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Apresentação 

 

 

 Este livro traz ao leitor exemplos da aplicação de técnicas de geoprocessamento 

para a elaboração de análises ambientais. A partir dos capítulos apresentados, se tomará 

conhecimento de como tecnologias modernas podem ser utilizadas para espacializar dados e 

informações que permitem a avaliação das condições do ambiente em áreas de interesse, 

localizando onde está cada característica, possibilitando as intervenções necessárias nos 

lugares que delas precisam.  

O capítulo 1 apresenta a aplicação do SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

Idrisi, versão Selva, na caracterização da morfometria da microbacia do córrego do Veado 

localizado no município de Brotas, SP. No capítulo 2 os autores utilizaram dados de uma 

carta topográfica integrados em um SIG para averiguar o uso da terra nas APP (Áreas de 

Preservação Permanente) e verificar se o Código Florestal (Lei 12.651/2012) está sendo 

cumprido na bacia hidrográfica do Ribeirão Sória localizado no município de Astorga, PR. O 

capítulo 3 traz uma análise do desempenho da classificação supervisionada pelo método da 

máxima verossimilhança (maxver) nos aplicativos Idrisi Selva e Terra View 4.2.2. Na 

sequência, o capítulo 4 demonstra os resultados de uma análise comparativa da fusão de 

imagens dos sensores CCD (Charge Coupled Device) e HRC (High Resolution Camera) feita a 

partir dos métodos IHS e de componentes principais realizada na área urbana do município 

de Três Lagoas, MS. 

Já no capítulo 5, é apresentada metodologia utilizada na análise da fragilidade 

ambiental do córrego Moeda localizado no município de Três Lagoas, MS. No capítulo 6 os 

autores trazem a descrição das técnicas utilizadas para o levantamento das APP e dos 

fragmentos florestais inseridos na bacia hidrográfica do ribeirão Cuiabá localizado nos 

municípios de Mirante do Paranapanema e de Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo. O 

capítulo 7 traz um estudo onde os autores analisaram a relação da vegetação ripária com a 

qualidade dos recursos hídricos da bacia do Ribeirão Anhumas, localizado no município de 

mesmo nome, no estado de São Paulo. E, no capítulo 8, os pesquisadores avaliaram as 

implicações dos desvios climáticos e do uso da terra no manancial da bacia do córrego 

moeda, município de Três Lagoas, MS.  
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Assim, considerando-se que o geoprocessamento é um conjunto de técnicas e 

métodos que usa diversas geotecnologias nas suas análises, se observa a partir dos capítulos 

apresentados que ele pode ser aplicado nas diferentes áreas dos estudos ambientais. Estes 

estudos por sua vez, tem se tornado cada vez mais importantes e urgentes, em função da 

forma com que os espaços naturais têm sido ocupados nas últimas décadas. Esta ocupação 

na maioria dos lugares tem desconsiderado a capacidade de suporte dos recursos naturais 

(solo, água, flora e fauna) e, por conta disso, tem trazido consequências severas com a 

destruição de vastas áreas de vegetação nativa, comprometendo o habitat de espécies da 

macro e microfauna, diminuindo a infiltração das águas no solo, causando grandes processos 

erosivos e o assoreamento de muitos rios e reservatórios naturais e artificiais. Estas 

situações impactam, como consequência, agricultores pequenos e grandes pela perda de 

áreas produtivas, e a sociedade em geral pelo aumento dos custos dos produtos adquiridos. 

Além disso, a população é atingida pela redução da qualidade e da quantidade de água 

disponível para os usos diários, com consequente encarecimento, principalmente nas áreas 

urbanas. 

Neste contexto, o livro que agora chega ao leitor oferece exemplos práticos e 

aplicados de análises ambientais feitas a partir de técnicas de geoprocessamento. Espera-se 

que os capítulos nele constantes permitam elucidar dúvidas e auxiliar pesquisadores, 

gestores e o público em geral a conhecer a temática ou replicar as técnicas em locais que 

necessitem de levantamentos e análises similares aos aqui apresentados. 

 

Prof. Dr. Edson Luís Piroli 
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Capítulo 1 

 

SIG APLICADO NA DISCRIMINAÇÃO MORFOMÉTRICA DA 

MICROBACIA DO CÓRREGO DO VEADO – BROTAS/SP 
 

Sérgio Campos 1 

Sara Fernandes Martins 2 

Marcelo Campos 3 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso adequado dos recursos naturais exige estudos aprofundados para que sejam 

compreendidos os possíveis impactos provocados pela ação antrópica (QUEIRÓZ, 2008). A 

caracterização fisiográfica da microbacia do córrego do Veado – Brotas/SP é essencial para a 

elaboração e implementação de futuros projetos agroambientais regionais, pois os 

resultados auxiliarão na compreensão do escoamento superficial da microbacia. 

A morfometria é uma ferramenta fundamental no diagnóstico de suscetibilidade à 

degradação ambiental, delimitação da zona ripária, planejamento e manejo de microbacias 

(MOREIRA; RODRIGUES, 2010), pois a sua caracterização permite descrever a formação 

geomorfológica da paisagem em sua variação topográfica (CHRISTOFOLETTI, 1969), bem 

como possui um papel significativo no condicionamento de respostas ligadas à erosão 

hídrica, gerado após eventos pluviométricos relevantes (ARRAES et al., 2010). 

