coerentes e confiáveis do que os obtidos com outros métodos tradicionalmente 

utilizados. 
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CAPÍTULO 10 

 

 ESTRATÉGIAS DE DETERMINAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DA 
TERRA E DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
 

Telma Machado de Oliveira Peluzio 
Alexandre Rosa dos Santos 
Nilton César Fiedler 
Maristela de Oliveira Bauer  
Giovanni de Oliveira Garcia 
João Batista Pavesi Simão 
João Batista Esteves Peluzio 

 
1 Introdução 
 

 A preocupação contemporânea com o meio ambiente acentuou-se na medida em 

que avançou a industrialização das atividades humanas, principalmente pelo fato do uso de 

fontes energéticas não renováveis e, consequentemente, poluentes. Assim, paralelamente 

ao crescimento industrial, verificou-se aumento nos problemas ambientais, que atingiram 

visibilidade global na segunda metade do século XIX, passaram a proporções alarmantes no 

século XX e continuam no XXI. 

 Praticamente todas as discussões ambientais mundiais chegaram ao Brasil, 

influenciando a elaboração de instrumentos legais próprios. Tal influência pode ser 

representada por parágrafo pétreo da Constituição Federal, onde se lê que “todo cidadão 

tem direito a um ambiente saudável, sendo dever de todos preserva-lo” (BRASIL, 1989). 

 A aplicação de todo o aparato legal em vigor depende de uma série de ações, de 

natureza multidisciplinar, especialmente focadas em planejamento, educação e fiscalização 

(TULLI, 2007). Neste contexto, multivariado, ferramentas de SIG e do sensoriamento remoto 

minimizam e agilizam o trabalho técnico. 

 Apesar da aplicabilidade, diferentes informações básicas, exploradas por uma 

mesma estratégia e por várias pessoas pode levar a resultados discrepantes. Para 

dimensionar essas discrepâncias, num contexto estatístico, pode-se lançar mão de índices 

de concordância entre o observado e o real, estabelecendo limites técnicos. 

 No presente capítulo, compara-se diferentes estratégias de determinação do uso e 

ocupação da terra e de Áreas de Preservação Permanente (APPs) utilizando Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs) aplicadas a aerofotos digitais com resolução espacial de 1 

m (cenário 01) e a imagens do satélite GEOEYE, com resolução espacial de 0,5m (cenário 

02). 
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2 Metodologia 

 

2.1 Área de estudo 
 
 A área de estudo corresponde à sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, 

afluente do rio Itapemirim, situada no distrito de Rive, município de Alegre-ES (Figura 1), 

localizada entre as coordenadas 41º24’55” e 41º31’50” Oeste e 20º44’39” e 20º54’30” Sul, 

DATUM - WGS 84, Fuso 24K. 

 A sub-bacia, com área total de 13,17 m2 e 771,87 km de perímetro, envolve 

propriedades rurais, parte da fazenda do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (Ifes - campus de Alegre) e parte da zona urbana do distrito de 

Rive. 

 A temperatura média anual é de 24 ºC com pluviosidade média anual de 1.200 mm 

(INMET, 2010). Segundo classificação de Köppen, o clima é tipo Cwa (Inverno seco e Verão 

chuvoso). A hidrografia é constituída por uma rede de drenagem densa e diversificada, 

formando rios encaixados e algumas cachoeiras.  

 

 

 
Figura 1. Sub-bacia do córrego Horizonte, Alegre-ES . 

 

2.2 Materiais utilizados 
 

 Utilizou-se aerofotos na escala de 1:35.000 (representativas do Cenário 01, obtidas 

em 2007 e disponibilizadas pelo IEMA) e imagem do Satélite GEOEYE, com resolução 
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espacial de 0,50 m (representativa do Cenário 02 e disponibilizada pela Prefeitura Municipal 

de Alegre). Também foram utilizadas cartas do IBGE na escala de 1:50.000 (folhas: 

SF24VIV4, 1977). Para análise dos dados, foi utilizado o aplicativo computacional ArcGIS 

9.3/ArcINFO. 

 A metodologia adotada foi dividida em etapas, aplicadas nos dois cenários, sendo 

elas: mosaicagem e fotointerpretação das classes de uso da terra; determinação das APPs 

(no entorno de nascentes, ao longo dos cursos d’água, em locais com declividade igual ou 

superior a 45 graus e na linha de cumeada e no terço superior do topo de morros); 

comparação de erros pelo DG e índice Kappa (K) e; análise ambiental dos impactos 

antropogênicos contidos dentro das APPs. 

 

2.3 Mosaicagem e fotointerpretação  
 

 A fotointerpretação foi realizada com digitalização em tela na escala 1:2.000, 

identificando 27 classes de uso para ambos os cenários, em composição colorida normal e 

falsa-cor, respectivamente, conforme o fluxograma (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Fluxograma referente à mosaicagem das ima gens e geração do mapa de uso 

da terra para os cenários 01 e 02. 
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2.4 Determinação das APPs 
 

 Devido ao nível de detalhamento que envolve a determinação das APPs, realizou-se 

uma subdivisão para determinação de cada grupo de APP e posterior junção das áreas 

determinadas, sem sobreposição. 

 Para delimitação de APPs ao longo dos cursos d’água e no entorno de nascentes 

para os cenários 01 e 02, aplicou-se os critérios da legislação vigente no código florestal 

brasileiro (BRASIL, 1965) regulamentado pela resolução CONAMA no 303 (CONAMA, 2002). 

 A metodologia utilizada para a delimitação das APPs de curso d’água (ETAPA 1) e 

nascentes (ETAPA 2), para os cenários 01 e 02, encontra-se na Figura 3.  

 

 
 
Figura 3. Fluxograma da metodologia utilizada para a delimitação das APPs de curso 

de curso d’água (ETAPA 1) e nascentes (ETAPA 2) par a os cenários 01 e 02. 

 

 A delimitação de APPs de declividade da sub-bacia para os cenários 01 e 02, foi 

possível mediante a utilização das curvas de nível com equidistância vertical de 20m, e a 

geração do Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC), com 
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resolução espacial de 2 m, fundamental para a elaboração do mapa vetorial de APP de 

declividade (Figura 4). 

 Para delimitação de APPs de linha de cumeada e topo de morro, adotou-se a 

metodologia proposta por Hott et al (2005), mostrada na Figura 5. 

 

 

 
Figura 4. Fluxograma da metodologia utilizada para a delimitação das APPs de 

declividade para os cenários 01 e 02. 

 

 Após aquisição dos dados no formato digital, alocou-se 06 amostras em campo, com 

área de 6.400 m²/parcela, por meio de espacialização sistemática, tendendo ao eixo 

diagonal da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte. Cada parcela possuía o formato de 

uma matriz 4X4, representativa da verdade de campo, contendo as classes de uso e 

ocupação da terra.  

 Para a demarcação da parcela, primeiramente, localizou-se as coordenadas UTM 

(X e Y). Da posição central da matriz, fixou-se o esquadro de agrimensor, localizou-se o 

norte magnético com a bússola; caminhamento pela parcela de 80 x 80m, sempre a partir do 

ponto central iniciando pelo Norte, posteriormente Leste, Sul e Oeste, anotando o tipo de 

uso e ocupação da terra existente no local. Esses dados, posteriormente agrupados, 

constituíram os elementos de análise da matriz de confusão e determinação do cálculo do 

DG e do K. 
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Figura 5. Fluxograma da metodologia utilizada para a delimitação das APPs de linha 

de cumeada e topo de morro, para os cenários 01 e 0 2, adaptado de Hott et al. (2005). 

 

2.5 Comparação de erros pelo desempenho global (DG)  e índice Kappa (K) 

 

2.5.1 Estimativa do erro pelo DG e K 

 

 De posse das áreas e perímetros dos mapas de uso e ocupação da terra realizou-se 

a comparação estatística entre os sensores sub-orbitais e orbitais (cenários 01 e 02) 

mediante a análise da matriz de confusão (CONGALTON, 1991).  

 Os elementos da diagonal principal indicaram o nível de concordância entre os 

mapas de verdade de campo e o fotointerpretado. Com o propósito de avaliar a precisão dos 

mapas de uso e ocupação da terra para os cenários 01 e 02, aplicou-se o cálculo do DG e 

do K.  

 O DG foi calculado dividindo a soma da diagonal principal da matriz de erros xii, pelo 

número total de amostras, determinado pela Equação 1. 

 

T

D
DG =                                                                                                                        (eq.1) 

Em que, 

D : elementos da diagonal principal e; 
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T: número total de amostras. 
 

 O índice K varia de 0 a 1, e os dados serão mais acurados quanto mais o índice se 

aproximar de 1. Espera-se que dados possuindo K superior a 0,65 façam parte de banco de 

dados acurados que possam ser utilizados na prática. O K é representado pela Equação 2. 

 

( )
( )QT

QD
IK

−
−=                                                                                                                 (eq.2) 

 

Em que, 

IK : índice de Kappa; 

D : soma dos valores da diagonal principal da matriz; 

Q: coeficiente entre o erro de Comissão e o erro de omissão; 

T : total de “pixels” examinados. 

 

 Para determinação do coeficiente entre o erro de comissão e o erro de omissão (Q) 

utilizou-se a Equação 3. 

 

( )T/ECnEOn...T/ECEOQ ∗++∗=                                                                         (eq.3) 

 

Em que, 

EO: erro de omissão; 

EC : erro de comissão. 

 

2.6 Análises das irregularidades verificadas nas AP Ps 

 

 Determinada as áreas de APPs para os cenários 01 e 02, realizou-se a verificação 

“in loco”, por meio de fotografias digitais e GPS, sobre a real utilização e ocupação da terra. 

Foram avaliadas as situações em que se encontram as APPs em confronto com a legislação 

vigente, tendo como foco a variabilidade de classes, relevo e ambientes comumente 

encontrados na sub-bacia do córrego Horizonte. Realizando-se a quantificação percentual 

da área de APPs real em relação à exigência legal; bem como o percentual de uso e 

ocupação da terra que diverge das APPs, localizadas dentro da área total das APPs. 
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3 Resultado e discussão 

 
 O pré-processamento da imagem matricial foi fundamental no processo de 

fotointerpretação conforme observado na composição colorida normal e falsa-cor da sub-

bacia do córrego Horizonte (Figura 6).  

 

 

 
Figura 6. Composição colorida normal e falsa-cor pa ra o cenário 02 para a sub-bacia 

hidrográfica  do córrego Horizonte, Alegre-ES. 

 

 As imagens apresentam diferentes respostas em relação a REM, devido à variação 

na cobertura sobre a terra. Além disso, as imagens sofrem também influência da vizinhança, 

que devido à condição e incidência da iluminação poderá ocasionar o sombreamento 

topográfico, influenciando na fotointerpretação (SANTOS et al., 2010). 

 A interação da REM com a vegetação produz vários efeitos em função da 

composição RGB e em falsa cor (figura 6). Na faixa do visível, a pigmentação das folhas é 

predominante, sendo a maior parte absorvida e o restante refletido, havendo maior influência 

da clorofila, diretamente associado à capacidade de absorção de água pela planta, em que a 

maior reflectância implica num menor teor de umidade. Quanto maior o teor de água no 

cenário, maior absorção, menor reflectividade. 

 A aplicação da falsa-cor permitiu solucionar algumas dificuldades de 

fotointerpretação, principalmente em relação à similaridade de alguns usos e ocupação da 

terra, destacadamente os matizes de cores formados pelos tons de verde, promovidos pelo 

índice de área foliar e teor de água da vegetação e, ou, do solo.  
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 No processo de fotointerpretação, foram identificadas 27 classes de uso e ocupação 

da terra, para os cenários 01 e 02 (Figura 7). Enquanto na tabela 1, encontram-se os valores 

referentes à área e os percentuais de cada classe de uso e ocupação da terra. 

 

 

 
Figura 7. Uso e ocupação da terra da sub-bacia hidr ográfica do córrego Horizonte, 

Alegre, ES, considerando o cenário 01 e 02. 

  

As imagens utilizadas no estudo foram obtidas por equipamentos que possuem 

diferentes resoluções, interferindo diretamente na qualidade da fotointerpretação e na 

quantificação das áreas de uso e ocupação da terra. 
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Tabela 1. Comparação das áreas das classes amostrai s de uso e ocupação da terra 

entre os Cenários 01 e 02 

 

Classes Área (ha) 
Cenário 01 

 
Área (ha) 

Cenário 02 
 

Porcentagem 
Cenário 01 

Porcentagem 
Cenário 02 

Arborização urbana 1,05 1,37 0,08 0,10 

Área agricultada 17,15 9,09 1,30 0,69 

Área degradada 25,78 38,76 1,96 2,93 

Área edificada 3,87 4,11 0,29 0,31 

Área urbana 4,07 4,21 0,31 0,32 

Café 33,68 32,69 2,56 2,48 

Campo sujo 80,43 41,71 6,11 3,16 

Capoeira 70,76 239,79 5,37 18,16 

Estrada não pavimentada 17,11 16,46 1,30 1,25 

Estrada pavimentada 3,05 3,21 0,23 0,24 

Fragmento florestal 319,45 258,07 24,26 19,54 

Fragmento rochoso 1,6 4,56 0,12 0,35 

Grama 11,19 8,05 0,85 0,61 

Hidrografia 3,0 3,52 0,23 0,27 

Jardim 0,56 0,57 0,04 0,04 

Palmaceae 0,33 0,34 0,03 0,03 

Pastagem 599,62 442,43 45,54 33,50 

Pátio 0,56 0,81 0,04 0,06 

Pomar 8,82 7,01 0,67 0,53 

Reflorestamento 0,56 0,54 0,04 0,04 

Reservatório de água 0,77 1,53 0,06 0,12 

Solo exposto 8,8 21,43 0,67 1,62 

Tanque de peixe 5,8 6,13 0,44 0,46 

Terreiro de café 0,93 0,26 0,07 0,02 

Várzea 28,42 48,88 2,16 3,70 

Vegetação rala 68,9 124,78 5,23 9,45 

Viveiro 0,34 0,34 0,03 0,03 

Total 1316,61 1320,64 100,00 100,00 
 

 Referente ao Cenário 01, vale ressaltar que apesar da diversidade de uso da terra na 

área de estudo, existe, em relação à área total, um predomínio de pastagem (45,54% e 

599,62 ha), seguido pela fragmentação florestal (24,26% e 319,45 ha). Áreas com campo 

sujo (6,11%), poderiam ser incorporada aos valores da pastagem, sendo, provavelmente, 

resultado de manejo inadequado. Enquanto 5,23%, referente a vegetação rala, poderia ser 

incorporado ao valor da fragmentação florestal, imaginando que o aparente “abandono” seja 

um dos passos na recuperação florestal natural. 
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 Observa-se ainda que algumas classes possuem maiores percentuais sobre as do 

cenário 02, sendo elas: área agricultada; café; estrada não pavimentada; fragmento florestal; 

grama; pastagem; pomar e; terreiro de café . 

 Referentes ao Cenário 02, destacam-se as pastagens (33,50% e 442,43 ha), os 

fragmentos florestais (19,54% e 258,07 ha), o campo sujo (18,16% e 239,79 ha) e a 

vegetação rala (9,45% e 124,78 ha), as demais categorias apresentam valores inferiores a 

4%, individualmente. É possível que algumas classes possuem maiores percentuais sobre 

as do cenário 01, sendo elas: Arborização urbana; área degradada; área edificada; área 

urbana; capoeira; estrada pavimentada; fragmento rochoso; hidrografia; pátio; reservatório 

de água; solo exposto; tanque de peixe; várzea e; vegetação rala. 

 Associado as similaridades dos usos e ocupação da terra, o cenário 02 também 

apresenta maior teor de iluminação, ocasionando bastante reflexão nos solos expostos e 

coberturas das casas em área urbana. Apesar de melhor qualidade em relação ao cenário 

01, o brilho dificultou o processo de fotointerpretação. Essas interações com o solo são 

possíveis em solo nu, pois as demais situações sempre são influenciadas pela vegetação e, 

ou, pelo elemento que está sobre a superfície. Para a fotointerpretação da terra nua é 

necessária a associação da textura (proporção de argila, silte e areia), do tamanho das 

partículas, do teor de matéria orgânica e dos elementos químicos constituintes do solo 

(SWAIN e DAVIS, 1978). 

 As variações se devem a interação dos alvos terrestre e a REM, e a capacidade de 

composição da imagem com as bandas pancromáticas e infravermelhas, possibilitando um 

maior detalhamento das áreas, quando envolvem a associação de um maior teor de água e 

vegetação. Também é possível diferenciar as fases de transição entre a pastagem e o 

fragmento florestal (campo sujo, vegetação rala e capoeira) devido ao efeito de borda. 

 Entre a área edificada e a área urbana há similaridades entre as cores dos telhados, 

especialmente quando a telha é de cerâmica comportando-se como solo exposto, possível 

de diferenciar devido a sua figura geométrica no formato de quadrado e ou retângulo. 

 As classes jardim, palmácea, reflorestamento e viveiro apresentam-se idênticas nas 

fotointerpretações dos cenários 01 e 02. Um fator bastante significativo neste caso foi o 

conhecimento prévio da área. O jardim, palmácea e viveiro se encontram na área do Ifes - 

campus de Alegre. O efeito sombra da folhagem na classe palmácea auxilia na sua 

identificação. A área de reflorestamento apresenta folhagens homogêneas (Eucaliptus sp.), 

diferenciando da vegetação nativa. 
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3.1 Determinação das APPs no entorno de nascentes; ao longo de cursos d’água, 

declividade igual ou superior a 45º e, linha de cum eada e terço superior de topo de 

morro, para os cenários 01 e 02 

 

 De posse do mapa vetorial de hidrografia foram obtidos um total de 60 pontos para o 

Cenário 01; enquanto para o cenário 02 obteve-se 52 pontos representativos das nascentes, 

e posterior aplicação do buffer de 50m de raio no entorno das nascentes e 30 m nos curso 

d’água. 

 Apartir do MDEH foram determinadas as APPs de declividade acima de 45º, 

conforme citado na Figura 4, e de topo de morro (Figura 5). Os valores totais da área real de 

cada APP e seus percentuais em relação à área total da sub-bacia hidrográfica do córrego 

Horizonte encontram-se nas Tabela 02 e 03, para o Cenário 01 e Cenário 02, 

respectivamente. 

 

 

Tabela 2. Área real de cada APP e seus percentuais em relação à área total de APP e à 
área para a sub-bacia hidrográfica do córrego Horiz onte, Alegre, ES, considerando o 
cenário 01 
 

APPs Área 
(km²) 

Porcentagem da área em 
relação à área total de 

APP 

Porcentagem da área 
em relação à área de 

estudo 
Nascentes 0,13 2,11 0,96 
Cursos d'água 1,87 31,29 14,17 
Declividade 0,04 0,62 0,28 
Topo de morro 3,94 65,98 29,89 
Total 5,97 100,00 45,29 

 
 
Tabela 3. Área real de cada APP e seus percentuais em relação à área total de APP e à 
área para a sub-bacia hidrográfica do córrego Horiz onte, Alegre, ES, considerando o 
cenário 02 
 

APPs Área 
(km²) 

Porcentagem da área em 
relação à área total de 

APP 

Porcentagem da área 
em relação à área de 

estudo  
Nascentes 0,10 1,79 0,80 
Cursos d'água 1,79 30,52 13,60 
Declividade 0,04 0,62 0,28 
Topo de morro 3,94 67,06 29,89 
Total 5,87 100,00 44,56 

 

 Ao se comparar os resultados obtidos na quantificação das áreas de APPs dos 

cenários, constata-se que existe diferença entre as áreas de nascente e cursos d’água, 

devido ao fato da digitalização individualizada de cada hidrografia, em que no cenário 01, 

com 1,87 km², tem-se maior área ocupada que no cenário 02, com 1,79 km². 
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Consequentemente, maior nº de nascentes foram encontradas no cenário 01, 60, em 

comparação com o cenário 02, 52, correspondendo em área, respectivamente a, 0,96 e 0,80 

km². Influenciando no resultado final das áreas de APPs que para o cenário 01 foi de 5,97 

km², 45,29% da área total enquanto para o cenário 02, foi de 5,87 km², 44,56% da área total. 

 Não foi verificado diferença entre as APPs de declividade (0,04 km²) e de topos de 

morros (3,94 km²), devido ao fato da utilização das mesmas curvas de nível que originaram 

o MDHEC. Nesse caso as qualidades das imagens dos cenários não interferiram no 

resultado final. 

 A diversidade do relevo, com muitos morros, característico desta porção do entorno 

do Caparaó, contribui para predominância das APPs de topos de morros ocupando 65,98% 

das áreas totais APPs para o cenário 01 e 67,06% para o cenário 02. 

 O tipo de imagem influenciou na caracterização de uso e ocupação da terra, devido 

ao nível de maior detalhamento das feições. Constando-se que a área restante de uso e 

ocupação da terra no cenário 01 é maior em 0,10 km² do que no cenário 2; equivalendo a 

0,79% da área total de APPs. 

 

 

3.2 Estimativa do erro pelo DG e K 

 
 Devido a grande variabilidade do relevo da sub-bacia do córrego Horizonte, foram 

encontrados diversos obstáculos de acesso aos locais determinados previamente pelo 

aplicativo computacional ArcGis 9.3, tais como: mata fechada, precipício, pasto muito sujo, 

brejos, escarpas dentre outros. Isso ocorre porque a linguagem de máquina difere da 

percepção humana. Tais eventos podem ser observados na Figura 7, com a localização dos 

pontos amostrais de campo para estimativa do K, para a sub-bacia do córrego Horizonte, 

Alegre, ES. 

 Baseado nos resultados da matriz cruzada de comparação pareada, entre a verdade 

de campo e a matriz fotointerpretada (Figura 8), foi possível realizar a estimativa do DG e K 

para o cenário 01.  

 



171 

 

 

Figura 8. Localização dos pontos amostrais de campo  para estimativa do K, para a 

sub-bacia do córrego Horizonte, Alegre, ES. 

 

3.2.1 Determinação do DG e K 
 

MATRIZ 6 X 6 MAPA DE VERDADE DE CAMPO 
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 CLASSES Campo 
Sujo Capoeira Frag. 

Rochoso 
 

Pastagem 
Solo 

exposto Várzea 

Campo Sujo 10 0 0 3 0 0 13 

Capoeira 0 1 0 1 0 0 2 

Frag. Rochoso 0 0 1 0 0 0 1 

Pastagem 6 0 0 54 10 0 70 

Solo exposto 0 0 0 0 2 0 2 

Várzea 1 0 0 0 0 7 8 
Soma Colunas 17 1 1 58 12 7 96 

 

Figura 9. Validação cruzada do mapa fotointerpretad o para o cenário 01 e o mapa de 

verdade de campo da sub-bacia hidrográfica do córre go Horizonte, Alegre, ES. 

 

 Os valores obtidos para o DG e K foram de 78,13% e 58,40%, respectivamente, 

sendo considerado como bons para o DG e o K (FONSECA, 2000). 

 Na Figura 10 consta dados da interpolação cruzada entre o mapa fotointerpretado e 

da verdade de campo para o cenário 02. 
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MATRIZ 6 X 6 MAPA DE VERDADE CAMPO 
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CLASSES Campo 

Sujo Capoeira Frag. 
Rochoso Pastagem Solo 

exposto Várzea 

Campo Sujo 13 0 0 13 1 0 27 
Capoeira 0 1  0 0 0 1 
Frag. Rochoso 0 0 1 0 0 0 1 
Pastagem 03 0 0 37 0 0 40 
Solo exposto 0 0 0 02 11 0 13 
Várzea 01 0 0 6 0 7 14 
Soma Colunas 17 1 1 58 12 7 71 

 

Figura 10. Validação cruzada do mapa interpretado p ara o cenário 02 e o mapa de 

verdade de campo da sub-bacia hidrográfica do córre go Horizonte, Alegre, ES. 

 
 Os valores obtidos para o DG e o K foram de 72,92% e 59,62%, para o cenário 01 e 

02, respectivamente, sendo considerado como bons DG e K (FONSECA, 2000). 

 Quando se compara os índices de DG e K entre os cenários 01 e 02, verifica-se uma 

variação positiva do DG em 6,67% do cenário 01 em relação ao cenário 02. Entretanto o K, 

demonstra que o cenário 02 possui uma menor taxa entre os erros de omissão e comissão 

em 2,09%, quando comparado com o cenário 01, caracterizando maior nível de 

detalhamento da imagem do cenário 02. 

 Essa variação entre os valores de DG e K demonstra que, dependendo do objetivo 

da fotointerpretação, pode-se optar por uma metodologia ou a outra. Se a área em estudo 

for homogênea, deve-se utilizar a metodologia adotada no cenário 01, visto que, seu DG é 

superior ao do cenário 02. Caso seja um maior detalhamento, deve-se utilizar a metodologia 

do cenário 02, em decorrência da melhor qualidade aparente e de maiores recursos em 

relação ao contraste. 

 

3.3 Análise das irregularidades verificadas nas APP s 

 

 Os mapas que apresentam o confronto do uso e ocupação da terra com as APPs, 

sem sobreposição, para a área em estudo nos cenários 01 e 02, encontram-se, 

respectivamente, nas Figuras 11 e 12. 

Confrontando-se os resultados obtidos nos dois cenários, verifica-se que as imagens 

utilizadas conduziram a valores diferentes, tanto na área total quanto nas áreas 

individualizadas em porcentagem por classe de uso da terra em APPs entre os cenários 01 

e 02 (Tabela 4). 
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Figura 11. Confronto de uso e ocupação da terra com  as APPs sem sobreposição para 

a sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Aleg re, ES, considerando o cenário 01. 

 

 

 

 

Figura 12. Confronto de uso e ocupação da terra com  as APPs sem sobreposição para 

a sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Aleg re, ES, considerando o cenário 02. 
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Tabela 4. Comparação do percentual de classes de us o da terra em APPs entre os 

cenários 01 e 02 

 

Classe 

Cenário 01  Cenário 02  
Diferença 

C1–C2 
(%) 

Área 
(ha) 

Porcentagem 
da área/C1 (%) 

Área 
(ha) 

Porcentagem 
da área/C2 

(%) 
Arbori. urbana 0,20 0,03 0,15 0,03 00 
Á. agricultada 4,27 0,72 2,25 0,38 0,34 
Á. degradada 11,01 1,85 13,80 2,34 -0,49 
Área edificada 0,61 0,10 0,76 0,13 -0,03 
Área urbana 0,26 0,04 0,27 0,05 -0,01 
Café 11,27 1,89 10,69 1,82 0,07 
Campo sujo 38,65 6,50 79,86 13,57 -7,07 
Capoeira 33,40 5,61 24,28 4,13 1,48 
E.n.pavimentada 6,44 1,08 5,30 0,90 0,18 
E pavimentada 0,36 0,06 0,33 0,06 00 
Frag. florestal 171,96 28,90 137,81 23,42 5,48 
Frag. rochoso 0,97 0,16 1,36 0,23 -0,07 
Grama 1,36 0,23 0,57 0,10 0,13 
Hidrografia 2,98 0,50 3,52 0,60 -0,10 
Palmaceae 0,04 0,01 0,04 0,01 00 
Pastagem 248,63 41,79 200,78 34,12 7,67 
Pátio 0,02 0,00 0,05 0,01 -0,01 
Pomar 3,32 0,56 2,36 0,40 0,16 
Reser. de água 0,40 0,07 1,18 0,20 -0,13 
Solo exposto 1,48 0,25 3,62 0,62 -0,37 
Tanque de peixe 1,56 0,26 1,81 0,31 -0,05 
Terreiro de café 0,14 0,02 0,02 0,01 0,01 
Várzea 22,20 3,73 38,40 6,53 -2,8 
Vegetação rala 33,47 5,63 59,25 10,07 -4,44 
Total  595,00 100,00 588,41 100,00  

 

 Verifica-se divergência entre as classes de ocupação das APPs, em decorrência da 

fotointerpretação dos cenários 01 e 02 que serviram de base para esse confronto. 

 No cenário 01, Tabela 4, observa-se que do total de área que deveria estar ocupada 

com APPs, somente 35,92% (213,73 ha) encontra-se como tal, havendo um déficit de 

64,08% (381,28 ha) que se encontra ocupado por outras classes. Para esta avaliação, 

consideraram-se as seguintes classes como pertencentes à APP: fragmento florestal e 

rochoso; várzea; hidrografia; reservatório de água e; capoeira. Faz-se necessário lembrar 

que a área total da sub-bacia, neste cenário foi de 1316,61 ha. 

 Ainda no cenário 01, percebe-se que a pastagem representa a classe que mais 

ocupa as áreas que deveriam ser destinadas à preservação permanente, correspondendo a 

41,79% (248,63 ha) da área total ou 65,22% do déficit de APP para o cenário em questão. 

 No cenário 02, Tabela 4, observa-se que do total de área que deveria estar ocupada 

com APPs somente 35,11% (206,59 ha) encontra-se como tal, havendo um déficit de 

64,89% (381,82 ha), que se encontra ocupado por outras classes. Para esta avaliação, 
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consideraram-se as mesmas classes adotadas no cenário 01. Faz-se necessário lembrar 

que a área total da sub-bacia, neste cenário 1320,64 ha. 

Ainda no cenário 02, como ocorreu no cenário 01, percebe-se que a pastagem 

representa a classe que mais ocupa as áreas que deveriam ser destinadas à preservação 

permanente, correspondendo a 34,12% (200,78 ha) da área total ou 52,58% do déficit de 

APP para o cenário em questão. 

 É possível afirmar que entre as classes de arborização urbana, café, estrada não 

pavimentada, estrada pavimentada e, palmaceae não existe variação entre as imagens do 

cenário 01 e 02. Entretanto existem muitas divergências entre as demais classes. 

 A sub-bacia do córrego Horizonte devido a suas características do relevo, e possuir 

um aglomerado urbano em seu domínio, estão muito susceptíveis a ação antropogênica, 

podendo afetar negativamente a manutenção dos seus recursos naturais. Em longo prazo 

pode ocasionar perdas irreparáveis para a agricultura local, tais como a perda da fertilidade 

do solo, redução da infiltração de água no lençol freático, elevação do leito dos córregos, 

assoreamento dos cursos d’água, deslizamento de barreiras, perda da qualidade da água 

dentre outros. 

 

 

4 Conclusões 

 

 Nas condições em que os estudos foram conduzidos, a análise dos resultados 

permitiu apresentar as seguintes conclusões: 

− Da 27 classes de uso da terra fotointerpretadas para os cenários 01 e 02, as classes de 

pastagem e fragmento florestal ocuparam maiores áreas nos dois cenários, 

correspondendo a 45,54% e 24,26% no cenário 01 e 33,50% e 19,54% no cenário 02, 

respectivamente; 

− as áreas que deveriam ser destinadas a APPs nos cenários 01 e 02, totalizaram 595 ha 

e 588 ha, respectivamente, diferindo, apenas, nas categorias de em torno de nascentes 

(0,13 km² e 0,10 km²) e, ao longo dos cursos d’água (1,87 km² e 1,79 km²), não havendo 

diferença para as APPs de declividade igual ou superior a 45 graus (0,04 km²) e APPs 

de terço superior de topo de morro (3,94km²); 

− verificou-se uma variação positiva do DG em 6,67% do cenário 01 em relação ao cenário 

02; 

− da área de 595 ha que deveria ser destinada para APPs no cenário 01; apenas 35,92% 

(213,72 ha) dessa área é utilizada para esse fim, havendo um déficit de 64,08% (381,28 

ha), dos quais as pastagens ocupam 41,79% (248,63 ha) da área total ou 65,22% do 

déficit de APP para o cenário em questão e; 
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− da área de 588 ha que deveria ser destinada para APPs no cenário 02; apenas 35,11% 

(206,59 ha) dessa área é utilizada para esse fim, havendo um déficit de 52,58%, dos 

quais as pastagens ocupam 34,12% (200,78 ha) da área total ou 65,22% do déficit de 

APP. 
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CAPÍTULO 11 

 

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE 
ACORDO COM O PROJETO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL NO 
ENTORNO DOS PARQUES ESTADUAIS DE FORNO GRANDE E 

PEDRA AZUL – ES 
 
Franciane L. Rubini de Oliveira Louzada 
Karla Maria Pedra de Abreu Archanjo 
Marcelo Dan Scárdua 
Vagner Mauri Quinto 
Flávio Cipriano de Assis do Carmo 
Alexandre Rosa dos Santos 

 

1. Introdução 

 

De acordo com o Código Florestal Brasileiro, as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) são reconhecidas como importantes na manutenção da vegetação original 

(LOUZADA, 2010), a qual deve ser mantida em sua integridade (JACOVINE et al., 2008). As 

APPs, apesar de importantes na manutenção da vegetação, estão submetidas à intensa 

degradação devido às pressões antrópicas sobre o ambiente (LOUZADA et al., 2009).  

A exploração, utilização ou devastação da vegetação natural contida nas APPs é 

considerada como uso nocivo da propriedade e sujeita à ação da justiça (VASCONCELLOS, 

2002). Porém, as restrições impostas na legislação ambiental que regulamenta a proteção 

das APPs mostram-se ineficazes no controle do uso do solo (FRANCO et al., 2011). 

Jacovine et al. (2008) ressalta que as APPs podem comprometer uma significativa porção 

da propriedade e se localizando nas margens de cursos d’água e em torno de nascentes, 

podem ocupar a parte mais produtiva da propriedade, o que pode ser uma forte barreira ao 

cumprimento da lei. 

Atualmente discute-se no Congresso Nacional a implantação de um novo Código Florestal, 

por meio do Substitutivo ao Projeto de Lei 1.876/99 (BRASIL, 2010), o qual pretende facilitar 

a adequação das propriedades rurais à lei, tendo como mudanças com relação às APPs, a 

medição das faixas marginais de qualquer curso d’água natural desde a borda do leito 

menor, além da inclusão da largura mínima de 15 metros para os cursos d’água de menos 

de 5 metros de largura e de zonas tampões para nascentes e lagos de 30 m de raio a partir 

do ponto central.  
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A facilidade de acesso a um número cada vez maior de informações provenientes do 

Sensoriamento Remoto têm-se mostrado extremamente importante para um melhor 

entendimento dos processos ecológicos e antrópicos que agem nos sistemas terrestres 

(LOUZADA, 2010). Conforme a mesma autora no caso do uso da terra e da cobertura 

vegetal, estas técnicas contribuem de modo expressivo para a rapidez, eficiência e 

confiabilidade nas análises que envolvem os processos de degradação da vegetação 

natural, fiscalização dos recursos florestais, desenvolvimento de políticas conservacionistas, 

bem como vários outros fatores que podem ocasionar modificações na vegetação. Sendo 

assim, este trabalho teve por objetivo delimitar as áreas de preservação permanente de 

acordo com o Substitutivo Projeto de Lei 1.876/99, no entorno dos Parques Estaduais de 

Forno Grande e Pedra Azul, no estado do Espírito Santo. 

 

 

2. Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

A área de estudo compreende o entorno de dois Parques Estaduais. O Parque 

Estadual “Forno Grande” (PEFG) está localizado entre as coordenadas geográficas de 20º 

30’ 35” e 20º 32’ 29” S e 41º 05’ 20” e 41º 07’ 17” W, contendo aproximadamente 730 ha. A 

23 km deste, no município de Domingos Martins, o Parque Estadual Pedra Azul (PEPAz) 

encontra-se entre as coordenadas geográficas de 20º 23’ 36” e 20º 25’ 56” S e 40º 55’ 23” e 

41º 01’ 40” W com aproximadamente 1240 ha. Ambos estão localizados na região Serrana 

do Estado do Espírito Santo, no município de Castelo. 

O entorno dos parques compreende a zona de amortecimento, sendo o PEPAz com 

338,38 km² e do PEFG com 153,15 km², devido a sua área atual ser considerada pequena 

38,46 km² conforme descrito por Louzada (2010).  
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Figura 1. Parques Estaduais de Forno Grande e Pedra  Azul - ES com suas respectivas 

áreas de amortecimento 

Fonte: Louzada (2010) 

 

2.2 Base de dados  

 

A base de dados espaciais (informações cartográficas) necessária para a geração do 

presente estudo foi fornecida pelo “Sistema Integrado de Bases Georreferenciadas do 

Estado do Espírito Santo – GEOBASES”, que trata-se de uma base envolvendo banco de 

dados e uma base cartográfica digital, sendo os seguintes planos de informação utilizados 

como base, no formato “ shapefiles” (.shp): curvas de nível com equidistância de 20 m; 

hidrografia da carta do IBGE de 1:50.000; municípios e; uso e ocupação da terra. 

Foram adotados para a base cartográfica o Geodésio World Geodetic System de 

1984 (WGS 84) e o Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercador – UTM. O 

mapeamento foi realizado no programa ArcGIS 10.0. 