O monitoramento contínuo dos recursos hídricos é um instrumento essencial para 

melhor avaliar os fenômenos hidrológicos críticos, envolvendo tanto as secas quanto 

inundações. Com a adequada avaliação dos recursos hídricos, utilizando o monitoramento 

dos dados relativos a uma microbacia, por exemplo, pode-se propor uma adequação da 

                                                           
1
 Prof. Titular, Departamento de Engenharia Rural, Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP. E-mail: 

seca@fca.unesp.br 
2
 Prof. Dr., EDUVALE – Avaré. E-mail: rcnardini@yahoo.com 

3
 Prof. Dr., Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP. E-mail: seca@fca.unesp.br 
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ocupação do solo em relação ao seu potencial e de suas limitações, tornando possível um 

manejo racional e equilibrado com a natureza, conquistando assim a sustentabilidade.  

 

A implantação de uma política agrícola adequada e séria necessita de 
embasamento técnico e científico, com informações confiáveis e atualizadas sobre 
o grau de uso e utilização das terras e sobremaneira com o intuito de racionalizar e 
viabilizar o planejamento agrícola de determinada região, face à grande extensão 
territorial do país e à diversidade de uso, relevo, clima e tipos de solos encontrados 
nas diversas regiões. 

 

O presente trabalho teve como objetivo a caracterização morfométrica da 

microbacia do córrego do Veado – Brotas/SP, em ambiente do Sistema de Informações 

Geográficas Idrisi Selva, visando ao planejamento e ao manejo integrado dos recursos 

hídricos da área.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A microbacia do córrego do Veado localiza-se na porção norte do município de 

Brotas/SP, entre as coordenadas UTM 791200 a 798450 de longitude W Gr. e 7524450 a 

7530400 de latitude S, com uma área de 2565 ha.  

O clima predominante do município, classificado segundo o sistema Koppen, é do 

tipo Cwa – clima subtropical úmido com invernos secos e verões quentes – em que a 

temperatura do mês mais frio é inferior a 18 °C e do mês mais quente ultrapassa os 22 °C. 

Na caracterização morfométrica da área foi utilizada a carta planialtimétrica do 

IBGE (1974), em escala 1:50.000, folha Brotas-SF-22-Z-B-III-4, com curvas de nível de 20 em 

20 metros, para extração da rede de drenagem e da planialtimetria (Figura 1). 

Após a delimitação da área da bacia obteve-se as características dimensionais da 

rede de drenagem, que são parâmetros quantitativos que permitem eliminar a subjetividade 

na sua caracterização. Na determinação desses parâmetros foi seguida a metodologia citada 

por Oliveira e Ferreira (2001) no cálculo do maior comprimento (C), do comprimento do 

curso principal (CP), do comprimento total da rede (CR), do perímetro (P) e da área (A), as 

quais foram obtidas através do software Sistema de Informações Geográficas Idrisi Selva 

utilizado para manipulação, tratamento e análise dos dados gerados como as curvas de nível 

e a rede de drenagem da microbacia. 
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Figura 1. Planialtimetria e hidrografia da microbacia do córrego do Veado – Brotas/SP 

 
 

 
Na caracterização da composição e padrão de drenagem foram analisados os 

seguintes parâmetros: a densidade de drenagem (Dd), a extensão do percurso superficial 

(Eps), a extensão média do escoamento superficial (I), a textura da topografia (Tt), o 

coeficiente de manutenção (Cm), a rugosidade topográfica (Rt) e o índice de forma (K) foram 

determinados a partir da metodologia desenvolvida por Christofoletti (1969), bem como o 

fator de forma (Kf), segundo Almeida (2007). 

A densidade hidrográfica é a relação existente entre o número de rios ou canais e a 

área da bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1969), sendo expressa pela equação: Dh = N . 

A-1, onde: Dh – Densidade hidrográfica em km-2; N – Número total de rios, e A – Área da 

bacia hidrográfica em km2. 

A declividade média foi obtida a partir da fórmula abaixo e classificada segundo 

Lepsch et al. (2001): H = (D . L) 100/A, onde: H – Declividade média em %; D – Distância 
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entre as curvas de nível em m; L – Comprimento total das curvas de nível em m, e A – Área 

da microbacia em m2. 

O coeficiente de rugosidade (CR = Dd . H, onde: CR = coeficiente de rugosidade; Dd 

= densidade de drenagem, e H = declividade média), por ser um parâmetro que direciona o 

uso potencial das terras rurais, dependendo das características das atividades – agricultura, 

pecuária, silvicultura com reflorestamento ou preservação permanente –, foi usado para 

definir as classes de uso da terra das cinco microbacias hidrográficas da bacia do rio 

Soledade, que são: A (menor valor de CR) – terras apropriadas à agricultura; B – terras 

apropriadas à pecuária; C – terras apropriadas à pecuária e reflorestamento, e D (maior valor 

de CR) – terras apropriadas para florestas e reflorestamento (ROCHA; SILVA, 2001).  

A densidade de drenagem é a correlação do comprimento total dos rios com a área 

da bacia, sendo obtida a partir da fórmula (SILVA et al., 2004): Dd= l . A-1, onde: Dd – 

Densidade de drenagem em km/km2; L – Comprimento total dos rios ou canais em km, e A – 

Área da bacia em km2. 