Para a geração do Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente – 

MDEHC, utilizado para delimitar a APPs de encostas com declividade superior a 45 graus, 

foram utilizadas as curvas de nível com equidistância vertical de 20 em 20 m, que após a 

interpolação pelo método Triangular Irregular Network (TIN), foi rasterizado e removido as 

depressões fechadas utilizando a função Fill. A resolução do MDEHC foi de 10 m, pois 

conforme Silva et al. (2002), o olho humano distingue um ponto com valores em torno de 0,2 
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mm de diâmetro em termos médios. Este valor é adotado como precisão gráfica percebida 

pela maioria dos usuários e caracteriza o erro gráfico vinculado à escala de representação.  

 

2.3 Delimitação das Áreas de Preservação Permanente  

 

O processo de mapeamento das APPs da área em estudo foi realizado considerando 

faixa marginal, ao longo dos cursos d’água, ao redor de nascentes e lagos, nas encostas 

com declividade superior a 45 graus e topo de morros e montanhas. Para auxiliar na 

discussão foi realizada a delimitação destas áreas conforme os critérios estabelecidos pela 

Resolução do CONAMA nº 303/2002 que dispõe sobre parâmetros, definições e limites das 

APPs que tem a largura de 30 m e logo após foi seguido o sugerido pelo novo código 

florestal por meio do Substitutivo ao Projeto de Lei 1.876/99 que propõe algumas alterações 

em relação a largura mínima da faixa marginal dos cursos d’água, sendo de 15 m para os 

cursos d’água de menos de 5 m de largura e de zonas tampões para nascentes e lagos de 

30 m de raio a partir do ponto central. 

 

Com o auxílio do ArcGIS 10.0, foram delimitadas as seguinte classes de APPs: 

a) APP1 - Cursos d’água (faixa marginal): obtidas por meio do comando buffer com zonas 

tampões estabelecidas de 30 m e outra com 15 m em cada margem, pois no período 

chuvoso a largura de cada córrego não ultrapassa 5 m. A operação de Buffer é uma análise 

de proximidade que consiste em gerar subdivisões geográficas bidimencionais na forma de 

faixas, cujos limites externos possuem uma distância fixa de 30 m a outra de 15 m. 

b) APP2 - Nascentes: as nascentes foram digitalizadas utilizando como base a hidrografia 

disponibilizada pela GEOBASE e logo após foi obtida o buffer desta APP semelhantemente 

ao mapeamento das APPs dos cursos d’água, com zonas tampões de 30 m de raio a partir 

do ponto central. 

c) APP3 – Declividade: Encostas com declividade superior a 45 graus ou 100%: foram 

identificadas utilizando o MDEHC interpolado das curvas de nível de 20 m  

d) APP4 - Topo de morro e montanha: foi utilizada a metodologia de Hott (2004) e adaptado 

por Peluzio et al. (2010). A base para geração desta APP foi o MDE de 5 m disponibilizado 

pelo IEMA. A identificação dos topos de morros e montanhas seguiu os critérios da 

legislação, Resolução CONAMA nº 303/2002,  

d) APP5 – Lagos e lagoas: foram fotointerpretados sobre a aerofoto da região 

disponibilizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito 

Santo (IEMA) em uma escala se 1:400. 
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Para a identificação de morros e montanhas foi realizado uma inversão do MDE, 

sendo os topos identificados como depressões. Para cada depressão, identifica-se a 

respectiva bacia de contribuição, cujo contorno representará, então, a base do morro ou 

montanha. Após isolarem-se cada elevação do terreno que satisfazia os critérios 

mencionados, os valores de altimetria, e assim com a indicação dos seus topos e a suas 

respectivas bases delimitaram-se as áreas equivalentes ao seu terço superior. 

Para a geração do mapa de APPs Totais, foram utilizados os dados obtidos 

individualmente no mapeamento de cada classe de APP, os quais foram agrupados em um 

único plano de informação, que obedeceu a uma ordem de prioridade: APPs de nascentes; 

APPs de cursos d’água; APPs de encostas; APPs de topo de morro e montanha e; por fim 

as APPs de lagos. Todas as etapas realizadas para delimitação das APPs estão contidas no 

fluxograma (Figura 2).  

 

3. Resultados e Discussão  

 

Os totais das APPs de acordo com a legislação vigente deveriam ocupar 

aproximadamente 23.747 ha de um total de 51.120,50 ha da área de estudo, representando 

46,45% de áreas legalmente protegidas. Segundo o Substitutivo ao projeto de Projeto de Lei 

1.876/99 (BRASIL, 2010), as APPs ocupariam 20.620 ha, o que corresponde a 40,33% da 

área estudada.  

Nas áreas de APPs observam-se sobreposições que ocorrem de forma natural, mas 

com a utilização do SIG estas não são computadas no total da APPs (Tabela 1 e 2). As 

análises qualitativas (Figuras 3 a 9) e quantitativa (Tabelas 1 e 2) mostram que a maior e a 

menor área de ocupação entre as classes de APPs correspondem a APP-5 e APP-1, 

correspondendo a 31,14% e 0,51% respectivamente da área de amortecimento dos Parques 

Estaduais de Forno Grande e Pedra Azul. 

A área ocupada pelas APPs de entorno das nascentes é de 263,04 ha, o que 

representa 0,51% da área de estudo. Louzada (2010) mapeou as APPs nesta mesma área 

de estudo seguindo a legislação vigente e a mesma metodologia obtendo para APPs de 

nascentes uma área de 282,84 ha (0,6% da área). 

A área ocupada pela APP dos cursos d’água de acordo com o Substitutivo ao projeto 

de Lei de 1876/99 seria de 3.620,07 ha, ou seja, 7,08% da área estudada. No trabalho de 

Louzada (2010) esta categoria corresponde a aproximadamente, a 13,6% do total da área 

analisada, ocupando 6.950,96 ha. A referida autora ressalta que a preservação desta APP é 

de extrema importância, pois exerce proteção contra o assoreamento e a contaminação com 

defensivos agrícolas, além de contribuir para a conservação da fauna.  

  



 

 

 
Figura 2. Etapas desenvolvidas na determinação das APPs do entorno dos Parques Estaduais “Forno Grande  e Pedra Azul”, ES.  
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As APPs de declividade são obtidas nas encostas ou partes destas. A área 

ocupada por esta APPs de declividade abrange 0,78% de toda a área estudada e 

totalizam 398,60 ha (Figura 4).  

Pelo fato de seu relevo ser acidentado, a bacia hidrográfica possui uma extensa 

área ocupada pelas APPs de topo de morro. Nestas áreas verifica-se uma acentuada 

necessidade de proteção uma vez que elas constituem instrumentos de relevante 

interesse ambiental para o desenvolvimento sustentável do município e as futuras 

gerações. A área ocupada por estas APPs é de 15.920,18 ha, o que representa 31,14% 

da área total estudada (Figura 5). Para as categorias de APP declividade e topo de 

morro, não estão previstas modificações, sendo estas as porcentagens de área ocupada 

esperada também para o Código Florestal vigente. 

Já as APPs de Lagos e lagoas ocuparam 212,12 ha, o equivalente a 0,41% da 

área total de estudo segundo o Substitutivo ao projeto de Lei 1876/99. Para o Código 

Florestal vigente ocuparia 359,33 ha, representando 0,70% da área analisada (Figuras 6 

e 7). 

 

 

 

 
Figura 3. Mapa da localização das APPs de cursos d’ água do entorno dos Parques 

Estaduais “Forno Grande” e “Pedra Azul” – ES segund o o Substitutivo ao projeto 

de Lei 1876/99. 
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Figura 4. Mapa da localização das APPs de declivida de do entorno dos Parques 

Estaduais “Forno Grande” e “Pedra Azul” – ES segund o a legislação vigente Lei 

4771/65. 

 

 

 

Figura 5. Mapa da localização das APPs de topo de m orro do entorno dos Parques 

Estaduais “Forno Grande” e “Pedra Azul” – ES segund o a legislação vigente Lei 

4771/65. 
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Figura 6. Mapa da localização das APPs de lagos e l agoas do entorno dos Parques 

Estaduais “Forno Grande” e “Pedra Azul” segundo a l egislação vigente Lei 

4771/65. 

 

 

 
Figura 7. Mapa da localização das APPs de lagos e l agoas do entorno dos Parques 

Estaduais “Forno Grande” e “Pedra Azul” – ES segund o o Substitutivo ao projeto 

de Lei 1876/99. 

 

270000

270000

280000

280000

290000

290000

300000

300000

310000

31000077
20

00
0

77
20

00
0

77
32

00
0

77
32

00
0

77
44

00
0

77
44

00
0

77
56

00
0

77
56

00
0

Escala Nominal = 1:250.000
Escala Gráfica
0 4.000 8.000 12.0002.000

 m

CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS

NQ

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DOS LAGOS E LAGOAS DO 

ENTORNO DOS PARQUES ESTADUAIS DE FG E PAz

AMPLIAÇÃO

APPs de Lagos e Lagoas

Lagos e Lagoas

Entorno dos PEs de FG e PAz

Projeção Universal Transversa 
de Mercator - UTM

Datum: WGS-84 Zona 24k

Coordenadas UTM do Centro
da Folha

E = 289.563,620m
N = 7.738.665,423m

270000

270000

280000

280000

290000

290000

300000

300000

310000

31000077
20

00
0

77
20

00
0

77
32

00
0

77
32

00
0

77
44

00
0

77
44

00
0

77
56

00
0

77
56

00
0

Escala Nominal = 1:250.000
Escala Gráfica
0 4.000 8.000 12.0002.000

 m

CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS

NQ

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DOS LAGOS E LAGOAS DO 

ENTORNO DOS PARQUES ESTADUAIS DE FG E PAz

AMPLIAÇÃO

APPs de Lagos e Lagoas

Lagos e Lagoas

Entorno dos PEs de FG e PAz

Coordenadas UTM do Centro
da Folha

E = 289.563,620m
N = 7.738.665,423m

Projeção Universal Transversa 
de Mercator - UTM

Datum: WGS-84 Zona 24k



186 

A Tabela 1 relaciona cada tipo de APP na área de estudo e a somatória destas 

áreas sem que haja sobreposição. Os resultados apresentados mostram que a menor e a 

maior participação entre as categorias de APPs correspondeu às APP-5 e APP-3 com 

15.911,28 ha (31,13%) e 212,12 ha (0,41%), respectivamente. Nota-se que pelo Novo 

Código as APPs ocupariam uma área de 20.619,90 ha, de um total de 51.120,50 ha, 

representando 40,34% de áreas que legalmente deveriam ser protegidas (Figura 8), 

resultado próximo ao encontrado por Eugenio et al., (2010) que foi de 43,76% de toda 

área analisada. De acordo com o estudo de Louzada (2010), realizado nesta mesma área 

de estudo de acordo com a legislação vigente as APPs devem ocupar 23.453,92 ha, que 

equivalem a 45,9% da área de entorno dos Parques Estaduais de “Forno Grande” e 

“Pedra Azul”. Caso venha ser aprovada a nova legislação o entorno dos parques 

perderiam 2.834,02 ha, cerca de 4,7% da área total. Considerando as APPs de lagos e 

lagoas, não analisadas por Louzada (2010), a redução da área de APPs totais seria de 

3.127,09 ha, o que representariam cerca de 6% do território total. 

Após a determinação das áreas totais de APPs, foi gerado um mapa comparando 

a Lei vigente 4771/65 (BRASIL, 1965) com o substitutivo ao projeto de Lei 1876/99 

(BRASL, 2010), conforme apresentado na Figura 9. 

Como analisado na Tabela 2 o total de APPs, havendo sobreposição de uma 

variável sobre a outra, resulta numa superestimação dos dados, ou seja, com a 

sobreposição das APPs, para a nova legislação seria computado 1172,72 ha a mais do 

que o real necessário para a área em estudo (2,33% deste território), resultado similar ao 

obtido por Louzada (2010), que foi de 2,71% para a total área de estudo. 

 

 

Tabela 1. Porcentagem das áreas ocupadas pelas APPs  do entorno dos Parques 

Estaduais “Forno Grande” e “Pedra Azul” sem sobrepo sição de acordo com o 

Novo Código Florestal. 

 

APPs Caracterização Área (ha) % relativa à área 
de estudo 

% relativa à área 
total de APPs 

APP-1 Nascentes Buffer de 30 m 477,83 0,93 2,32 

APP-2 
Cursos 
d’água 

Buffer de 15 m 3.620,07 7,08 17,56 

APP-3 
Lagos e 
lagoas 

Buffer de 30 m 212,12 0,41 1,03 

APP-4 Encostas Declividade > 45º 398,60 0,78 1,93 

APP-5 
Topo de 
morro 

Terço superior 15.911,28 31,13 77,16 

Total das APPs  20.619,90 40,34 100,00 
Total da área de estudo 51.120,50   
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Figura 8. Mapa da localização das APPs do entorno d os Parques Estaduais “Forno 

Grande” e “Pedra Azul” – ES segundo o Substitutivo ao projeto de Lei 1876/99. 

 

. 

 

Figura 9. Mapa da localização das APPs totais do en torno dos Parques Estaduais 

“Forno Grande” e “Pedra Azul” – ES comparando a Lei  vigente 4771/65 e o 

substitutivo ao projeto de Lei 1876/99. 
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Tabela 2. Porcentagem das áreas ocupadas pelas APPs  com sobreposição no 

entorno dos Parques Estaduais “Forno Grande” e “Ped ra Azul” de acordo com o 

Novo Código Florestal. 

 

APPs Caracterização 
Área 
(ha) 

% relativa à 
área de 
estudo 

% relativa à 
área total de 

APPs 
APP-1 Nascentes Buffer de 30 m 1.011,68 1,98 4,64 
APP-2 Cursos d’água Buffer de 15 m  4.003,50 7,83 18,37 

APP-3 
Lagos e 
Lagoas 

Buffer de 30 m  212,12 0,41 0,97 

APP-4 Encostas Declividade > 45º 644,79 1,26 2,96 

APP-5 
Topo de 
morro 

Terço superior 15.920,18 31,14 73,05 

Total das APPs  21.792,27 42,63 100,00 

Total das APPs  25.552,66 49,99 100,00 

Total da área de estudo 51.120,50   

 

Fica evidenciado que se a nova proposta de alteração do código florestal for 

aprovada, haveria impacto na conservação de nascentes e cursos dágua da área 

estudada. Desde a década de 80, vários estados brasileiros, estabeleceram um novo 

marco na abordagem das questões ambientais para o meio rural, adotando as 

microbacias hidrográficas como unidade referencial de gestão ambiental 

(BRAGAGNOLO; PAN, 1997). As microbacias, analisadas quanto ao seu conceito 

ecológico, podem ser consideradas como a menor unidade do ecossistema onde pode 

ser observada a delicada relação de interdependência entre os fatores bióticos e 

abióticos, sendo que perturbações podem comprometer a dinâmica de seu 

funcionamento. Esse conceito visa à identificação e o monitoramento de forma orientada 

dos impactos ambientais (MOSCA, 2003; LEONARDO, 2003).  

 

 

4. Conclusões 

 

A aprovação da nova legislação, de acordo com o substitutivo ao Projeto de Lei 

1.876/99, representaria um retrocesso, pois as modificações previstas reduziria 

consideravelmente a área de proteção às nascentes e aos cursos d’água na região 

estudada. 

A adoção de um SIG possibilitou delimitação automática das APPs de forma 

eficiente, produzindo de forma automatizada informações precisas sobre as suas 

dimensões e distribuição espacial na paisagem. 
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 A preservação das APPs demanda atenção especial diante de sua importância 

quanto à qualidade ambiental do ecossistema. Porém, em um contexto geográfico como 

do Sul do Espírito Santo, considerar APPs como ecossistema intocável é utópico, uma 

vez que algumas pequenas propriedades rurais não permitiriam forma alguma de 

utilização da terra.  

 A área de estudo é caracterizada por relevo acidentado possuindo uma extensa 

área ocupada pelas APPs de topo de morro. Portanto seria interessante, para os 

pequenos proprietários, que a nova legislação previsse a implantação de sistemas 

agroflorestais nas APPs de declividade e topo de morro, fazendo com que estas possam 

cumprir seu papel de conservação do ecossistema e possibilitar a execução da 

agricultura familiar para os pequenos produtores. 
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CAPÍTULO 12 

 

MAPEAMENTO DA DISPONIBILIDADE E DO CONFLITO DE USO 
LEGAL DAS TERRAS NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA 

HIDRELÉTRICA TRÊS MARIAS – MG 
 

Carlos Antonio Alvares Soares Ribeiro 
Gustavo Eduardo Marcatti 
José Marinaldo Gleriani 
Julianne de Castro Oliveira 
Kelly de Oliveira Barros 
Marcelo de Ávila Chaves 
Vicente Paulo Soares 
 

1 Introdução 

 

 As áreas de preservação permanente constituem o cerne do Código Florestal 

brasileiro, Lei no 4.771, de 1965 (BRASIL, 1965); porém, ainda hoje, a população 

desconhece a importância dessa legislação. Essa lei, no interesse maior do país e 

buscando, sobretudo, assegurar o bem-estar das pessoas, estabelece a proteção 

necessária à biodiversidade, ao fluxo gênico de fauna e flora, aos recursos hídricos, à 

paisagem, à estabilidade geológica e aos solos, proibindo qualquer forma de utilização 

direta dos recursos naturais, estejam as áreas cobertas ou não de vegetação nativa. 

 Os últimos quarenta anos foram testemunhas da evolução de uma consciência 

ecológica no Brasil, marcada por grandes avanços na legislação ambiental. Infelizmente, 

muita daquilo que é necessário ainda não saiu do papel. Isso decorre basicamente de 

dois fatores: primeiro, a inexistência da demarcação oficial das áreas de preservação 

permanente, para vetar-se, em seu nascedouro, o licenciamento ambiental indevido; 

segundo, a constatação da deficiência estrutural do Estado inviabilizando promover-se 

efetiva fiscalização ambiental em um país de dimensões continentais. Por essas e outras 

razões, até a bem pouco tempo, o referenciado capítulo do Código Florestal não 

despertava maiores preocupações naqueles que vêm usando a terra em desacordo com 

a legislação vigente (RIBEIRO e SOARES, 2004; SOARES et al., 2002).  

 Os contínuos avanços tecnológicos na área de sensoriamento remoto por satélites 

têm permitido a rápida detecção e obtenção de medidas acuradas de desmatamentos em 

qualquer ponto do planeta (ASNER et al., 2005; SKOLE e TUCKER, 2003). 

Surpreendentemente, enquanto o sensoriamento remoto orbital evoluía e se consolidava, 

ao longo das últimas três décadas, como principal tecnologia para mapeamento e 

monitoramento de vastas extensões territoriais (ASNER et al., 2005), o desmatamento 
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ilegal das florestas tropicais experimentava um assombroso crescimento (LAMBIN et al., 

2003).  

 Em meio século, a expansão da fronteira agrícola em direção ao bioma Cerrado 

causou a destruição de 60% de sua área original; na metade desse tempo, a Amazônia 

perdeu cerca de 15% de sua área. Os remanescentes da Floresta Atlântica somam, hoje, 

menos de 7% da extensão ocupada à época do descobrimento (HENRIQUES, 2003; 

RATTER et al., 1997). Além do desmatamento, a exploração seletiva de florestas 

também aumentou em frequência e extensão (ASNER et al., 2005; CURRAN et al., 2004; 

NEPSTAD et al., 1999). Tais atividades têm causado profundos impactos na 

biodiversidade e, sem a proteção adequada, os ecossistemas tropicais caminham 

inexoravelmente para a extinção (MYERS et al., 2000; PIMM et al., 1995). 

 A severidade e a dispersão geográfica das conversões de áreas florestadas para 

atividades agropecuárias vêm suscitando uma preocupação em nível mundial com a 

preservação da diversidade ecológica remanescente, levando a um aumento tanto no 

número de agências quanto de tecnologias voltadas para o monitoramento dessas 

mudanças (BANCO MUNDIAL, 2003). 

 Conquanto o monitoramento das taxas de desmatamento forneça à comunidade 

científica e aos governos informações vitais para se acompanhar a evolução do 

problema, a verdade é que tem se evitado tratar de questões-chave como a convergência 

das políticas de desenvolvimento regional, de reforma agrária e de preservação 

ambiental. A constatação de que as nossas florestas naturais continuam sendo 

destruídas pelo avanço da fronteira agrícola indica claramente que os atuais programas 

brasileiros de monitoramento como o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), o 

Projeto de Levantamento do Desflorestamento da Amazônia (PRODES), o sistema de 

Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) e o Sistema Integrado de Alerta 

de Desmatamento (SIAD), por si sós, são insuficientes para proteger os frágeis biomas 

brasileiros (ASNER et al., 2005). 

 A solução definitiva para a proteção da biodiversidade passa obrigatoriamente 

pela conscientização de toda a sociedade brasileira sobre sua importância e a urgência 

de se cumprir fielmente o nosso Código Florestal. A demarcação dos limites, conjugada 

com a aplicação da lei, tem se mostrado uma medida eficaz para cessar o 

desmatamento, diminuindo drasticamente a coleta de lenha e a presença de gado dentro 

de parques (FERREIRA et al., 2005; BRUNER et al., 2001). O advento dos sistemas de 

informações geográficas e a crescente disponibilidade de imagens digitais de alta 

resolução para todo o Brasil viabilizam a elaboração de mapas capazes de retratarem, 

com o devido rigor cartográfico, toda a complexidade da legislação florestal vigente 

(RIBEIRO et al., 2007). 
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 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi mapear as APPs na bacia de 

contribuição da represa de Três Marias e, assim, contribuir para elucidar as instruções 

contidas no Código Florestal brasileiro no que se refere ao estabelecimento das áreas de 

proteção. 

 

 

2 Metodologia 

 
2.1 Localização e caracterização da área 

 

 A área de estudo escolhida foi a bacia hidrográfica à montante da barragem da 

Usina Hidrelétrica (UHE) Três Marias, localizada no Estado de Minas Gerais, entre as 

coordenadas geográficas 18º07’ e 20º57’ de Latitude Sul e 46º32’ e 44º00’ de Longitude 

Oeste de Greenwich (Figura 1), que se estende por aproximadamente 51.000 km². Os 

dois maiores rios que desaguam no reservatório da UHE Três Marias são o São 

Francisco e o Paraopeba. 

 

 
 
Figura 1. Localização da área de estudo, destacando -se os dois maiores afluentes 

do reservatório de Três Marias. 
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A região situada à montante da barragem de Três Marias pertence à subdivisão 

fisiográfica Alto São Francisco (PANOSO, 1978; OEA, 2003). Quanto à temperatura e 

precipitação médias anuais, distinguem-se duas regiões: a primeira corresponde às terras 

com altitudes até 1.000 m, onde a temperatura média anual oscila entre 20ºC e 25ºC e a 

precipitação média anual fica entre 1.000 mm e 1.500 mm. Acima de 1.000 m de altitude, 

a temperatura média anual oscila entre 18ºC e 20ºC e a precipitação média anual situa-

se entre 1.500 mm e 2.000 mm (IBGE, 1984). A vegetação predominante, ocupando mais 

da metade da área da bacia, compõe-se de Cerrados e Cerradões. 

 

2.2 Material utilizado 

 

 Utilizou-se a base SRTM como fonte de dados de altimetria na geração do Modelo 

Digital de Elevação Hidrograficamente Condicionado (MDEHC) da bacia de contribuição 

da UHE Três Marias. Para preservar a exatidão cartográfica ao longo de todo o 

processamento subsequente, cada quadrícula SRTM foi projetada para o sistema de 

coordenadas UTM, zona 23S, adotando-se o Datum SIRGAS2000 (Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas). Na etapa seguinte, as células das quadrículas 

mosaicadas foram convertidas para um conjunto de pontos associados ao centro 

geométrico de cada célula e contendo os respectivos valores de elevação na sua tabela 

de atributos. 

 A malha hidrográfica da bacia de estudo foi extraída das bases de dados digitais 

disponibilizadas pelo IBGE, sendo 10 cartas na escala 1:100.000 e outras 29 na de 

1:50.000. Levou em conta também a vetorização, em tela, de imagens digitais coloridas 

de 8 cartas na escala 1:100.000, cedidas pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército 

(DSG) para esta pesquisa.  

 Em seguida, efetuou-se rigoroso ajuste de bordas dos respectivos temas vetoriais 

das diversas cartas que cobrem a região. Destacaram-se, no processo de edição da rede 

hidrográfica, a simplificação dos rios de margens duplas pela geração das respectivas 

linhas de centro, a conexão de todos os arcos constituintes da rede hidrográfica e a 

orientação dos mesmos no sentido do escoamento das águas. 

 Combinando os dados de altimetria com os da malha hidrográfica, gerou-se um 

novo modelo digital de elevação, com células de 30 m. Para efeitos de imposição do 

sentido de escoamento da rede hidrográfica, redefiniu-se o tamanho das células deste 

MDE para 10 m, utilizando-se reamostragem por interpolação quadrática. Dessa forma, 

cada célula de 30 m foi subdividida em 9 células de 10 m, de maneira a incorporar o 

detalhamento da malha hidrográfica ao MDE derivado dos dados SRTM. 
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2.3 Desenvolvimento do MDEHC 

 

 A interpolação dos dados de altimetria, com imposição da rede de drenagem, foi 

feita utilizando o aplicativo computacional Anudem 5.2. Dada a extensão da região 

analisada e o tamanho de célula adotado para a geração do MDE, foi necessário 

subdividir a área em 5 sub-bacias, de forma a atender às limitações impostas pelo 

software, pelo sistema operacional e pelo hardware. A opção Blend do comando 

Mosaic_To_New_Raster do módulo Analista Espacial do aplicativo computacional ArcGIS 

9.3.1 foi então utilizada para promover uma transição suave  dos valores de elevação nas 

regiões de sobreposição dos MDEs. Após obtenção do MDE mosaicado, todos os demais 

procedimentos envolveram conjuntos de dados que recobriam, de maneira contínua, toda 

a extensão da bacia hidrográfica de estudo. 

 Os MDEs gerados pelo Anudem 5.2 passaram por uma série de refinamentos ao 

longo das calhas da hidrografia, com a utilização do ArcGIS 9.3.1, para assegurar a 

coerência entre o trajeto do escoamento superficial, derivado numericamente a partir do 

modelo de elevação, e o traçado da hidrografia mapeada. A remoção de depressões 

espúrias presentes no MDE foi feita utilizando o comando fill da extensão Analista 

Espacial, disponível na interface ArcToolbox do ArcGIS desktop. Esse procedimento 

visou eliminar qualquer eventual depressão que, de outra forma, bloquearia o 

escoamento superficial, introduzindo erros na delimitação das bacias de contribuição 

situadas à jusante das células associadas a essas depressões e nos trajetos de 

escoamento à montante delas. 

 A superfície do modelo, dentro de uma margem de 5 células de cada lado de toda 

a hidrografia, foi substituída por rampas criadas matematicamente por interpolação linear 

entre os valores de elevação das células das bordas dessas margens e os das células 

mais próximas associadas à hidrografia, de acordo com a metodologia proposta por 

Hellweger (1997). Observou-se a ocorrência de superposição de algumas margens de 5 

células, sempre que a distância entre dois trechos quaisquer da hidrografia era menor 

que 10 células. Essas situações, não contempladas no método de Hellweger (1997), são 

normalmente encontradas em rios meandriformes e nas proximidades das confluências 

de tributários, introduzindo erros no cálculo dos valores de elevação das respectivas 

rampas. Para contornar esse problema, foi necessário identificar as linhas de centro 

associadas às regiões de superposição, mantendo-se os valores originais de elevação de 

suas células. Ao final desse processo obteve-se um MDEHC1. 

                                                 
1Este acrônimo, criado pelo prof. Hutchinson, referia-se originalmente a “Modelos Digitais de Elevação 
Hidrologicamente Consistentes”.  
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 A direção de escoamento, obtida a partir do modelo digital de elevação, constitui o 

alicerce para a derivação de diversas informações hidrográficas acerca da bacia de 

drenagem; portanto, esse grid deve ser o mais exato possível (SAUNDERS, 1999), 

respeitando as limitações das bases de dados utilizadas na geração do MDEHC. A 

obtenção do grid de direções de escoamento associado ao MDEHC requereu a execução 

de três processos distintos: 1) para as células situadas fora das rampas ao longo da 

hidrografia, a direção de escoamento foi calculada aplicando-se o comando 

Flowdirection; 2) para as células situadas dentro das rampas, e que não estavam 

associadas à hidrografia, as direções de escoamento foram calculadas pelo comando 

Costbacklink, tendo como origens as células da hidrografia; 3) finalmente, para as células 

situadas associadas à rede hidrográfica, suas direções de escoamento foram também 

calculadas pelo comando Costbacklink, sendo-lhes porém impostas a orientação no 

sentido da célula associada à foz da bacia. Na sequência, esses três grids foram 

combinados, dando origem ao grid de direções de escoamento do MDEHC. 

 Uma vez obtido tal grid, identificou-se a célula imediatamente à jusante da 

barragem de Três Marias e, usando-se o comando Watershed, delimitou-se a respectiva 

bacia de contribuição. Essa área passou a ser, então, a nova região de análise. 

 

2.4 Delimitação da planície de inundação 

 

 Tradicionalmente, a delimitação da planície de inundação é feita em um ambiente 

vetorial, com base no perfil do relevo obtido em seções transversais adequadamente 

distribuídas ao longo da hidrografia (ACKERMAN et al., 2000). Dependendo da topografia 

do terreno e da extensão da planície de inundação, essa abordagem poderá produzir 

resultados inconsistentes, uma vez que a borda da planície poderá não ser 

necessariamente perpendicular ao trecho da hidrografia mais próximo (BRIVIO et al., 

2002; TATE et al., 2002). Além do mais, se um mesmo lado de qualquer uma das seções 

transversais interceptar a planície de inundação mais de uma vez, somente o trecho mais 

próximo da hidrografia será confiável; os demais deverão ser descartados. Isso 

impossibilita a correta caracterização dos limites da planície nas regiões de ravinas e de 

vales e, por conseguinte, a delimitação das respectivas zonas ripárias de proteção 

ambiental. 

 Para contornar essas limitações, desenvolveu-se, no ambiente grid, um método 

para estimar os valores de elevação da superfície de inundação para qualquer célula da 

bacia hidrográfica, levando em consideração os trajetos de escoamento superficial 

durante uma cheia. O processo baseou-se na estimativa da altura da lâmina d’água 

associada a uma determinada cheia para todas as células da hidrografia. Assim, usando 
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os valores de elevação da cheia como identificadores das respectivas células da 

hidrografia, o grid produzido pelo comando Watershed descreveu espacialmente a zona 

de influência de cada célula da hidrografia, respeitando os trajetos de escoamento 

superficial. Em seguida, dos valores desse grid subtrairam-se os valores de elevação do 

MDEHC. A planície de inundação foi obtida selecionando as células cujo resultado da 

subtração foi positivo, ou seja, células com cotas de cheia maiores que zero. 

 A acurácia da planície de inundação assim delimitada depende diretamente da 

confiabilidade dos valores estimados para a cota da cheia nas células da hidrografia. A 

integração entre modelagem hidrológica e modelagem hidráulica viabiliza o cálculo do 

nível da cheia a partir dos dados de precipitação (DODSON e LI, 2000; KRAUS, 2000; 

CORREIA et al., 1998) e, consequentemente, a determinação da respectiva planície de 

inundação. 

 

2.5 Delimitação das APPs ao longo dos cursos d’água  

 

 A delimitação das áreas de preservação permanente ao longo da rede 

hidrográfica requereu os seguintes procedimentos: 

i. derivação da linha de centro associada à planície de inundação; 

ii. criação de um grid contendo a distância de cada célula da borda da planície de 

inundação à linha de centro; 

iii. reclassificação dos valores da largura da planície, de acordo com a Resolução nº 

303 do CONAMA – ou com a legislação estadual, quando essa for mais rigorosa – 

dando origem a um grid contendo, para cada célula da borda da planície de 

inundação, a largura da faixa de proteção marginal naquele ponto; 

iv. conversão do grid de valores das larguras das zonas ripárias de proteção para um 

conjunto de pontos contendo, em sua tabela de atributos, os valores dessas 

larguras; 

v. criação de um conjunto de círculos com origens nos pontos situados ao longo das 

bordas da planície e com raios iguais à respectiva largura da faixa de proteção; 

vi. rasterização desse novo conjunto de polígonos e; 

vii. criação do grid identificando as áreas de preservação permanente ao longo dos 

cursos d’água, sobrepondo-se o grid gerado no passo anterior ao grid da planície 

de inundação. 

 

 Essa metodologia pode ser aplicada a qualquer planície de inundação, 

independentemente do processo utilizado para a sua delimitação. Entretanto, por 
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requerer uma série de intervenções manuais, esse processo não pôde ser automatizado 

em sua totalidade. 

 

2.6 Delimitação das APPs de nascentes 

 

 A delimitação das APPs situadas no entorno das nascentes foi obtida pela 

demarcação de um círculo com raio de 50 m ao redor das nascentes, superpondo-o às 

respectivas áreas de contribuição, conforme apresentado na Figura 2. 

 

 
 
Figura 2. Área de proteção de uma nascente. 
 

2.7 Delimitação das APPs ao longo das linhas de cum eada 

 

 A determinação das APPs ao longo dos divisores d’água tem por base a bacia de 

contribuição de cada segmento da hidrografia. Entende-se por segmento, o trecho da 

hidrografia compreendido entre uma nascente e uma confluência, entre duas 

confluências sucessivas ou, ainda, entre uma confluência e a foz da malha hidrográfica.  

 Para mapear o terço superior de uma encosta foi necessário saber, para cada 

célula do relevo, qual célula do divisor d’água lhe era mais próxima e também qual célula 

da hidrografia lhe era mais próxima. Somente após isso é que se pôde identificar se uma 

dada célula pertencia ou não ao terço superior da encosta. Esse processo fundamentou-

se no trajeto do escoamento superficial ao longo das encostas. A materialização dos 

resultados desse procedimento pode ser vista na Figura 3. 
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Figura 3. Identificação do terço superior de uma en costa (T: topo do morro; B: base 
do morro; h: altura do morro). 
 

2.8 Delimitação das APPs em topo de morro 

 

 A identificação das áreas de preservação permanente em topos de morros 

pautou-se nos seguintes procedimentos: 

i. criou-se um grid contendo a direção inversa de escoamento; 

ii. com base neste grid, efetuou-se o mapeamento das depressões. As células do 

grid resultante corresponderam, no modelo correto, ao ápice de cada morro. Cada 

célula recebeu um valor distinto; 

iii. com base na direção inversa de escoamento delimitaram-se, para todos os 

cumes, as respectivas bacias de contribuição. Os limites dessas áreas definiram o 

contorno da base do respectivo morro; 

iv. obteve-se a elevação das células em relação à sua base e ao seu topo através da 

criação. Decriaram-se dois grids: 1) Max_Morros, assinalando-se a todas as 

células de cada morro, a respectiva altitude do seu topo e; 2) Min_Morros, 

assinalando-se a todas as células de cada morro, a menor altitude das células de 

sua borda; 

v. a altura de cada morro foi calculada pela diferença algébrica entre os grids 

Max_Morros e Min_Morros; 

vi. tomando as definições de morro e montanha adotadas pelo CONAMA, a saber: 

morro - elevação de terreno com cota do topo em relação à base entre 50 m e 300 

m e encostas com declividade superior a 30% na linha de maior declividade, e 

montanha - elevação de terreno com cota em relação à base superior a 300 m; 

eliminaram-se as elevações inferiores a 50 m; 

vii. para garantir que as elevações abaixo de 300 m possuíssem encostas com 

declividade superior a 30%, criou-se um grid com a declividade das células de 
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cada morro. Assim, determinou-se, para cada morro, a existência de duas ou mais 

células contíguas com declividades superiores a 30%, e excluíram-se aquelas que 

não atenderam a esta condição; 

viii. com isso, pôde-se determinar em que posição vertical de um morro uma dada 

célula se encontrava. As células pertencentes ao terço superior de um morro ou 

montanha foram as que satisfizeram, simultaneamente, à condição da Equação 1: 

 

( ) ( )[ ][ ]Morros_AltX2Morros_MinMDEHCX3 ≥−                                                   (eq.1) 

 

 A aplicação desse conjunto de procedimentos é ilustrada na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Identificação da APP em topo de morro. 
 

2.9 Delimitação das APPs de áreas íngremes 

 

 A delimitação das áreas de preservação permanente integrantes dessa categoria 

requereu a derivação de um grid de declividades, tendo por base o MDEHC e, 

consequentemente, a seleção das células cujos valores de declividade fossem superiores 

a 100% (45º). 