O índice de circularidade, também denominado por alguns autores como índice de 

forma, representa a relação existente entre o perímetro e a área da bacia. O número 

calculado independe da área considerada, dependendo apenas da forma da bacia (SILVA et 

al., 2004). O menor valor possível a ser encontrado é 1,0, correspondendo a uma bacia 

circular (GANDOLFI, 1971). Esse parâmetro influencia a determinação da vazão e a 

intensidade de escoamento (SILVA et al., 2004). O índice de circularidade foi determinado 

pela equação: TC=12,57 P2, onde: K – Índice de circularidade; P – Perímetro da bacia em km, 

e A – Área da bacia em km2. 

O coeficiente de compacidade é a relação entre o perímetro da microbacia e o 

perímetro de uma circunferência de um círculo de área igual da microbacia, que de acordo 

com Villela e Mattos (1975), é um número adimensional que varia com a forma da 

microbacia, independentemente de seu tamanho. Se a bacia for irregular, maior será o 

coeficiente de compacidade e menos sujeita a enchentes, sendo: Kc = 1-1,25 (redondas para 

ovaladas); 1,25-1,50 (ovaladas); 1,50-1,70 (blongas).  

Na determinação do Kc utilizou-se da fórmula: Kc = 0,28 (P : A1/2), onde: Kc – 

Coeficiente de compacidade; P – Perímetro em metros, e A – Área de drenagem em m2. 

A forma de uma microbacia pode ser comparada conforme algumas figuras 

geométricas conhecidas. Assim, o coeficiente de compacidade, índice de circularidade, 



Geoprocessamento aplicado a análises ambientais -  15 

 

compara a microbacia a um círculo e o fator de forma a comparar a um retângulo. A forma 

da microbacia e a configuração do sistema de drenagem estão associadas à estrutura 

geológica do terreno. O fator de forma (Ff) pode ser determinado pela seguinte equação: Ff 

= A/L2, onde: Ff – Fator de forma; A – A área de drenagem em m2, e L – O comprimento do 

eixo da bacia em metros. 

A razão de relevo é a relação entre a diferença de altitude dos pontos extremos da 

bacia e seu comprimento (SCHUMM, 1956), que, segundo Carvalho (1981), demonstra que 

quanto maiores os valores mais acidentado será o relevo na região. Quanto maior a razão de 

relevo maior será a declividade geral da bacia; portanto, maior será a velocidade da água a 

escoar no sentido de seu maior comprimento. Piedade (1981) utilizou os seguintes valores 

para quantificar a razão de relevo: Razão de relevo baixa – 0,00 a 0,10; média – 0,11 a 0,30, 

e alta – 0,31 a 0,60. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A análise dos resultados obtidos para a microbacia do Córrego do Veado (Tabela 1) 

mostra que a área é de 25,65 ha, o perímetro de 20 km e o fluxo de água se dá na direção E-

W da microbacia, com um comprimento de 7 km. O comprimento total da rede de drenagem 

é de 35 km, demonstrando que a microbacia apresenta-se com poucos canais de drenagem. 

O formato é caracterizado fisicamente por parâmetros que relacionam com formas 

geométricas conhecidas, como o fator de forma que relaciona a um retângulo e o coeficiente 

de compacidade que relaciona a um círculo (RODRIGUES et al., 2011). 

A forma é um parâmetro importante na determinação do tempo de concentração, 

pois determina o tempo necessário para que toda a microbacia contribua na saída da água 

após uma precipitação, uma vez que quanto maior o tempo de concentração menor será a 

vazão máxima de enchentes. O baixo valor do fator de forma (0,52) obtido para o Córrego do 

Veado indica que a microbacia tem o formato mais ovalado.  
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Tabela 1. Características morfométricas da microbacia córrego do Veado, Brotas/SP 

Características físicas Unidades Resultados 

Parâmetros dimensionais da microbacia 

Área (A)  km
2 

25,65 

Perímetro (P) km 20 

Comprimento do rio principal (C) km 7 

Comprimento da rede de drenagem total (Cr) km 35 

Comprimento das curvas de nível (Cn) km 122,1 

Comprimento vetorial km 6,6 

Características do relevo 

Coeficiente de compacidade (Kc) --- 1,11 

Fator forma (Ff) --- 0,52 

Índice de circularidade (Ic) --- 0,87 

Declividade média (D) % 9,52  

Altitude média (Hm) M 705 

Maior altitude (MA) M 842 

Menor altitude (mA) M 568 

Amplitude altimétrica (H) M 274 

Coeficiente de rugosidade (CR) --- 12,28 

Padrões de drenagem da microbacia 

Ordem da microbacia (W) --- 3
a 

Densidade de drenagem (Dd) (km/km
2
) 1,36  

Coeficiente de manutenção (Cm) (m/m²) 735,3 

Extensão do percurso superficial (Eps) M 0,34 

Gradiente de canais (Gc) % 12,02 

Índice de sinuosidade (Is) - 1,06 

Frequência de rios (Fr) - 0,77 

 

 

A área de uma microbacia é de extrema importância, pois ela influencia na 

quantidade de água produzida como deflúvio. A forma e o relevo atuam sobre a taxa e o 

regime desta na produção de água e na taxa de sedimentação. 