 

2.10 Delimitação das APPs ao redor de lagos e lagoa s 

 

 A Resolução nº 303 do CONAMA normatiza as áreas de proteção a serem 

estabelecidas ao redor de lagos e lagoas. Para o mapeamento desses corpos d’água, 

calculou-se a respectiva área, identificando-se ainda se os mesmos estavam em áreas 

rurais ou urbanas. Para aqueles localizados em áreas urbanas consolidadas, a faixa de 

proteção mínima foi de 30 m ao seu redor e; em áreas rurais, para lagos e lagoas com 
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áreas de até 20 ha, a largura foi de 50 m, passando para 100 m quando o corpo d’água 

possuía uma superfície superior a este limite. 

 

2.11 Delimitação das APPs ao redor de reservatórios  artificiais 

 
 A Resolução nº 302, do CONAMA trata especificamente dessa categoria de áreas 

de proteção. O desafio adicional, em comparação à delimitação das APPs no entorno de 

lagos e lagoas, foi a necessidade de se dispor de um cadastro descrevendo a finalidade 

do reservatório artificial. 

 Vale ressaltar que a faixa de proteção ciliar abrange também a região 

imediatamente à jusante da barragem (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5. Faixa de proteção permanente (verde) ao r edor de um reservatório 
artificial. 
 

2.12 Delimitação das APPs nas bordas de tabuleiros e chapadas 

 
 As chapadas e os tabuleiros diferem substancialmente dos morros e montanhas. 

O inciso XI do artigo 2º da Resolução CONAMA nº 303, os define. A área que se 

configurou como de preservação permanente foram as faixas, de largura nunca inferior a 

100 m, ao longo das bordas dos tabuleiros e chapadas, medidas em projeção horizontal 

no sentido reverso das suas escarpas, ou seja, que seguiam em direção ao interior, 

conforme ilustrado na Figura 6. 

 É oportuno mencionar que, a essa faixa de proteção ambiental situada ao longo 

da borda, anexaram-se as escarpas em toda a sua extensão, consequência direta de 
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suas declividades características. Isso resultou em uma zona protegida que vai desde o 

interior até o sopé da chapada ou tabuleiro. 

 

 

 
 

Figura 6. Caracterização das áreas de preservação p ermanente para tabuleiros ou 
chapadas. 
 

 

3 Resultados e discussão 

 

 A rede hidrográfica da bacia de contribuição da UHE Três Marias, usada na 

interpolação dos dados SRTM para a geração do respectivo modelo digital de elevação 

hidrograficamente condicionado, é mostrada na Figura 7. Percebe-se claramente uma 

redução na densidade de drenagem acima do paralelo 19º de Latitude Sul. Isso decorre 

da desuniformidade dos procedimentos adotados pelo IBGE e pela Diretoria do Serviço 

Geográfico do Ministério do Exército (DSG) para a produção dos mapas de hidrografia na 

escala de 1:100.000, em que a metodologia adotada seguia mais os limites retangulares 

impostos para a geração das folhas topográficas do que os conceitos atuais de 

continuidade inerentes à organização por bacias hidrográficas. Naquela fase da 

cartografia analógica, os ajustes de bordas entre cartas adjacentes nem sempre eram 

priorizados, valendo lembrar que esses mapas impressos eram utilizados em um 

contexto bastante distinto do que se vê hoje em termos de análise espacial. 

 Lamentavelmente, a grande maioria das bases digitais atualmente disponível para 

o Brasil, de modo geral, e particularmente para a bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

foi produzida a partir do escaneamento desses mapas analógicos, herdando não 

somente suas qualidades, mas todas as suas inconsistências e limitações. 

 As linhas que se veem ao longo das bordas da malha hidrográfica, na Figura 7, foi 

uma solução desenvolvida para simplificar o processo de orientação dos arcos da 

hidrografia que se situavam fora da bacia de contribuição do reservatório. Esses trechos 
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da hidrografia são imprescindíveis para a correta caracterização topográfica dos divisores 

d’água, devendo também estar orientados no sentido do escoamento das águas. 

 

 
 

Figura 7. Rede hidrográfica vetorial da região de e studos, destacando os limites 
das quatro sub-bacias utilizadas para se recortar a  base de dados para 
interpolação. 
 

3.1 Delimitação das APPs para a bacia hidrográfica de Três Marias 

 

 Adotou-se uma célula de 10 m para todos os grids produzidos para a bacia de 

Três Marias. A rasterização de sua malha hidrográfica resultou em 133.508 segmentos, 

com um comprimento total de 86.500 km, apresentando uma densidade de drenagem 

igual a 1,7km.km-2. O comprimento médio dos segmentos foi igual a 648 ± 610 m. A 

delimitação da área de drenagem à montante da célula associada ao exutório da 

barragem de Três Marias resultou em um retângulo envolvente com 32.126 células na 

direção X por 31.750 células na direção Y, totalizando 1.020.000.500 células; destas, 

somente 508.304.053 células estavam, de fato, associadas à superfície da bacia de 

contribuição. Considerando que a área ocupada por cada célula equivale a 100 m2, a 

área assim obtida correspondeu a 50.830,41 km2. Os valores de elevação do respectivo 
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MDEHC variaram entre 534 e 1.610 m, com um valor médio igual a 795 ± 150 m. Já as 

declividades variaram de 0 a 551%, com média de 11,6 ± 10,1%. O fato de que 2/3 dessa 

região possuem valores de declividade entre 1,5% e 21,7% comprova a natureza 

montanhosa do relevo dessa região de Minas Gerais, dissecado por uma rica hidrografia. 

 De posse da hidrografia rasterizada e do respectivo MDHEC, delimitaram-se, 

automaticamente, as seguintes categorias de APPs: i) nos topos de morros; ii) ao redor 

das nascentes; iii) ao longo dos cursos d’água e ao redor dos lagos, lagoas e 

reservatórios; iv) ao longo das linhas de cumeada e; v) em encostas com declividades 

superiores a 45º. Os resultados desses procedimentos são apresentados na Tabela 1 e 

Figura 8. 

 

Tabela 1. Áreas de preservação permanente da bacia de Três Marias 
 

 
 

O nível de proteção global apresentado na Tabela 1 é menor que a respectiva 

soma da área de cada categoria individual de APP. Tal fato indica a ocorrência de 

sobreposições entre duas ou mais categorias distintas de áreas de preservação 

permanente, contribuindo para a formação de corredores ecológicos. Nascimento et al. 

(2005). 

 Mapeando as APPs da bacia hidrográfica do rio Alegre/ES, chegou-se a 

conclusão de que 46% da área classificam-se como legalmente protegidos pelo Código 

Florestal. Em uma análise conduzida por Oliveira (2002), na microbacia do Paraíso, 

município de Viçosa, Minas Gerais, quantificou-se 52% da área de estudo como sendo de 

preservação permanente. 

 

 

 

 

 

 

Categoria de proteção Área [ha] % APPs % Area da bacia 
Topos de morros 66.166 3,0 1,3 
Nascentes e suas áreas de contribuição 347.800 15,6 6,8 
Ao longo dos cursos d’água 580.317 26,0 11,4 
Ao longo das linhas de cumeada 1.234.444 55,3 24,3 
Declividades superiores a 45º 3.916 0,1 --- 
Soma 2.232.643 100 43,8 
Proteção global 1.977.321  38,9 
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Figura 8. Espacialização das categorias de APPs ao longo da bacia hidrográfica da 
hidrelétrica de Três Marias, Minas Gerais. 
  

3.2 Conflitos legais de uso da terra 

 

 A base de dados do Atlas Digital da Flora Nativa e Reflorestamentos de Minas 

Gerais (CARVALHO e SCOLFORO, 2006) foi utilizada para prover as informações acerca 

do estado de conservação das áreas mapeadas de preservação permanente. Apresenta-

se, na Tabela 2, uma síntese dos valores da área e do percentual que cada uma das 

categorias de uso da terra/cobertura vegetal ocupa na região de estudo. 

 

Tabela 2. Uso da terra/cobertura vegetal na bacia h idrográfica da UHE Três Marias 
 

Categoria  Área (ha)  % 
Floresta estacional 395.178 7,8 
Campo/cerrado 940.086 18,5 
Reflorestamento 154.485 3,0 
Água 96.348 1,9 
Zona urbana 61.349 1,2 
Outros 3.435.555 67,6 
Total  5.083.037 100,0 
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 A categoria Outros, que ocupa 2/3 da bacia de contribuição da UHE Três Marias, 

inclui áreas de exploração agropecuária, áreas abandonadas e áreas degradadas que, 

todavia, não são discriminadas no Atlas Digital, estando englobadas em uma única 

classe. A cobertura vegetal nativa estendeu-se por 26,3% dessa região. 

 Analisando a Tabela 3, observa-se que somente 30% das APPs contém 

formações vegetais nativas estando, assim, protegidas; porém, mais de 2/3 ou estão 

sendo ilegalmente utilizadas ou encontram-se degradadas. A distribuição espacial dos 

conflitos de uso e das APPs preservadas é apresentada na Figura 9. 

 
Tabela 3. Descrição do uso da terra nas APPs da bac ia hidrográfica de Três Marias 
 

Uso da terra/cobertura vegetal em APP  Área total (ha)  % 
Floresta estacional 189.198 9,6 
Campo/cerrado 367.640 18,6 
Reflorestamento 60.243 3,0 
Água/urbano 35.326 1,8 
Outros 1.324.474 67,0 
Total  1.976.881 100 

 

 

 
 

Figura 9. Espacialização dos conflitos legais de us o da terra na bacia hidrográfica 
da hidrelétrica de Três Marias, Minas Gerais. 
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 A dispersão generalizada e as altas taxas de conflitos legais de uso da terra em 

toda a bacia são, por si, preocupantes. A degradação ambiental na bacia hidrográfica do 

Rio São Francisco inicia-se já em suas cabeceiras. Estudando estratégias para reverter 

essa situação, encontrou-se, na Lei federal nº 7.990, que regulamenta a participação dos 

municípios, estados e União nos resultados da exploração dos recursos hídricos, uma 

possível fonte de financiamento para projetos de preservação ambiental.  

 Partindo do pressuposto que a quantidade de energia em uma usina hidrelétrica 

resulta do produto da altura da queda d’água pela vazão na saída do vertedouro, 

OLIVEIRA (2009) demonstrou que 88% da energia gerada na UHE Três Marias advêm 

das regiões situadas à montante do seu reservatório; apenas 12% decorrem da altura útil 

da barragem. Apesar de a superfície da represa ocupar meros 2% dos quase 51.000 km² 

da bacia de contribuição, a política em vigor para a partilha da compensação financeira 

pela utilização dos recursos hídricos para geração de energia elétrica contempla apenas 

os oito municípios interceptados pelo reservatório. Os demais 102 municípios, 

pertencentes à bacia de contribuição de Três Marias, contribuem com quase 90% da 

energia total produzida e nada recebem.  

 

 

4 Conclusões 

 

 A metodologia utilizada para a delimitação automática das APPs permitiu a 

identificação de áreas em que a conversão de uso da terra é legal; esta informação é 

crucial para se distinguirem os desmatamentos ilegais daqueles associados à expansão 

das atividades econômicas regionais, legalmente autorizados ou passíveis de serem 

legalizados. 

 A análise da distribuição espacial das áreas de preservação permanente ao longo 

da paisagem de estudo mostrou-se condizente com o relevo montanhoso da região do 

Alto São Francisco, de hidrografia encaixada e cumeadas bem definidas. A faixa de 

proteção ao longo dos divisores d’água representou mais da metade (55%) das áreas de 

APPs mapeadas; as zonas de proteção ripárias contribuíram com cerca de 1/4 e a 

proteção de nascentes, com aproximadamente 16%. 

 Somente 30% das APPs mapeadas estavam protegidas, ou seja, mais de 2/3 ou 

estão sendo ilegalmente utilizadas ou encontram-se degradadas. Além disso, as áreas 

desprotegidas estavam dispersas ao longo de toda a bacia hidrográfica e com altas taxas 

de conflitos legais de uso da terra. 
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CAPÍTULO 13 
 

UTILIZAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS PARA ANÁLISE 
MORFOMÉTRICA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE MICROBACIA 

HIDROGRÁFICA NO ESPÍRITO SANTO 
 

Wesley Augusto Campanharo 
Roberto Avelino Cecílio 
Huezer Viganô Sperandio 
Maycon Patrício de Hollanda 

 

1 Introdução 

Atualmente a bacia hidrográfica constitui-se como umas das principais unidades 

de gerenciamento territorial das atividades agrícolas, sendo modelada pelas condições 

geológicas e climáticas locais. Entretanto, em função do desenvolvimento da sociedade, 

cada vez mais as bacias hidrográficas têm sofrido alterações na estrutura física dos 

canais, no aporte de sedimentos, na composição da biota, no regime hídrico e no fluxo de 

matéria e energia. Tais alterações, ocasionadas majoritariamente pelo padrão espacial do 

uso e cobertura do solo têm importantes efeitos sobre a produção de água em 

quantidade e qualidade (VANACKER et al., 2005). 

O uso irracional do solo, por meio de práticas agrícolas inadequadas, provoca 

intensificação dos processos de degradação das terras como a erosão e a lixiviação de 

nutrientes e pesticidas, diminuindo, assim, a capacidade produtiva do solo. Neste 

contexto, torna-se necessário um diagnóstico ambiental adequado da bacia hidrográfica, 

para um melhor manejo e conservação do solo. 

Morfometria de bacias hidrográficas consiste na mensuração e estudo matemático 

das formações e configurações da superfície da bacia. O monitoramento hidrológico e 

manejo integrado de pequenas bacias hidrográficas que passam por um processo de 

recuperação necessitam de realização de estudos de análise morfométrica, bem como 

dos diagnósticos ambientais pertinentes para reversão do processo de degradação. Os 

estudos morfométricos servem de base para a determinação da sequência de prioridades 

na gestão territorial e elaboração de um plano de ação para o manejo de bacias 

hidrográficas. Enquanto o diagnóstico ambiental visa retratar as condições do ambiente e 

formular novas abordagens, que apontem alternativas para a intervenção do homem na 

paisagem (CHRISTOFOLETTI, 1974). 

Sendo assim, o presente trabalho objetivou avaliar as características 

morfométricas da bacia hidrográfica do Córrego Jacaré, Alegre - ES, bem como fazer o 

levantamento do potencial erosivo, permitindo avaliar alterações em componentes da 
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paisagem de forma a disponibilizar um instrumento de avaliação geoambiental aos 

órgãos regionais responsáveis pelo planejamento ambiental das bacias hidrográficas 

brasileiras. 

 

 

2 Metodologia 

A microbacia do Córrego Jacaré localiza-se na região Sul do Espírito Santo, no 

município de Alegre, no domínio da área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES). Segundo o sistema de 

classificação climática proposta por Köppen, o clima da região é do tipo Cwa, 

caracterizado pelo inverno seco e verão chuvoso. 

A bacia hidrográfica do Córrego Jacaré foi delimitada manualmente a partir do 

aplicativo computacional ArcGIS 9.2® tendo como base o mapa planialtimétrico do local 

com equidistância de 20 metros oriunda do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de escala de 1:50.000. 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi subdividida segundo a abordagem 

principal a ser feita. Sendo assim, foram duas vertentes principais: análise do potencial 

erosivo e análise morfométrica. 

 

2.1 Análise do potencial erosivo 
 

As fontes de dados básicos para o estudo do potencial erosivo foram: 

a) Mapa topográfico (planialtimétrico) da região da bacia e seu entorno, obtido do site do 

IBGE, folha de Guaçui escala de 1:50.000; 

b) mapas de classes de solos do Espírito Santo, disponibilizado pelo Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo - IEMA; 

c) ortofotos digitais do Espírito Santo com resolução espacial de 1 metro, oriundas do 

Sistema Integrado de Bases Georreferenciadas do Estado do Espírito Santo – 

GEOBASES e; 

d) mapa geológico do Espírito Santo, de base do Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 

folha SF24 escala 1:1.000.000. 

Inicialmente foi gerado o modelo digital de elevação da bacia e posterior derivação 

para o mapa de declividade de acordo com a metodologia proposta por Santos (2007). O 

mapa de uso da terra foi obtido por meio de interpretação visual das ortofotos e 

checagem a campo, de forma a se obter a melhor representação possível do local. Com 

base nestes materiais, juntamente com os outros mapas temáticos (solos e geologia), 

constituíram-se os dados básicos para a análise do potencial erosivo da bacia em estudo, 
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adotando-se a metodologia proposta por Araújo et al. (2005), que consiste no 

estabelecimento de atributos de riscos para cada componente dos mapas (Tabela 1) e 

posterior delimitação de zonas homogêneas. 

 

Tabela 1. Grau de risco de erosão para cada variáve l analisada e seu respectivo 

valor atribuído 

 

Risco  Declividade  Valor  Uso do solo  Valor  

Muito Baixo 0% – 5% 1   

Baixo 5% – 10% 2 Regeneração 5 

Moderado 10% - 20% 3   

Alto 20% - 30% 4 Cana 7 

Muito Alto > 30% 5 Pastagem 9 

 

Cabe ressaltar que como a bacia em estudo possui área pequena, 

aproximadamente 26 ha, características como classes de solo e formações geológicas 

dentro da mesma não se diferenciaram por isso estas não se constituirão como fontes de 

variações de potencial erosivo para a bacia. 

O mapa final do potencial erosivo para a bacia do Córrego Jacaré foi obtido por 

meio da junção dos mapas temáticos devidamente reclassificados de acordo com os 

respectivos valores de potencial de risco de erosão. Para tanto se utilizou o aplicativo 

computacional ArcGIS 9.2® para realizar estas álgebras com mapas, bem como 

tratamento e processamento dos dados. 

 

2.2 Análise morfométrica 
 

A partir do arquivo do modelo numérico do terreno e dos dados vetoriais da 

hidrografia do local (obtido do IBGE), formou-se a base para calcular as seguintes 

variáveis morfométricas, subdivididas em características geométricas, características da 

rede de drenagem e características do relevo. 

 
Características geométricas 
 

As variáveis de caráter geométrico avaliadas (Quadro 1) foram: coeficiente de 

compacidade, fator de forma, razão de elongação e índice de circularidade . 
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Quadro 1. Variáveis de características geométricas analisadas 
 

Características geométricas  
Variável  Equação  Componentes  
Kc - Coeficiente de compacidade �� = 	0,28. 
/√  P = perímetro (km) 

A = área (km²) 
Lax = comprimento axial 
(km) 

Kf - Fator de Forma 
Kf = 

A

Lax
2 

Re - Razão de elongação R� 	= 	1,128. �A�,�L�� � 

Ic - Índice de circularidade 
Ic = 

12,57. A

P2  

 
 
Características da rede de drenagem 
 

As variáveis analisadas para as características da rede de drenagem (Quadro 2) 

foram: densidade de drenagem, densidade hidrográfica, extensão média do escoamento 

superficial, sinuosidade do curso d’água, índice de sinuosidade e declividade do curso 

d’água principal. 

 
Quadro 2. Variáveis de características referente a rede de drenagem analisadas 

 

Características da rede de drenagem  
Variável  Equação  Componentes  
Densidade de drenagem (Dd) 

Dd = 
Ltot

A
 

Ltot = comprimento 
total de todos os 
canais (km) 
N = número de 
cursos d’água. 
Lp = comprimento 
do canal principal 
(km) 
Lt = comprimento do 
talvegue do canal 
principal (km) 
At = área formada 
entre a declividade 
do curso d’água com 
a abscissa 
Li = distância 
realmedida em linha 
inclinada 
Di = declividade de 
cada trecho 

Densidade hidrográfica (Dh) 
Dh = 

N

A
 

Extensão média do escoamento 
superficial (l) �	= A

4.Ltot
 

Sinuosidade do curso d’água(SIN) 
SIN = 

Lp

Lt
 

Índice de sinuosidade (Is) 
Is = 

100�Lp- Lt�
Lp

 

Declividade do curso d’água 

S1= 
(Cotamax- Cotamin)

LP
 

S2= 
(Cotamin + h)

LP
							h = 

At  . 2

b
 

S3= �∑Li∑Li√Di

�
2

 

 

Características do relevo 
 

As variáveis analisadas para as características do relevo foram: retângulo 

equivalente, índice de alongamento, índice de rugosidade, coeficiente de rugosidade e 

razão de relevo. 
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Quadro 3. Variáveis de características do relevo an alisadas 

 

Características da rede de drenagem  
Variável  Equação  Componentes  

Retângulo equivalente 

L =
Kc	.		√A

1,12
�1+ 1-!1,12

Kc
"2 # L = lado maior do 

retângulo 
lr – lado menor 
do retangulo 
∆a = amplitude 
altimétrica (km) 
Hm = declividade 
média 

lr =
P

2 - L
lr =

Kc . √A

1,128
�1- 1-!1,128

Kc
"2#

 
Índice de alongamento (Kl) 

K l=
l

lr 
Índice de rugosidade (Ir) HD = ∆a . Dd Coeficiente de rugosidade (CR) CR = Hdm . Dd 
Razão de relevo (Rr) 

Rr = 
∆a

Lax
 

 

 

3 Resultados e discussão 

A microbacia hidrográfica onde os estudos foram realizados possui área de 26,17 

hectares e perímetro de 2,14 km, localizada dentro do município de Alegre, Sul do estado 

do Espírito Santo. 

 

 

 

Figura 1. Mapa hipsométrico da microbacia do córreg o Jacaré-ES. 
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A amplitude altimétrica do local está na ordem de 180 m (Figura 1), cuja cota 

máxima é de 320 m e a mínima de 140 m. Utilizando a classificação de declividades 

(Figura 2) da EMBRAPA (1979), consegue-se inferir que a bacia se enquadra dentro da 

classe de Relevo Montanhoso, por apresentar cerca de 53% do seu território com 

declividades superiores a 45%, para áreas destinadas a preservação permanente 

(declividades superiores a 45º ou 100%) foram encontradas menos que 3%. Relevos 

suaves a planos (declividade entre 3% e 8%, e declividade menor que 3%, 

respectivamente) foram encontrados praticamente próximos ao curso d’água. 

 

 

 

Figura 2. Mapa de declividades classificadas de aco rdo com a EMBRAPA (1979) 

para a microbacia do córrego Jacaré-ES. 

 

A cobertura vegetal (Figura 3) predominante na microbacia do córrego Jacaré é a 

pastagem, que em geral encontra-se em nível alto de degradação, enquanto o plantio de 

cana representa apenas 4% do território. Áreas voltada a regeneração somam 

praticamente 24% da bacia, sendo localizadas em ambas as margens do curso d’água e 

em um topo de morro, porém em alguns pontos da margem esta regeneração não passa 

de 10 metros de largura, não atingindo o valor exigido pela legislação vigente (Lei nº 

4771, de 15 de setembro de 1965), onde o mínimo para este tipo de corpo d’água é de 50 

m. 
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Figura 3. Mapa de uso e cobertura vegetal da microb acia do córrego Jacaré-ES. 

 

O mapa do potencial de risco de erosão da bacia (Figura 4) mostra que 68% da 

bacia está classificado como muito alto, influenciado principalmente pelo tipo de uso e 

cobertura da terra existente (pastagem), pois quando se analisa a parte da bacia cuja 

cobertura é a regeneração mesmo com declividades acentuadas estas áreas foram 

classificadas com potencial de risco de erosão moderado (cerca de 20% do território). 

Áreas de baixo e muito baixo potencial foram encontradas apenas próximo ao curso 

d’água, local este onde as declividades foram baixas praticamente sendo classificadas 

como planas. 

Araújo et al. (2005) trabalhando com potencia de risco de erosão em bacias de 

São Paulo, afirma que quanto mais alto o risco de erosão, maiores cuidados devem ser 

adotados nos usos e manejo do solo, nas atividades agrícolas e empreendimentos 

urbanos, devendo-se utilizar medidas conservacionistas mais complexas contra a 

degradação das terras, no intuito de se manter as condições propícias de fertilidade, para 

a produtividade das áreas, assim como dos componentes ambientais, com especial 

ênfase para a água. Desta maneira, deve-se ter atenção especial para o manejo atual e 

futuro da pastagem pois esta, é a principal cultura implantada na bacia, ditando 

praticamente todo o potencial de risco de erosão. 
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Figura 4. Mapa de potencial de risco de erosão para  a microbacia do córrego 

Jacaré-ES. 

 

A Tabela 2 indica os valores encontrados para as variáveis morfométricas 

analisadas para a microbacia, divididas em três categorias: características geométricas; 

do relevo e; da rede de drenagem. 

Analisando-se os índices de forma calculados, constata-se que a bacia possui 

tendência mediana a enchentes em condições normais de precipitação, pelo fato do 

coeficiente de compacidade apresentar o valor afastado da unidade (1,17) e estar entre 1 

e 1,25 (SILVA e MELLO, 2008), além do valor do fator de forma ser médio (0,54), e 

também pelo índice de circularidade que foi de 0,74, mostrando que a bacia está na faixa 

de transição de alongada para circular, por isso a tendência mediana, pois em bacias de 

forma mais circular, há maiores possibilidades de chuvas intensas ocorrerem 

simultaneamente em toda a sua extensão, concentrando grande volume de água no 

tributário principal (CARDOSO et al. 2006) sendo consideradas como bacias de alta 

propensão a enchente, enquanto bacias mais retangulares esta possibilidade é reduzida, 

sendo consideradas de baixa propensão. 

A densidade de drenagem (Dd) da bacia em estudo foi de 1,15 km km-2, no qual 

Villela e Mattos (1975) indicam que este índice pode variar de 0,5 km km-2 em bacias com 

drenagem pobre a valores maiores que 3,5 km km -2 em bacias excepcionalmente bem 
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drenadas. Cunha et al. (2007) trabalhando com uma microbacia em Uberaba-SP, 

encontrou valor para este coeficiente na ordem de 1,16 km km-2 , inferindo que a bacia 

não possui uma resposta rápida a uma precipitação e possibilitando a ocorrência de 

enchentes. Desta maneira, para a bacia em questão pode se dizer que esta possui baixa 

capacidade de drenagem, favorecendo a probabilidade de ocorrência de enchentes. 

 

 

Tabela 2.  Valores das variáveis morfométricas da m icrobacia analisada 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  
Área de drenagem (km²) 0,2617 
Perímetro (km) 2,1381 
Kc - Coeficiente de compacidade 1,17 
Kf – Fator de Forma 0,54 
Re – Razão elongação 0,49 
IC – Índice de circularidade 0,72 

CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DRENAGEM 
Dd – Densidade de Drenagem (km km-²) 1,15 
Dh – Densidade hidrográfica (canais km-2) 3,82 
l – Extensão média de escoamento superficial (km) 0,22 
SIN – Sinuosidade do curso d’água 1,15 
Is – Índice de Sinuosidade (%) 12,83% 
Declividade do curso d’água  

S1 (m m-1) 0,051 
S2 (m m-1) 0,045 
S3 (m m-1) 0,047 

CARACTERÍSTICAS DO RELEVO  
Retângulo equivalente  

L – lado maior do retângulo (km) 0,689 
Lr – lado menor do retângulo (km) 0,390 

Kl – Índice de alongamento 1,77 
HD – Índice de rugosidade 0,21 
CR – Coeficiente de rugosidade 52,4 
Rr - Razão de relevo (m m-1) 0,37 
Integral hipsométrica 0,4 
Altitude mínima (m) 140 
Altitude média (m) 205 
Altitude máxima (m) 320 
Altitude mediana (m) 193 

 

 A Figura 5 representa a curva hipsométrica referente a microbacia em questão, 

pode-se verificar a variação da elevação das áreas, sendo que metade da área está a 

uma altitude igual ou inferior a 193 m. Verifica-se, também, que esta mesma parcela da 

bacia encontra-se numa amplitude de 50 m, enquanto para a outra metade a amplitude 

está na ordem de 130 m, com isso, a bacia como um todo apresenta uma declividade 

mais acentuada na metade superior (maiores cotas), configurando uma variação 

desarmônica da declividade na bacia. Esta variação tanto de altitude quanto de 
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declividade pode ser comprovada ao se fazer o retângulo equivalente para a bacia 

(Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 5. Curva hipsométrica da microbacia hidrográ fica. 

 

 

 

 

Figura 6. Retângulo equivalente para a bacia do cór rego Jacaré. 

 

O curso d’água pode assumir várias formas, Chirstofoletti (1980) as classifica de 

acorda com o grau de sinuosidade obtido através do índice de sinuosidade, no qual 
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valores abaixo de 20% são considerados como retilíneos, assim, o córrego da microbacia 

Jacaré foi classificado como retilíneo. Este fato irá favorecer uma drenagem mais rápida 

da bacia e associado com a declividade do álveo e com a quantidade de precipitação 

ocorrida poderá ocasionar enxurradas a jusante do corpo d’água, pois não terá nenhuma 

barreira física que proporcione diminuição da velocidade da água. 

Na Figura 7 encontra-se o perfil longitudinal do curso d’água principal 

representando as declividades: entre a foz e a nascente (S1), de equivalência entra áreas 

(S2) e a equivalente (S3). Segundo Guariz (2008), quando os valores de declividade do 

curso d’água (S1, S2 e S3) apresentam-se distanciados, indica que durante todo o seu 

percurso existem grandes variações de declividade. Sendo assim, ao se analisar os 

valores de S1 (0,051 m m-1), S2 (0,045 m m-1) e S3 (0,047 m m-1) pode-se inferir que 

durante todo o percurso do corpo d’água não se evidenciam variações significativas de 

declividades, informações estas comprovadas em visitas a campo para descrição do 

local. 

 

 

 

 

Figura 7. Perfil longitudinal do curso d’água princ ipal. 

 

Como o Coeficiente de Rugosidade (CR) pode fornecer informações sobre a 

aptidão das terras para atividades agropecuárias, e segundo a classificação feita por 

Pissarra et al. (2004) a microbacia é apta tanto para atividades de pastagem quanto para 

reflorestamento, se enquadrando na classe C, com CR igual a 52,4. Analisando em 

conjunto com o potencial de erosão da bacia, a melhor atividade a ser implementada no 

local será o reflorestamento, uma vez que a atual pastagem encontra-se degradada e a 

alta declividade existente no local torna esta pratica menos adequada à capacidade de 

suporte da bacia. 
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Rossi e Pfeifer (1999) trabalhando com bacias hidrográficas no estado de São 

Paulo, indicaram que quanto maior a razão de relevo, maior será a quantidade de água a 

escoar superficialmente e, consequentemente, maior será a velocidade da água no 

sentido do maior comprimento da bacia, relacionando-as com uma escala onde para 

valores maiores que 0,3 esta relação terá caráter alto. Para a bacia em estudo obteve-se 

valor de 0.37 m m-1, inferindo que o binômio escoamento e velocidade possuem uma alta 

relação, no qual associado ao uso e cobertura vegetal predominante na bacia os 

processos erosivos terão tendências a serem intensificados. 

A integral hipsométrica teve valor igual a 0,4, indicando que a forma proporcional 

do relevo é na sua maioria côncava, pois quanto maior for seu valor, mais convexa será a 

forma das vertentes, sendo seu valor máximo igual a 1,0 (FELTRAN FILHO e LIMA, 

2007).  

 

 

4 Conclusões 

 

A importância de analisar em conjunto a morfometria e o potencial erosivo de uma 

microbacia hidrográfica é a disponibilização de dados que permitem compreender os 

componentes da paisagem possibilitando melhor gerenciamento dos recursos da bacia.  

Para a microbacia do córrego Jacaré, Alegre, ES foi constatado, pelos valores dos 

índices de forma e baixas declividades, tendência mediana a enchente. Possui ainda, alto 

risco de erosão, favorecido tanto pelas altas declividades quanto pela cobertura vegetal. 

Outra constatação importante foi que alguns índices morfométricos apresentam 

uma lacuna epistemológica, pois considera apenas as características físicas da bacia, 

não englobando o estado real de conservação e manejo, sendo necessária a análise 

conjunta das características morfométricas e diagnósticos ambientais, para uma efetiva 

gestão integrada da bacia. 
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CAPÍTULO 14 
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1 Introdução 

 

 O perigo de ocorrer incêndios florestais em extensas áreas territoriais com 

diferentes tipos de cobertura no solo e suas diversas interações com fatores topográficos 

e climáticos está sendo tratado como condição decisiva para realização do planejamento 

ideal de implantação de plantios homogêneos, independente de qual será o uso final. 

 Uma das principais razões dessa preocupação é que os incêndios estão mais 

devastadores e difíceis de ser contidos, mesmo com os avanços em termos de máquinas 

e equipamentos de combate ao fogo, assim como o treinamento de combatentes, que 

está sendo mais técnico e aprimorado. 

 Os índices de risco de incêndios florestais contribuem de forma significativa para a 

determinação antecipada de locais onde podem ocorrer focos de fogo e assim ser 

rapidamente contidos, devido ao pré-planejamento realizado nessas áreas pelas equipes 

de prevenção e detecção de incêndios (VOSGERAU, 2005; VOSGERAU, 2006). 

 Vários índices de risco de incêndio florestal foram criados e adequados para 

diferentes tipos de regiões, porém, como são baseados apenas nas condições 

atmosféricas do dia, podem mascarar os resultados. Locais onde o índice indica risco alto 

podem ser regiões onde não existe cobertura vegetal, fator este fundamental para a 

ocorrência de fogo. 

 Nesse sentido, o método que vem sendo estudado abordando o risco de incêndio 

e fatores específicos de determinadas áreas é denominado de mapeamento do perigo de 

incêndios (BATISTA, 2002). Seu objetivo é identificar regiões com maiores ou menores 

condições de ocorrer incêndios florestais, visando à realização eficiente das atividades de 

prevenção. Nesses estudos, são analisados fatores como vegetação, uso da terra, 

relevo, antropismo, além dos próprios fatores meteorológicos, que são agregados aos 
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índices de risco e contribuem para determinação do grau de perigo de incêndios 

florestais. 

 Para maior eficiência dessas atividades são utilizados Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs) Estes sistemas surgiram no Canadá e durante os últimos anos 

sofreram um intenso processo de desenvolvimento, divulgação e ampliação de suas 

aplicações. Os SIGs podem auxiliar as etapas de detecção do fogo, garantindo maior 

precisão na identificação do foco inicial do incêndio e na etapa de combate ao fogo, pois 

fornece ao coordenador das equipes, informações detalhadas do espaço relativo ao 

incêndio, permitindo simular o melhor caminho para se chegar ao local (CARVALHO, 

2005). 

Esta pesquisa objetivou mapear o perigo de ocorrência de incêndios florestais na 

região Norte do Espírito Santo, incluindo vários fatores de caráter permanente, com a 

utilização dos recursos dos SIGs, considerando a atividade antrópica. 

 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em áreas da Fibria Celulose S.A., na regional São 

Mateus, Norte do estado do Espírito Santo, localizada entre as coordenadas geográficas 

17º55’ N, 19º18’ S, 39º41’ E, 40º26’ W. O clima da região considerada neste estudo, 

segundo a classificação de Köppen, é o Am, típico do litoral Norte do estado. A região 

apresenta clima ameno ao longo do ano, com temperatura média anual em torno dos 24 

ºC, variando entre 25 e 30 ºC, no Verão, e 19 a 21 ºC, no Inverno. O solo é classificado 

como Latossolo, que são solos fortes e moderadamente drenados com pequenas 

variações de argila, areia e cascalho.  

 

2.2 Dados e ferramentas utilizados  

  

Para realização das análises iniciais foram utilizados os seguintes dados e 

aplicativos computacionais: 

− Polígonos no formato ArcView (Shape Files), com informações que representam as 

estações meteorológicas, uso e ocupação da terra, curvas de nível e estradas da 

regional São Mateus; 

− ArcGIS 9.3; 

− Idrisi32. 
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As informações geográficas utilizadas neste trabalho estão no sistema de 

projeção UTM, correspondente ao Datum SAD69. 

 

2.3 Estrutura metodológica 

 

 Para a realização deste estudo, a metodologia foi dividida em etapas, utilizando o 

método AHP criado por Saaty (1977), para execução das análises. 

 O comportamento humano e suas interferências foram considerados critério 

principal para escalonar os fatores incluídos no estudo, assim como seus níveis de 

importância.  

O processo inicial consistiu no levantamento de fatores e subfatores que 

contribuem de forma potencial para o aumento do grau de perigo de incêndios florestais 

em determinado(s) local(is). Estes fatores podem representar a ameaça ou a 

vulnerabilidade dessas áreas à ocorrência de fogo, em função da ação antrópica. 

 

2.4 Etapa 1 – Levantamento dos fatores para o mapea mento 

 

a) Fator - Uso e ocupação da terra 

  

Neste estudo, os fatores inerentes às áreas consideradas importantes ao objetivo 

do trabalho estão relacionados principalmente com o uso e ocupação da terra, com 

destaque para os seguintes: 

− Vias de circulação; 

− Áreas com edificações; 

− Áreas de rede elétrica; 

− Áreas para plantios comerciais; 

− Vegetação de preservação. 

 

b) Fator - Declividade 

  

A declividade dos terrenos é um fator que está ligado à propagação dos incêndios. 