O coeficiente de compacidade maior que 1 (1,11) e o fator de forma baixo (0,52) 

permitiram afirmar que a microbacia, em condições normais de precipitação, excluindo-se 

eventos de intensidades anormais, é pouco suscetível a enchentes. Portanto, os resultados 

desses parâmetros mostram que a microbacia não possui formato circular, tendendo para a 
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forma alongada, elíptica (SANTOS, 2001) e apresenta menor risco de enchentes sazonais, 

bem como o valor do índice de circularidade de 0,87, que permitiu confirmar também que a 

microbacia não possui forma próxima à circular, isto é, apresenta forma alongada.  

Os baixos valores de Dd, Fr e Razão, provavelmente, estão associados à presença de 

rochas permeáveis (TONELLO et al., 2006), pois facilita a infiltração da água no solo 

diminuindo o escoamento superficial e o risco de erosão e degradação ambiental, pois 

quanto maiores esses valores mais intenso é o processo de erosividade do solo (RODRIGUES 

et al., 2008).  

As características da rede de drenagem da microbacia mostram que a densidade de 

drenagem foi de 1,36 km/km2. Christofoletti (1969) afirma que a densidade de drenagem da 

microbacia é baixa, pois o valor é menor que 7,5 km/km2, enquanto para Villela e Mattos 

(1975) esse índice pode variar de 0,5 km/km² em microbacias com drenagem pobre, 3,5 

km/km2 ou mais em microbacias excepcionalmente bem drenadas, indicando que a 

microbacia do ribeirão Capuava apresenta baixa drenagem, indicando que esses valores 

baixos de densidade de drenagem estão geralmente associados a regiões de rochas 

permeáveis e de regime pluviométrico caracterizado por chuvas de baixa intensidade ou 

pouca concentração da precipitação. 

A sinuosidade é um dos fatores controladores da velocidade de escoamento do 

canal, pois, quanto mais próximo da unidade, demonstra que o rio segue exatamente a linha 

do talvegue, ou seja, apresenta-se com baixo grau de sinuosidade (SILVA et al., 2009). 

O valor médio da extensão do percurso superficial (0,34) e do coeficiente de 

manutenção (735,3) confirma a presença de solos permeáveis na microbacia. 

O conhecimento da declividade de um solo pode ser obtido de diversas maneiras, 

em campo e em laboratório, para estudos geológicos, hidrológicos, pedológicos, etc.  

O grau de erosão dos solos é função da declividade média, que determina maior ou 

menor velocidade de escoamento da água pluvial sobre a superfície, associada à cobertura 

vegetal, ao tipo de solo e ao tipo de uso da terra, obtida para cada bacia, segundo Rocha 

(2001), e que, segundo Averbeck e Santos (1989), a variação no declive pode implicar 

variações do tipo de solo. 

A declividade média na microbacia do córrego do Veado – Brotas/SP, da ordem de 

9,52 permitiu classificá-la (CHIARINI; DONZELLI, 1973) como relevo como ondulado, sendo 

imprópria para o cultivo de culturas anuais e indicada para ao uso de pastagens em eventual 
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rotação com culturas anuais, podendo ser também explorada com culturas permanentes 

que protegem o solo (café, laranja, cana-de-açúcar, leguminosas como forma de adubação 

verde, etc.), pois são terras sujeitas à erosão e a prática da conservação do solo é 

imprescindível (LEPSCH et al., 2001). Portanto, atividades agrícolas em áreas impróprias e de 

forma inadequada deve ser considerada como uma prática de risco, pois se as práticas 

conservacionistas não forem utilizadas nesses casos, as bacias sofrerão grandes perdas de 

solos por erosão. 

Para Moreira e Rodrigues (2010), a declividade, quanto mais alta, apresenta relação 

direta com os processos erosivos devido à maior velocidade de escoamento superficial e 

menor infiltração das águas das chuvas, propiciando alteração na regulagem do sistema 

hidrológico e produção de água na microbacia. 

O coeficiente de rugosidade, por ser um parâmetro que direciona o uso potencial 

da terra com relação às suas aptidões para agricultura, pecuária ou reflorestamento 

(ROCHA, 2001), mostra também a realidade de uma microbacia, oferecendo uma 

contribuição simples, rápida e precisa ao planejamento, para melhor e mais justa exploração 

econômica em função da vocação de suas terras (PEREIRA FILHO, 1986), pois existe uma alta 

correlação entre o coeficiente de rugosidade e a capacidade de uso da terra, ao nível de 

0,5% de erro. 

O coeficiente de rugosidade é utilizado para diagnosticar a probabilidade de vir a 

ocorrer erosão. Desta forma, coeficiente de rugosidade de 12,28 permitiu classificar a 

microbacia do córrego do Veado para vocação com uso por reflorestamento (Classe C), 

segundo Rocha (2001), uma vez que os altos valores do coeficiente de rugosidade mostram 

que estas têm maiores chances de sofrer os efeitos da erosão, necessitando de medidas para 

prevenção e maior taxa de áreas cobertas pela vegetação. 

 

CONCLUSÕES 

 

A morfometria da microbacia do córrego do Veado permitiu concluir que as 

variáveis morfométricas servirão para futuros planejamentos e gestões ambientais regionais. 