Sua relevância é em razão de o maior risco de incêndios florestais estar associado aos 

maiores valores de declividade. Em áreas mais inclinadas pode haver o acúmulo de 

material combustível, aumentando o perigo do fogo tomar grandes proporções naquele 

local, potencializando seu dano.  

Ferraz & Vettorazzi (1998), Oliveira et al. (2004), Ribeiro et al. (2008) e Silveira 

et al. (2008) destacam o fator declividade como um dos que devem estar presentes em 
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análises dessa natureza, porém, recebe o menor peso de importância quando comparado 

aos outros fatores ligados diretamente ao material combustível e condições climáticas. 

Neste trabalho, menos de 9% da área em estudo possui relevo considerado 

ondulado (mais de 20% de inclinação). Por esse motivo, a declividade será distribuída em 

duas classes de acordo com a Tabela 1.  

 

 

Tabela 1. Classificação da declividade 
 

Declividade Grau de inclinação 

Até 20 % Relevo plano a suavemente ondulado 

> 20% Relevo fortemente ondulado a montanhoso 

 

 

2.5 Etapa 2 – Desenvolvimento dos mapas de distânci a de cada subfator 

 

Foi desenvolvido para cada fator em estudo, mapas de distância conforme cada 

subfator correspondente, tendo como resultado a distância euclidiana de cada célula à 

sua mais próxima num conjunto de células-alvo pré-especificado (ROSOT et. al., 2000). 

 

2.6 Etapa 3 – Padronização dos mapas de distância e uclidiana 

 

Após a execução dos mapas de distância, realizou-se a padronização dos 

mesmos no intervalo correspondente a um byte, ou seja, de 0 a 255. Então, foi definido 

que quanto mais próximo o subfator das áreas de estudo, maior a ameaça ou 

vulnerabilidade da mesma. Assim, os mapas de distância foram padronizados numa 

escala contínua de ameaça ou vulnerabilidade de 0 (menos ameaçada ou vulnerável) a 

255 (mais ameaçada ou vulnerável), mantendo-se a integridade dos mesmos, permitindo 

a combinação dos diferentes mapas de subfatores e posteriormente dos fatores 

principais. Dessa forma, considera-se que cada pixel dos mapas tem potencialmente 

algum grau de associação a mais de um conjunto (classe), de acordo com o grau com 

que misturas destas classes existem dentro do pixel (EASTMAN, 2001).  

 

2.7 Etapa 4 – Elaboração das matrizes de decisão  

  

A partir do momento em que os mapas temáticos dos subfatores estão prontos e 

padronizados, são classificados mediante o grau de importância que um exerce sobre o 

outro. Diante disso, Eastman (2001) propõe uma técnica chamada Técnica Participatória, 
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que se constitui na realização de reuniões e consultas a especialistas das diferentes 

áreas de interesse do trabalho, além de uma revisão bibliográfica, que subsidiarão a 

atribuição de pesos aos fatores e subfatores, discriminando seu grau de importância, um 

em relação ao outro. Os conceitos dos tomadores de decisão são expressos por critérios, 

e de acordo com este mesmo autor, são a base do processo e podem ser medidos e 

avaliados. 

 Para definir os pesos dos fatores e subfatores por meio da Técnica Participatória, 

utilizou-se o método AHP, proposto por Saaty (1977), desenvolvendo uma matriz de 

comparação par a par para os subfatores e fatores, permitindo que cada um tenha seu 

peso correspondente. 

 A escolha da matriz considerou a RC e a ordem de importância dos fatores e 

subfatores previamente estabelecidos. Segundo Saaty (1977), a RC indica a 

probabilidade de que os valores de comparação entre os fatores e subfatores tenham 

sido gerados aleatoriamente. 

A seguir estão discutidas as justificativas para a escolha das importâncias, que 

foram julgadas de acordo com a escala fundamental de Saaty (1977). São exibidas 

também as matrizes desenvolvidas, a RC e os pesos gerados. 

 

a) Matriz de comparação par a par dos subfatores do  uso e ocupação da terra 

  

Para a matriz de comparação par a par dos subfatores do uso e ocupação da 

terra, considerou-se o subfator “vias de circulação” como o que representa maior 

importância quando comparado com os outros fatores. Por proporcionarem a livre 

circulação de pessoas, essas vias tornam as áreas vegetadas próximas vulneráveis, 

podendo sofrer algum tipo de interferência humana. Além disso, é o subfator limitante, ou 

seja, sem vias de circulação é muito difícil planejar edificações, rede elétrica e implantar 

cultivos florestais.  

 Ribeiro et al. (2008) destacam que são as estradas ou trilhas que permitem a 

exploração mais eficiente de uma região e podem também ser fator desencadeante de 

risco proeminente de incêndios florestais, por isso devem ser consideradas em estudos 

de mapeamento de perigo de fogo. 

 O segundo subfator de maior relevância é a presença de edificações, que podem 

estar incluídas próximas aos locais vegetados ou entre as florestas. Podem proporcionar 

certas concentrações de pessoas ou até mesmo abrigá-las, potencializando o risco de 

ocorrer algum tipo de atividade que provoque incêndio. Autores como Soares (2002) e 

Oliveira (2007) ressaltam que o número de incêndios causados provavelmente por 

pessoas aumenta a cada dia, e na maioria dos casos, podem ocorrer quando o indivíduo 
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está indo em direção a algum lugar localizado entre as florestas e decide atear fogo na 

vegetação, o que caracteriza a atuação de incendiários. 

 A presença de redes elétricas é o terceiro subfator de maior relevância quando 

comparado aos outros dois subfatores, pelo fato de estar condicionada a execução dos 

mesmos. Depois de instalada, a rede elétrica é monitorada a fim de que não sofra 

nenhum tipo de intervenção humana ou até mesmo da natureza. Segundo Xavier et al. 

(2007), a manutenção do fornecimento de energia elétrica sem risco de interrupção 

depende do manejo empregado na vegetação localizada sob as linhas de transmissão e 

nas suas bordas. É exatamente nessas áreas que podem surgir focos de incêndios 

causados por ação humana ou problemas na rede elétrica. 

 Nesse contexto, os subfatores relacionados à vegetação são considerados menos 

relevantes porque caracterizam a vulnerabilidade do local à ocorrência de incêndio 

florestal, enquanto os três primeiros caracterizam potenciais ameaças às áreas 

vegetadas (Tabelas 2 e 3).  

É fato que em todos os subfatores a presença humana se torna condição 

fundamental para que apresentem esta ordem de importância, visto ser o homem agente 

idealizador de todas as atividades. Dessa forma, as áreas com plantios comerciais são 

consideradas mais relevantes com relação às áreas de preservação devido ao seu 

manejo específico, o que é ainda mais restrito em matas preservadas. 

 
 
Tabela 2. Matriz de comparação par a par dos subfat ores do uso e ocupação da 
terra 
 

Fatores 
Vegetação 

de 
preservação 

Plantio 
Comercial  

Rede 
elétrica  Edificações  Vias de  

circulação  

Vegetação de preservação 1 1/3 1/5 1/7 1/9 

Plantio Comercial 3 1 1/3 1/5 1/7 

Rede elétrica 5 3 1 1/3 1/5 

Edificações 7 5 3 1 1/3 

Vias de circulação 9 7 5 3 1 

 
 
Tabela 3. Peso dos subfatores do uso e ocupação da terra 
 

Fatores Pesos 

Vegetação de preservação 0,0333 

Plantio Comercial 0,0634 

Rede elétrica 0,1290 

Edificações 0,2615 

Vias de circulação 0,5128 

RC 0,05 
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b) Matriz de comparação par a par dos fatores em es tudo 

  

Para a elaboração da matriz de comparação par a par dos fatores em estudo, 

considerou-se o “uso e ocupação da terra” como o que representa maior importância, 

pelo fato de estar diretamente ligado às condições de vulnerabilidade e de ameaça. A 

atividade humana vem se tornando condição decisiva para que fatores que sofrem este 

tipo de influência se tornem mais importantes nessas análises (SOARES, 2002; 

OLIVEIRA, 2007). 

 A declividade foi o segundo fator de importância (Tabela 4 e 5), visto que está 

diretamente relacionado com a propagação do incêndio (RIBEIRO et al., 2008; SILVEIRA 

et al., 2008).  

 

 

Tabela 4. Matriz de comparação par a par dos fatore s 
 

Fatores Declividade Uso e ocupação da terra 

Declividade 1 1/3 

Uso e ocupação da terra 3 1 

 

 

Tabela 5. Peso dos fatores 
 

Fatores Pesos 

Declividade 0,25 

Uso e ocupação da terra 0,75 

RC 0,00 

 

 

2.8 Etapa 5 – Mapeamento do perigo de incêndios flo restais 

 

Cada mapa de distância ponderado de cada subfator foi multiplicado pelo seu 

peso correspondente. Depois da multiplicação dos subfatores por seu peso, todos os 

subfatores de um mesmo fator foram somados. O mapa resultante foi multiplicado pelo 

peso do fator.  

Depois de desenvolvido este processo para todos os subfatores e fatores, 

obteve-se dois mapas: mapa do fator Uso e ocupação da terra e; mapa do fator 

Declividade. Os mesmos foram somados para a obtenção do mapa de perigo de incêndio 

florestal para toda a área de estudo.  
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Com o objetivo de apresentar o resultado de forma a proporcionar maior clareza, 

optou-se por dividir o grau de perigo de incêndio florestal para toda a área de estudo em 

classes, que são: perigo muito baixo; baixo; médio; alto e; muito alto. O critério utilizado 

para a classificação foi realizado por meio de uma estatística simples, em que as classes 

foram divididas em intervalos iguais. No entanto, foi também elaborado um mapa de 

perigo de incêndio florestal sem divisão de classes, utilizando um degrade de cores. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do mapa de perigo de incêndio 

florestal pode ser observada no fluxograma apresentado na Figura 1. 

 
 

 

 

Figura 1. Fluxograma das etapas para obtenção do ma pa de perigo de incêndio. 

 
 
3 Resultados e discussão 

 

O mapa do perigo de incêndios florestais para a região em estudo com a divisão 

em classes pode ser observado na Figura 2, contudo, o mesmo também está 

apresentado sem a divisão em classes, na Figura 3. 

Por meio da espacialização e soma dos fatores, observa-se que o perigo de 

ocorrência de incêndio florestal é identificado nas áreas de forma mais objetiva e 

discriminada, visto o detalhamento dos fatores de caráter permanente (uso e ocupação 

da terra e declividade), evidenciados por meio da divisão do perigo em diferentes classes.  

Observando a Figura 4 e analisando o mapa de acordo com a distribuição das 

áreas nas classes que indicam menor ou maior perigo de incêndios, é possível destacar 

que em 2% dos locais, o grau de perigo é muito alto, enquanto que em 7% o grau de 

perigo é muito baixo. 

O subfator “vias de circulação” foi o que mais influenciou o desenvolvimento do 

mapa de perigo de incêndio florestal, pelo fato de permitir a instalação e a permanência 
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de todos os outros subfatores, que operam de forma contínua e por longo período de 

tempo.  

Mesmo que este trabalho seja uma análise florestal, a questão antrópica é 

fundamental para que se entendam as ocorrências de incêndios, pois o ser humano 

participa diretamente de todas as atividades relacionadas com o uso e ocupação da terra, 

tornando-se agente ativo e passivo das causas e consequências de seus atos dentro e 

fora das florestas. De acordo com Soares (2002) e Oliveira (2007), o homem também 

deve ser alvo dos investimentos para que se torne contribuinte direto na conscientização, 

regulamentação e fiscalização das florestas, para que existam maior valorização e 

proteção desses recursos. 

A utilização do mapa de perigo de incêndios florestais auxiliará principalmente os 

trabalhos de prevenção, orientando atividades de vigilância, manutenção de aceiros, 

conservação de estradas, alocação de equipamentos em pontos estratégicos. Além 

disso, contribui de forma potencial no planejamento de estratégias de combate, pois 

fornecerá informações sobre estradas, pontos de captação de água, posicionamento de 

equipes, que são essenciais na eventualidade de incêndios, permitindo ao pessoal 

encarregado do combate organizar suas ações com maior rapidez e eficiência. 

 
 

4 Conclusões 
 

Nas condições em que os estudos foram conduzidos na área de estudo, a análise 

dos resultados permitiu-se apresentar as seguintes conclusões: 

− O mapeamento do perigo de incêndios florestais pode ser realizado de forma objetiva 

e discriminada, por meio da análise de fatores de caráter permanente (uso e 

ocupação da terra, declividade). 

− A espacialização do perigo permite a elaboração mais criteriosa e eficiente das 

atividades de prevenção, detecção e combate a incêndios, contribuindo com a 

otimização da utilização dos recursos destinados para estes fins, discriminando áreas 

específicas menos ou mais propícias à ocorrência de fogo. 

− Em relação ao fator “uso e ocupação da terra”, assim como seus subfatores, o mapa 

do perigo de incêndios mostra que nas regiões onde este fator está mais 

concentrado, o perigo é maior. Este fato está ligado diretamente à presença humana 

nesses locais, que é uma teoria reforçada pelos trabalhos de Soares (2002), Oliveira 

et al. (2004), Clemente et al. (2006), Oliveira (2007), Ribeiro et al. (2008). 

− A metodologia, com o apoio de um sistema de informações geográficas, apresentou-

se de forma adequada e pode ser replicada para outras áreas de acordo com as 

características e fatores de importância mais atuantes em cada caso. 
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− O método analítico hierárquico se mostrou eficiente, porém é necessário critério na 

aplicação da escala de Saaty, pois a manipulação de valores e julgamentos pode 

determinar conclusões que não correspondam à realidade. 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa do perigo de incêndios florestais pa ra a região em estudo com a 

divisão em classes. 
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Figura 3. Mapa do perigo de incêndios florestais pa ra a região em estudo sem a 

divisão em classes. 
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Figura 4. Distribuição das áreas de acordo com o ma pa de perigo de incêndio 

florestal. 
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CAPÍTULO 15 

 
METODOLOGIA PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

UTILIZANDO GEOTECNOLOGIAS PARA CORRELACIONAR 
VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 
Alexandre Rosa dos Santos 
Ana Paula Freire 
Edwards Cerqueira de Castro 
Julio Tomás Aquije Chacaltana 
Vicente Paulo Soares 
Gleissy Mary Amaral D. A. dos Santos 
 

1 Introdução 

 

 Neto (2008) afirma que: “ estabelecer relações, encontrar ou propor leis 

explicativas é o papel próprio da ciência. Para isso é necessário controlar, manipular e 

medir as variáveis que são consideradas relevantes ao entendimento dos fenômenos 

analisados. Muitas são as dificuldades em traduzir as informações obtidas em 

conhecimento. A maneira própria de fazer ciência, procurando reduzir a poucas variáveis, 

desenvolveu muito um ramo da estatística que olha as variáveis de maneira isolada - a 

estatística univariada” .  

De acordo com Ladim (2008), a análise estatística univariada pode resolver 

problemas que se relacionam com uma única variável medida para uma amostra, já para 

valores de diversas variáveis é necessário usar aplicações de técnicas de estatística 

multivariadas. Tal análise estatística de mensurações múltiplas efetuadas sobre uma 

amostra permite considerar simultaneamente a variabilidade existente nas diversas 

propriedades envolvidas.  

Ainda por Ladim (2008), pode-se afirmar que a análise multivariada é a área da 

análise estatística que preocupa-se com as relações entre as variáveis e como tal 

apresenta duas características principais: os valores das diferentes variáveis devem ser 

obtidos sobre os mesmos indivíduos, além disso, devem ser interdependentes e 

consideradas simultaneamente. 

Segundo Ferreira (2008), dentre as áreas da estatística, a multivariada é 

certamente a que possui a maior importância na solução de investigações científicas de 

vários fenômenos, em diversas áreas de conhecimento. As respostas para esses 

fenômenos são mensuradas em mais de uma variável e, em geral, as análises são 

realizadas separadamente para cada uma delas. As técnicas e métodos estatísticos 

multivariados procuram contemplar todas as variáveis de uma forma integrada, onde as 
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inter-relações são estudadas com um maior grau de profundidade, obtendo-se assim 

soluções mais consistentes e úteis para as avaliações nas quais são necessárias estes 

tipos de técnicas.  

Segundo Mingoti (2005), a estatística multivariada é dividida basicamente em dois 

grupos: a) análises de técnicas exploratórias de sintetização, ou simplificação da 

estrutura de variabilidade dos dados e; b) estudo de inferências estatísticas. 

Fazem parte do primeiro grupo: análise de componentes principais (ACP); análise 

fatorial (AF); análises de agrupamentos (AA); análise discriminante (AD); análise de 

correspondência (AC) e; análises de correlações canônicas (ACC).  

No segundo grupo, encontram-se os métodos de estimação de parâmetros, testes 

de hipótese, análise de variância, covariâncias e de regressão multivariadas. 

Dentre as técnicas de análise estatística multivariada, a que será aplicada no 

presente estudo, consiste na análise de correlações canônicas, assim sendo, será 

apresentada uma descrição dos procedimentos metodológicos de forma simplificada 

dessa técnica estatística. 

Mingoti (2005) descreve que as Análises de Correlações Canônicas tem como 

objetivo principal o estudo das relações lineares existentes entre dois conjuntos de 

variáveis. O conceito básico é resumir a informação de cada conjunto de variáveis em 

combinações lineares, sendo que a seleção dos coeficientes dessas combinações é feita 

tendo como critério à maximização da correlação entre as combinações lineares de cada 

conjunto de variáveis. As combinações lineares que podem ser estabelecidas são 

denominadas de variáveis canônicas, enquanto que a correlação entre elas é chamada 

de correlação canônica. Esse tipo de correlação mede basicamente o grau de associação 

existente entre as variáveis dos dois grupos. 

O objetivo deste estudo foi descrever uma metodologia para análise estatística 

multivariada utilizando geotecnologias para correlacionar variáveis ambientais. Como 

exemplo metodológico, foi verificada a relação entre os parâmetros físico-químicos 

(temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, fósforo, nitrato e amônia), biológicos 

(coliformes termotolerantes) e de uso da terra por meio da utilização de técnica de 

análise estatística multivariada, mais especificamente, a correlação canônica em 13 

(treze) sub-bacias de tributários do rio Itapemirim, ES. 

 

2 Metodologia 

 

Os procedimentos adotados para implementação da metodologia para análise 

estatística multivariada utilizando geotecnologias para correlacionar variáveis ambientais 

basicamente devem ser divididos em quatro etapas, sendo:  
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a) Aquisição dos materiais e informações; 

b) levantamentos dos dados de campo;  

c) preparação e geração da base de dados e; 

d) modelagem estatística multivariada - Análise de Correlação Canônica. 

 

a) Aquisição dos materiais e informações 

 

Para análise da situação ambiental e informações gerais da área de estudo, 

devem ser realizados levantamentos bibliográficos acerca do tema que envolve a 

pesquisa, além da aquisição de materiais existentes sobre a região de abrangência da 

área de estudo, obtidas em algumas instituições e órgãos. 

As informações cartográficas necessárias para realização do estudo devem ser 

representadas pelos seguintes planos de informações vetoriais: 

− Municípios; 

− localidades; 

− hidrografia; 

− curvas de nível; 

− bacia hidrográfica e; 

− entre outras. 

Além dos planos de informações vetoriais, será necessária a obtenção de planos 

de informações matriciais de alta resolução espacial que podem ser representadas por 

aerofotos digitais e imagens de satélite. 

 

b) Levantamentos dos dados de campo 

 

Nesta etapa, devem-se definir os pontos para coletas de amostras tendo como 

exemplo os parâmetros físico-químicos (temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, 

fósforo, nitrato e amônia), biológicos (coliformes termotolerantes) da água. Neste caso, 

com intuito de otimizar os trabalhos de campo, primeiramente deve ser feito um 

planejamento, conforme os seguintes critérios: preferência por rios perenes; facilidade de 

acesso aos pontos, áreas com diferentes tipos de uso da terra e um conjunto de pontos 

mais espalhado possível ao longo da sub-bacia representativa da área de estudo. 

É fundamental realizar visita de campo, a fim de verificar “in situ” a área de estudo 

e também identificar e mapear os corpos hídricos, por meio de pontos coletados com 

aparelho GPS, além de realizar registro de fotos para reconhecimento dos diferentes 

usos da terra, considerando posterior composição dos mapas. 
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Como exemplo de aplicação da metodologia proposta para esta etapa, na Tabela 

1 e Figura 1 são apresentados os pontos de amostragem para coleta de água na área de 

estudo representada pela bacia hidrográfica do rio Itapemirim, ES. 

 

c) Preparação e geração da base de dados 

 

Considerando como exemplo os parâmetros físico-químicos e biológicos da água 

e de uso da terra, a preparação da base de dados deve ser dividida em duas etapas: 

 

Primeira etapa : escolha e tratamento dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos: 

Como exemplo, dado que a área de estudo possui uso predominantemente agrícola e 

com criação de pecuária de forma extensiva, deve-se optar pelo emprego de 5 (cinco) 

parâmetros considerados relevantes para um direcionamento da questão da qualidade da 

água, sendo eles: coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido (OD), fósforo (P), nitrato 

e amônia. Para cada ponto, deve-se realizar 3 (três) replicações das medidas a fim de 

conduzir uma maior confiabilidade aos parâmetros coletados. 

 

Segunda etapa:  delimitação das sub-bacias e geração dos mapas de uso da terra por 

intermédio da utilização de técnicas de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). A 

metodologia desta etapa deve ser composta de dois procedimentos básicos:  

 

Procedimento 1: delimitação das áreas das sub-bacias hidrográficas a partir dos pontos 

pré-definidos para coleta de água: para a delimitação das sub-bacias devem ser 

utilizados planos vetoriais representados por curvas de nível e hidrografia, e ainda as 

ortofotos digitais como “ background”  para auxiliar o processo. As sub-bacias devem ser 

delimitadas a partir de seus divisores topográficos, considerando os pontos de coleta de 

análise de água pré-estabelecidos. A delimitação deve atender apenas a fatores de 

ordem topográfica, ou seja, “define uma linha de cumeada que pode-se chamar de linha 

de divisor das águas”, pois é ela que divide as precipitações e, que por escoamento 

superficial, seguem as linhas de maior declive, contribuindo para a vazão que passa na 

seção em estudo (MAGALHÃES, 1989). Como exemplo, a Figura 2 apresenta o mapa de 

localização das 13 (treze) sub-bacias hidrográficas delimitadas, Espírito Santo. 
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Tabela 1. Coordenadas dos pontos definidos para as coletas de água na área de 

estudo representada pela bacia hidrográfica do rio Itapemirim, ES 

 

Pontos de análise Corpos hídricos 
Coordenadas  

E N 
1 córrego Independência 284084 7685640 
2 ribeirão Poço do Anta 286525 7687305 
3 ribeirão Salgado 279163 7697945 
4 córrego Itaoca 277567 7703488 
5 ribeirão Estrela do Norte 267883 7703919 
6 ribeirão Floresta 265962 7703499 
7 ribeirão São João da Mata 263367 7702626 
8 ribeirão Vala de Souza 252161 7702468 
9 ribeirão Monte Cristo 250188 7705390 

10 córrego Santa Angélica 247193 7704758 
11 córrego Horizonte 244763 7703230 
12 córrego do Bosque 241072 7705042 
13 córrego da Biquinha 239057 7707193 

 
 

 

 

Figura 1. Localização dos pontos de amostragem para  coleta de água na bacia 

hidrográfica do rio Itapemirim, ES. 
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Figura 2. Localização das 13 (treze) sub-bacias hid rográficas, ES.  
 

Procedimento 2: geração dos mapas de uso da terra, utilizando aerofotos digitais ou 

imagens de satélite de alta resolução espacial: primeiramente, devem ser levantadas as 

informações temáticas, ou seja, as classes de uso da terra para composição dos mapas, 

sendo obtidas a partir da interpretação visual por meio de técnicas de foto-interpretação 

das aerofotos digitais ou imagens de satélite. Como exemplo, as classes definidas e 

fotointerpretadas para a área de estudo foram: área edificada; área agrícola; pastagem; 

vegetação intermediária; fragmento florestal; solo exposto e fragmento rochoso. 

 

d) Modelagem estatística multivariada - Análise de Correlação Canônica. 

 

Nesta etapa, deve-se definir uma amostra de pares de vetores aleatórios 
~
X  e 

~
Y . 

Como exemplo, o vetor 
~
X  é um vetor aleatório no qual os componentes correspondem 

aos parâmetros de qualidade de água:  
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Em que, 
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1X : coliformes termotolerantes; 

2X : oxigênio dissolvido; 

3X : fósforo; 

4X : nitrato e; 

5X : amônia. 
 

Por conseguinte, a definição dos componentes do vetor aleatório 
~
Y  está 

associada à percentagem de classes de uso da terra que possuem as maiores 

interferências antrópicas, tendo em vista o mapeamento realizado. São eles: 
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Em que, 

1Y : percentagem de área edificada; 

2Y : percentagem de área agrícola; 

3Y : percentagem de pastagem; 

4Y : percentagem de solo exposto. 

 

As componentes do vetor 
~
Y  devem ser obtidas da seguinte maneira: [(Área de 

cada tipo de uso da terra da sub-bacia) / (Área total da sub-bacia)] gerando valores 

adimensionais. 

Após definidos os vetores aleatórios
 ~

X  e 
~
Y , uma análise exploratória dos dados 

deve ser realizada. A média e a mediana de cada uma das variáveis componentes devem 

ser comparadas com o objetivo de identificar variáveis assimétricas ou valores 

discrepantes. Também, ao comparar as médias (ou as medianas) das variáveis 

componentes entre si, é possível verificar discrepâncias entre as escalas. 

Em seguida devem ser obtidos os auto-valores e auto-vetores normalizados 

associados das matrizes 

~
X

~
Y~

1

~
Y~

~
Y

~
X~

1

~
X~

RRRR −−  e 

~
Y

~
X~

1

~
X~

~
X

~
Y~

1

~
Y~

RRRR −− . 

Os auto-valores de 

~
X

~
Y~

1

~
Y~

~
Y

~
X~

1

~
X~

RRRR −−  são os mesmos de 

~
Y

~
X~

1

~
X~

~
X

~
Y~

1

~
Y~

RRRR −− , e 

correspondem aos quadrados da correlação entre os pares de variáveis canônicas. E os 
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auto-vetores de 

~
X

~
Y~

1

~
Y~

~
Y

~
X~

1

~
X~

RRRR −−  e de 

~
Y

~
X~

1

~
X~

~
X

~
Y~

1

~
Y~

RRRR −−  correspondem aos coeficientes 

das combinações lineares que constituem as variáveis canônicas. 

Os pares das variáveis canônicas são representados da seguinte forma: 

 

∗=
~

'

1~
1 XaU  

∗=
~

'

1~
1 YbV  

 

Onde os vetores dos coeficientes são expressos por: 

 

[ ]'p11211
1~

a...aaa =  

[ ]'q11211
1~

b...bbb =
 

 

Em que, 

1~
a . primeiro auto-vetor normalizado de 

~
X

~
Y~

1

~
Y~

~
Y

~
X~

1

~
X~

RRRR −−  e; 

1~
b . primeiro auto-vetor normalizado de 

~
Y

~
X~

1

~
X~

~
X

~
Y~

1

~
Y~

RRRR −− . 

 

Portanto, o primeiro par de variáveis canônicas pode ser escrito, com p = 5 e q = 

4, da seguinte maneira: 
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Onde os vetores *
~
X  e *

~
Y são, respectivamente, os vetores 

~
X  e 

~
Y  padronizados, 

isto, é: 
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( ) 1,2,...,4.j    ,SdiagD   com    YYD
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Vale ressaltar que os pares de variáveis canônicas apresentam variância igual a 1 

(um) e que a correlação entre as variáveis 1U  e 1V  é máxima dentre todos as possíveis 

combinações lineares de *
~
X  com as combinações lineares de *

~
Y . 

 O fluxograma metodológico de todas as etapas exemplificadas desenvolvidas no 

estudo é mostrado na Figura 3. 

 
 
3 Resultados e discussão 
 

Abaixo segue os resultados da relação entre os parâmetros físico-químicos 

(temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, fósforo, nitrato e amônia), biológicos 

(coliformes termotolerantes) e de uso da terra por meio da utilização de técnica de 

análise estatística multivariada, especificamente, correlação canônica, tendo como 

exemplo 13 (treze) sub-bacias de tributários do rio Itapemirim, ES. 

  A Tabela 2 apresenta o resultado das correlações entre a variável canônica 1U  

com as componentes padronizadas do vetor 
~
X , ou seja, o vetor 

~
X1U~

R . 

Tabela 2. Resultado do vetor de correlação entre a variável canônica 1U  e as 

componentes padronizadas do vetor 
~
X  

 
Componentes do vetor  

~
X1U~

R  (canonical loadings) 

-0.005 (colif. term. - muita fraca) 

-0.567 (oxig. diss. - moderada) 

 0.113 (fosf. - fraca) 

 0.240 (nitr. - fraca a moderada) 

 0.063 (amon. - fraca) 
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Figura 3. Fluxograma metodológico de todas as etapa s exemplificadas desenvolvidas no estudo. 
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De acordo com o resultado da Tabela 2, observa-se que a variável coliformes 

termotolerantes padronizada possui correlação com 1U  igual a -0.005 indicando uma 

contribuição muito fraca na constituição de 1U ; a variável oxigênio dissolvido padronizado 

possui correlação com 1U  igual a  -0.567 indicando uma contribuição moderada na 

constituição de 1U ; a variável fósforo padronizado possui correlação com 1U  igual a 

0.113 indicando uma contribuição fraca na constituição de 1U ; a variável nitrato 

padronizada possui correlação com 1U  igual a 0.240 indicando uma contribuição de fraca 

a moderada na constituição de 1U ; e a variável amônia padronizada possui correlação 

com 1U  igual a 0.063 indicando uma contribuição fraca para constituição de 1U . 

A Tabela 3 apresenta o resultado do vetor correlação da variável canônica 1V com 

as componentes padronizadas do vetor 
~
Y . 

 
 
Tabela 3. Resultado do vetor de correlação da variá vel canônica 1V  com as 

componentes as padronizadas do vetor 
~
Y  

 
Componentes do vetor  

~
Y1v~

R  (canonical loadings) 

0.188 (área edificada – fraca) 

-0.263 (área agrícola – fraca a moderada) 

 0.294 (pastagem – fraca a moderada) 

 0.739 (solo exposto – moderada a forte) 
 

 

A variável área edificada padronizada possui correlação com 1V  igual a 0.188 

indicando uma contribuição fraca na constituição de 1V ; a variável área agrícola 

padronizada possui correlação com 1V  igual a -0.263 indicando uma contribuição fraca a 

moderada na constituição de 1V ; a variável pastagem padronizada possui correlação com 

1V  igual a 0.294 indicando também uma contribuição fraca a moderada na constituição 

de 1V ; Já a variável solo exposto padronizada possui correlação com 1V  igual a 0,739, 

indicando uma contribuição moderada a forte na constituição de 1V . 

De acordo com as correlações 

~
X1U~

R  e 

~
Y1v~

R , 1U  pode, basicamente, ser 

entendida como um contraste entre nitrato e oxigênio dissolvido, ou seja, valores grandes 

observados para a variável 1U  indicam, de modo geral, uma concentração alta de nitrato 
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e baixa de oxigênio dissolvido na amostra de água, enquanto 1V  pode, basicamente, ser 

entendida como um índice agregativo de atividades antrópicas associada com 

agropecuária e exposição do solo, isto é, valores altos da variável 1V  indicam, de modo 

geral, uma grande atividade agropecuária e exposição do solo nas sub-bacias 

investigadas. 

Assim sendo, as variáveis canônicas 1U  e 1V  serão chamadas daqui por diante de 

“ índice de degradação da água”  e “ índice de uso do solo”, respectivamente. 

A correlação canônica entre 1U  e 1V  é, em módulo, igual a 0,87, portanto, há uma 

considerável relação (linear) entre o índice de degradação da água e o índice de uso do 

solo (para as sub-bacias investigadas durante o período de seca – Inverno). 

Em síntese, de modo geral, para as sub-bacias investigadas durante o período de 

seca na região delimitada, as atividades antrópicas associadas a solo exposto, agricultura 

e pastagem geram impactos na qualidade de água, sobretudo na diminuição do oxigênio 

dissolvido e no aumento das concentrações de nitrato. 

Os valores das variáveis canônicas, chamadas de scores, para cada uma das 13 

(treze) sub-bacias são apresentados na Tabela 4. Já a Tabela 5 apresenta uma síntese 

dos dados amostrais para as variáveis canônicas (scores). 

 

 

Tabela 4. Valores dos pares de variáveis canônicas (scores) para cada sub-bacia 
 

Unidades 
amostrais Sub-bacias 

(Índice de degradação da 
água, 

Índice de uso do solo) 
1 Córrego da Biquinha (Pto 13) (0.39, 0.25) 
2 Córrego do Bosque (Pto 12) (- 0.49, 0.80) 
3 Córrego Horizonte (Pto 11) (- 0.35, - 0.68) 
4 Córrego Santa Angélica (Pto 10) (-1.00, - 0.20) 
5 Ribeirão Monte Cristo (Pto 9) (- 0.17, - 0.49) 
6 Ribeirão Vala de Souza (Pto 8) (- 0.03, 0.33) 
7 Ribeirão São João da Mata (Pto 7) (0.36, 0.35) 
8 Ribeirão Floresta (Pto 6) (- 0.57, - 0.62) 
9 Ribeirão Estrela do Norte (Pto 5) (- 0.19, - 0.91) 
10 Córrego Itaoca (Pto 4) (1.54, 1.70) 
11 Ribeirão Salgado (Pto 3) (- 0.69, - 0.67) 
12 Ribeirão Poço do Anta (Pto 2) (0.10, 0.62) 
13 Córrego Independência (Pto 1) (1.11, 1.10) 
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Tabela 5. Síntese dos dados amostrais para as variá veis canônicas (scores) 
 

 
 Índice de degradação da 

água ( )1U  
Índice de uso do solo 

( )1V  
Mínimo  - 1.007 - 0.907 
1º Quartil  - 0.453 - 0.671 
Mediana  - 0.176 -0.205 
Média  3.169e-18 1.601e-16 
Var. 0.516 0.654 
Std. Dev.  0.718 0.809 
3º Quartil  0.366 0.353 
Máximo  1.546 1.702 

 

Com base nos resultados dispostas nas Tabelas 4 e 5 pode-se destacar algumas 

informações importantes acerca dos scores: 

− As distribuições das variáveis canônicas ( )1U  e ( )1V  são levemente assimétricas, dado 

que há diferenças acentuadas entre as médias e medianas; 

− As sub-bacias mais favoráveis em termos do índice de degradação da água ( )1U  são 

as sub-bacias Ribeirão da Floresta e Ribeirão Salgado, consequentemente são as 

que apresentam os menores índices de uso da terra ( )1V ; 

− As sub-bacias mais críticas em termos do índice de degradação da água ( )1U são as 

sub-bacias Córrego de Itaoca e Córrego Independência, logo são as que apresentam 

os maiores índices de uso da terra ( )1V . 

De acordo com os resultados da dispersão das variáveis canônicas ( )1U  e ( )1V , 

mostrados na Figura 4, observa-se uma correlação positiva entre elas ( ) 87,0V,U Corr 11 = , 

pois para valores baixos do índice de degradação da água segue, em média, valores 

baixos do índice de uso da terra. 

 

 

4 Conclusões 

 

Nas condições em que os estudos foram conduzidos na área de estudo 

exemplificada, a análise dos resultados permitiu-se apresentar as seguintes conclusões: 

− A correlação canônica do primeiro par de variáveis canônicas é de 0,87, portanto, é 

uma relação linear considerável; 

− a atividade agropecuária (agricultura e pecuária de forma extensiva), pastagem e 

também a classe solo exposto causam impactos consideráveis na qualidade de água, 

sobretudo na diminuição das concentrações de oxigênio dissolvido e no aumento de 
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nitrato nas amostras de água. Essa afirmação é limitada as sub-bacias investigadas 

para o período de seca (Inverno); 

− em alguns pontos de análise de água, ocorreram alterações em alguns parâmetros: 

coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido e em quase todos os pontos de 

análises para o parâmetro fósforo, ultrapassando os valores preconizados para Classe 

II, conforme os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005;  

− a área de estudo, apesar de rural, com atividades agropecuárias e com baixa 

concentração urbana, ainda assim, sofre um desequilíbrio em relação à qualidade de 

seus corpos hídricos, fato este associado à falta de conservação e controle de uma 

fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos competentes e; 

− a metodologia para análise estatística multivariada utilizando geotecnologias para 

correlacionar variáveis ambientais mostrou-se eficaz e aplicável podendo ser 

implementada em outra área de estudo e para diferentes variáveis ambientais a serem 

definidas. 

 

 

 

Figura 4. Dispersão das variáveis canônicas: índice  de degradação da água versus 

índice de uso do solo. 
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