A microbacia apresenta altos riscos de suscetibilidade à erosão e degradação ambiental, 

sendo fundamental a manutenção da cobertura vegetal e as zonas ripárias para conservação 

dos serviços ambientais. O fator de forma e a densidade de drenagem, classificados como 
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baixos, permitem inferir que o substrato tem permeabilidade alta com maior infiltração e 

menor escoamento da água. O Sistema de Informações Geográficas Idrisi Selva foi uma 

excelente ferramenta para a viabilização do monitoramento e gestão dos recursos hídricos 

da microbacia. O coeficiente de rugosidade permitiu classificá-la para vocação com uso por 

Pecuária/Reflorestamento (Classe D), pois altos valores mostram que estas têm maiores 

chances de sofrer os efeitos da erosão, necessitando de medidas para prevenção e proteção 

com cobertura vegetal. 
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Capítulo 2 

 

UTILIZAÇÃO DA CARTA TOPOGRÁFICA E SIGs PARA A AVERIGUAÇÃO 

DO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO FLORESTAL PARA ÁREAS DE APPs  
 

Cássia Maria Bonifácio 4 

Fernando Luiz de Paula Santil  5 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A bacia hidrográfica atualmente configura-se como uma das principais unidades de 

gerenciamento territorial disponível para as atividades agrossilvopastoris. Entretanto, em 

função do processo de desenvolvimento urbano, as bacias hidrográficas têm sofrido 

alterações na estrutura física dos canais, no aporte de sedimentos, na composição da biota, 

e no regime hidráulico (GUERRA, 2003; SANTOS, 2004).  

O regime de vazão dos cursos d’água e a qualidade da água decorrem de 

mecanismos naturais da paisagem, desenvolvidos ao longo de processos evolutivos. Dentre 

esses mecanismos é possível mencionar a relação que existe entre a cobertura vegetal e a 

água, especialmente nas cabeceiras dos rios onde estão suas nascentes.  

Todavia, é importante destacar que a cobertura vegetal, ao longo dos cursos 

d’água, sofreu alterações com o Código Florestal vigente, e, sendo assim, nem todas as áreas 

e imóveis rurais estão de acordo com o estipulado por lei. 

Desse modo, o uso da carta topográfica, juntamente com sistemas de informação 

geográfica, pode ser considerado um importante instrumento para mapear e monitorar 

áreas a fim também de auxiliar no cumprimento das leis ambientais.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi o de realizar uma análise fisiográfica 

da bacia hidrográfica do ribeirão Sória, em Astorga/PR, e de averiguar a conformidade das 

                                                           
4
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5
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áreas de preservação permanente (APPs), conforme o Código Florestal vigente, através da 

utilização de dados cartográficos e Sistemas de Informação Geográfica (SIGs). 

 

MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 

O município de Astorga, onde está localizada a bacia hidrográfica do ribeirão Sória, 

tem uma área de 446,626 km² e está totalmente dentro da bacia do rio Pirapó/PR. 

Quanto às condições climáticas, a área está submetida ao clima subtropical úmido 

mesotérmico, com verões quentes, sem estação seca definida e geada pouco frequente 

(MAACK, 1968). A cobertura vegetal original da região, por sua vez, fazia parte da floresta 

estacional semidecidual da bacia do Paraná (IBGE, 1992).  

Com relação à geologia, assim como das formas e declividades das vertentes, 

reflete-se nos tipos e distribuição das classes de solos. Na bacia hidrográfica do Sória (Figura 

1) apresenta arenitos no topo do interflúvio, onde aparece o latossolo vermelho de textura 

média, e sobre os basaltos, também em posição de topo, ocorre o latossolo vermelho férrico 

de textura argilosa (BONIFÁCIO, 2013).  

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do ribeirão Sória 
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Carta topográfica 

 

Para a realização do trabalho utilizou-se a carta topográfica elaborada pela Diretoria 

de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, em escala 1:50.000, referente à folha SF.22-Y-D-

II-2 – MI-2757-2 do município de Astorga/PR. Essa carta está disponível no sítio do Instituto 

de Terras Cartografia e Geociências do Estado do Paraná (ITCG) no formato TIFF. 

Após baixar a imagem, a carta foi georreferenciada no aplicativo ArcMAP, que vem 

no pacote do ArcGIS 9.3, seguindo a operação de pontos de controle em vários pontos da 

carta, utilizando as coordenadas geográficas destes pontos – paleta Georreferencing e Add 

Control Points. Para esse procedimento utilizou-se um mínimo de 20 pontos de controle na 

carta. De acordo com Nogueira Júnior (2003) e Bravo e Santil (2013), o número de pontos 

mínimo para a execução da avaliação posicional deve ser de 20 pontos, em função do 

intervalo de confiança de 95%, obedecendo ao critério de homogeneidade.  

Para a carta de uso do solo foi utilizada a Imagem Landsat 8, fuso 22, Datum SIRGAS 

200 e projeção UTM, referente ao ano de 2015. As classes de interesse foram: 

reflorestamento, mata, culturas, pastagem e área urbana. O aferimento das áreas se deu 

pelo software Google Earth PRO. 

 

Parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do ribeirão Sória 

 

Para a interpretação fisiográfica da bacia fez-se necessário a utilização dos dados no 

formato vetorial, devido à maior precisão e praticidade (FINOTTI et al., 2011; POLIZEL; 

ROSSETTI, 2013). Para obtenção da área e perímetro da bacia e comprimentos da rede de 

drenagem utilizou-se a ferramenta Calculate Geometry do software ArcGIS 9.3. 

Para a análise areal foram utilizados os índices das medições planimétricas e das 

medições lineares, sendo avaliados os seguintes índices: densidade da drenagem (Dd), índice 

de circularidade (Ic) e/ou índice de forma (Kf), ambos empregados para determinar a forma 

das bacias, a declividade média, índice de rugosidade, índice de sinuosidade e variação 

hipsométrica das bacias hidrográficas analisadas.  
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Parâmetro de análise para verificação do cumprimento da lei 

 

Para a geração do buffer para a delimitação das APPs ou faixas marginais fez-se 

necessário selecionar o módulo Arc Toolbox do programa ArcGIS 9.3, e, após isso, eleger 

todo o leito do rio e preencher as informações dos valores das zonas marginais na tabela de 

atributos, e por fim criar o buffer separadamente – primeiro de um lado do rio e depois do 

outro. Para os cursos d’água foi estabelecida a faixa de 30 metros para a projeção da APP, e 

um raio de 50 metros para nascentes de olhos d’água. 

Esta ferramenta se torna de grande importância para a averiguação da vegetação 

na área selecionada, pois, a partir da geração deste buffer, em conjunto com a carta de uso 

do solo, é possível aferir quais locais estão em acordo com o estabelecido pelo Código 

Florestal. 

 

RESULTADOS  

 

A carta topográfica do município de Astorga/PR foi georreferenciada no aplicativo ArcMAP, 

onde foram demarcados pontos de controle (Figura 2), ao longo da carta (citados anteriormente).  

 

Figura 2. Seleção dos pontos de controle para o georreferenciamento 

 
Fonte: Da pesquisa. 
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Quanto à morfometria, foi possível estabelecer os limites, a área ocupada pela bacia 

hidrográfica entre outros parâmetros, como se observa Tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Morfometria da bacia hidrográfica do ribeirão Sória 

Índices Unidade Resultados 

Área (A) km² 59,24 

Altitude máxima m 710 

Altitude mínima m 411 

Amplitude altimétrica m 299 

Densidade de drenagem km/km² 0,65 

Declividade média (Dm) % 6,0% 

Fator de forma (Kf) adimensional 0,28 

Índice de circularidade (Ic) adimensional 0,53 

Índice de rugosidade (Ir) adimensional 2,17 

Sinuosidade adimensional 1,02 

Perímetro (P) km 37,637 

 

 

Com base nos resultados indicados na Tabela 1, é possível observar que densidade 

de drenagem da bacia do Sória é de 0,65 km/km2, que a caracteriza como bacia mediana, 

conforme as proposições de Beltrame (1994). 

O índice de circularidade foi de 0,53, tendendo ligeiramente para formas mais 

circulares, em que, dependendo do solo e tipo de uso e ocupação, os riscos de inundação 

serão maiores, assim como induz o fator de forma (Kf) de 0,28. O traçado dos canais do 

ribeirão mostrou que o Sória apresenta um traçado regular (1,02). 

A carta de uso do solo (Figura 3) retrata a condição atual de exploração econômica 

desenvolvida nesse espaço geográfico.  
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Figura 3. Uso do solo da bacia hidrográfica do ribeirão Sória (2015) 

 

 
 

A bacia hidrográfica do Sória apresenta uso e ocupação mista, ou seja, possui parte 

da área urbana, município de Astorga, ao norte, e área agrícola, com predomínio de culturas 

temporárias (soja e milho) e pastagens (gado de corte e leiteiro), assim como manchas de 

reflorestamento e mata. 

Para as APPs foi estabelecido o padrão vigente no Código Florestal de 26 de maio de 

2012, que define uma área de 50 metros para nascentes e olhos d’água, assim como 30 

metros a partir da borda do nível regular do curso d’água, para rios de até 10 metros de 

largura, o que caracteriza a bacia em questão. Ao que se refere às faixas estipuladas para as 

APPs é possível observar na Figura 4. 
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Figura 4. Áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica do ribeirão Sória 

 

 

 

Todavia é possível perceber, ao observar o uso do solo com os limites de APPs 

(Figura 5), que grande parte da área da bacia não cumpre com o estabelecido pela 

legislação. A maior parte das nascentes sequer apresenta faixa mínima de APP, assim como 

também não é em toda a extensão dos cursos d’água que há o acompanhamento das áreas 

de preservação permanente. 

 

  



28 - Sérgio Campos, Edson Luís Piroli e Sandra Medina Benini  (Orgs.)  

 

Figura 5. Uso do solo com projeção de APPs na bacia hidrográfica do ribeirão Sória 

 

 
 

Já as Figuras 6 e 7 demonstram, por fim, a situação pretérita (2011) e atual (2015) 

da bacia hidrográfica do ribeirão Sória ao Código Florestal vigente, em que se levou em 

consideração a quantidade de área de preservação permanente, em km², para os anos em 

questão.  
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Figura 6. Área de preservação permanente na bacia hidrográfica do ribeirão Sória para o ano de 2011 

 

 

 

Figura 7. Área de preservação permanente na bacia hidrográfica do ribeirão Sória para o ano de 2015 
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Na Tabela 2 é possível observar a quantidade de APP na bacia hidrográfica do 

ribeirão Sória, nos anos de 2011 e 2015.  

Destaca-se o acréscimo de 0,14 km² entre os anos selecionados. Todavia, é 

importante mencionar ainda que, apesar desse aumento de APP, muitas áreas de cursos 

d’água encontram-se em desacordo com a legislação. 

 

Tabela 2. Quantidade de área de APP em km² na bacia hidrográfica ribeirão Sória 

APP 2011 2015 

km² 7,29 7,43 

 

CONCLUSÕES 

 

A bacia hidrográfica do ribeirão Sória apresenta cursos d’água em divergentes faixas 

de área de preservação permanente, sendo que, em alguns cursos, o limite da APP encontra-

se em desacordo com a legislação.  

Todavia, como foi possível observar, apesar do decréscimo da faixa da APP, 

conforme o Código Florestal vigente, a área em questão apresentou um aumento de 0,14 

km² de vegetação.  

Considera-se, dessa forma, a relevância deste tipo de estudo no que se refere à 

execução de planejamento ambiental, visando à sua preservação, pois, por meio da 

utilização da carta topográfica e da aplicação de técnicas cartográficas, é possível analisar e 

monitorar determinadas áreas, tornando-se assim uma ferramenta eficaz para o aferimento 

das leis ambientais. 
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Capítulo 3 
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DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
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Sérgio Campos8 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sensoriamento remoto tem papel significativo no ambiente dos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) como uma das alternativas mais viáveis para a extração de 

informações sobre os diversos usos do solo, gerando assim grande número de informações e 

possibilitando a programação de ações adequadas para a tomada de decisões por constituir 

ferramentas de articulação e informações geoespaciais (FUSHITA et al., 2013). A partir do 

conhecimento das características físicas dos objetos de uma dada região e seu 

comportamento espectral (interação da radiação solar com os objetos que compõem o 

mosaico da superfície terrestre como os rios, a vegetação, o tipo de solo, a rocha) é possível 

fazer o monitoramento das condições ambientais da área em questão e descobrir possíveis 

modificações (AMORIM et al., 2007).  

Múltiplos trabalhos utilizando diversas ferramentas SIG têm sido desenvolvidos com 

a intenção de delimitar e classificar bacias hidrográficas e os respectivos manejos do uso da 

terra nas mais variáveis áreas. Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar desempenho de quatro SIGs, sendo dois softwares de domínio público e 

dois softwares privados, na classificação supervisionada para mapear áreas que apresentam 
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padrão espectral associado aos diversos usos da terra, por meio do método estatístico de 

máxima verossimilhança e a influência dos SIGs no índice de paisagem. Os resultados das 

classificações serão contrastados com aqueles provenientes da interpretação de campo, 

considerados como verdade terrestre. 

Contudo, o objetivo principal deste trabalho é averiguar a atuação de dois 

softwares (SIG-Idrisi versão Selva e o TerraView 4.2.2) em seus respectivos ambientes SIG, 

desempenhando a classificação supervisionada através do padrão espectral em imagem 

Landsat 5, associada à comparação do uso da terra e os índices de paisagem na área da bacia 

hidrográfica do Lavapés, município de Botucatu/SP, utilizando-se técnicas de sensoriamento 

remoto e geoprocessamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Bases cartográficas  

 

Foi utilizada como base cartográfica a carta planialtimétrica na escala 1:50000, com 

equidistância vertical entre curvas de nível de 20 m editada em 1969 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), referente à folha SF-22-R-IV-3 nomeada Botucatu.  

Para o mapeamento do uso da terra e a identificação da área ocupada pelas 

respectivas fazendas experimentais, foram utilizadas imagens orbitais do Landsat 5 sensor 

TM, adquiridas junto ao Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), referentes ao ano de 2011.  

 

Procedimento metodológico 

 

Para a realização do georreferenciamento da área de interesse, foi obtido pelos 

softwares SIG-Idrisi versão Selva e o ArcGIS 10.1, utilizando como pontos de controle a base 

cartográfica da carta planialtimétrica da folha Botucatu (SF-22-R-IV-3), escala 1:50000 e 

equidistância vertical de 20 m situada no fuso 22, Datum Córrego Alegre. 

Para a classificação supervisionada por máxima verossimilhança, também conhecida 

como “MAXVER”, foram utilizados dados coletados pelo sensor Thematic Mapper de uma 

imagem do satélite LANDSAT-5, atuando com sete bandas espectrais, de forma que no 

presente trabalho serão utilizados três, com a composição RGB através das bandas 3, 4 e 5 
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(TM3, TM4 e TM5) com escala 1:50000, na órbita 220, ponto 76, inserida no mosaico de 

recobrimento sobre o Estado de São Paulo, com resolução de 30 X 30 metros, com data de 

passagem em 19 de setembro de 2011. A imagem orbital foi registrada no sofware ArcGIS 

10.1 com auxílio da carta planialtimétrica da folha Botucatu SF-22-R-IV-3, onde a mesma foi 

exportada para o formato GEOTIFF. 

 

Verdade terrestre e as classificações nos softwares SIG 

 

A partir da imagem elaborou-se um mapa da verdade terrestre do uso e ocupação 

das terras na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso utilizando-se o software ArcGIS 10.1. 

Para auxiliar na interpretação visual das áreas de cobertura vegetal, foi utilizado o Google 

Earth como ferramenta de apoio, que permite delimitar com maiores detalhes as ocupações, 

nas quais foram identificadas seis classes de uso e cobertura para o ano de 2011 através da 

imagem de satélite. Tais áreas de treinamento supervisionado foram definidas através de 

polígonos, que representam as respectivas classes de uso e ocupação da terra, considerando 

a cor, brilho e textura emitida por cada pixel da imagem. Assim, cada polígono 

supervisionado tem um conjunto de pixel com o mesmo contexto, iguais feições e padrões, 

sendo consolidado o mesmo objeto irradiante. De posse do arquivo completo vetorizado, o 

mesmo foi exportado em formato GEOTIFF para o IDRISI Selva edição 17.0 (EASTMAN, 

2012).   

Posteriormente a todo o processo de classificação supervisionada nos SIGs, foram 

escolhidos pontos amostrais a fim de serem confrontados com a verdade de campo, para 

verificação in loco da acurácia da modelagem dos softwares, bem como seu produto final, 

espacializado em mapas de uso e ocupação da terra. O coeficiente de Kappa avaliou a 

concordância entre a verdade de campo e os mapas de uso e ocupação da terra gerados 

pelos SIGs (MOREIRA, 2001; FUSHITA et al., 2013). 

A classificação supervisionada MAXVER (máxima verossimilhança) foi definida por 

amostras de treinamento (Figura 1) por meio de polígonos igualmente representados nos 

três aplicativos, onde os mesmos representam as classes de uso e ocupação da terra, 

conforme a tonalidade e texturas dos alvos identificados, sendo assim divididos em: Água, 

Cana 1, Cana 2, Cana 3, Citrus, Mata, Pastagem, Solo em Cultivo e Área Urbana.  
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Figura 1. Amostras de treinamento (ou training sites) 

 
 

 
As amostras de cada uso do solo foram processadas através da extensão MAXLIKE 

inserido no software IDRISI Selva, no aplicativo MAXIMUM LIKELIHOOD, bem como na 

extensão MAXVER do TerraView 4.2.2, onde tais expansões modelam o algoritmo da máxima 

verossimilhança. Também foi utilizado no TerraView, como forma de pós-classificação, a 

extensão Filtro Majoritário (MAJORITY FILTER) para a “limpeza” de pixels que possivelmente 

tenham sido classificados de forma equivocada pelo algoritmo do software (Figura 2), 

aparecendo como pequenos pontos dentro de classes maiores, uniformizando as classes de 

uso e eliminando pontos isolados, classificados diferentemente de grupos vizinhos. Contudo, 

é gerada uma segunda classificação do mesmo SIG (TerraView 4.2.2) com menos ruídos, por 

sua vez, com menor erro agregado. 

 

 

Figura 2. Classificação supervisionada sem filtro (A); Pós-classificação com uso do Majority Filter (B) 
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Para identificar a melhor classificação, foram cruzados os mapas de MAXVER 

derivados do IDRISI Selva e TerraView 4.2.2 com a verdade terrestre, onde a mesma se 

caracteriza como a real utilização do solo, apontando a exatidão (acurácia) de cada 

classificação, cruzando matrizes de pixel ou conjuntos de pixels. O índice Kappa (Tabela 1) é 

o mais recomendado por utilizar todas as células da matriz em vez de somente os elementos 

diagonais, o que garante maior acurácia em relação a outros métodos devido à medição da 

probabilidade de um pixel estar corretamente classificado em relação à probabilidade de 

estar incorretamente classificado (DEMARCHI et al., 2011). 

 

Tabela 1. Intervalos de caracterização da acurácia em relação à verdade terrestre 

Valor de Kappa Qualidade da Classificação 

<0,00 Péssima 

0,00 – 0,20 Ruim 

0,20 – 0,40 Razoável 

0,40 – 0,60 Boa 

0,60 – 0,80 Muito boa 

0,80 – 1,00 Excelente 

Fonte: Landis e Koch (1977).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A verdade terrestre referente à bacia do rio Lavapés (Figura 3) foi obtida como 

resultado da real utilização do uso do solo na área de estudo, assim, realizado o índice para 

comparação com as classificações MAXVER provenientes do IDRISI Selva e TerraView 4.2.2.  
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Figura 3. Verdade terrestre da bacia do rio Lavapés 

 

 

                            

 
 

A classificação supervisionada (Figura 4) através do método MAXVER (máxima 

verossimilhança) realizada no IDRISI Selva por meio da extensão MAXLIKE, apresentou 

resultado razoável com relação ao índice Kappa, com valor na ordem de 0.37. Tendo em vista 

as características de uso na bacia estudada e seu “conflito” espectral, o resultado encontrado 

foi muito positivo, pois a imagem orbital da bacia analisada apresenta grande área com o 

cultivo da cana nos mais variados estágios de desenvolvimento e produção, bem como 

grandes áreas de pastagem e solo preparado para o manejo desta cultura, assim emitindo 
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diversas respostas espectrais de um mesmo uso, caracterizando um alto grau de confusão 

para o algoritmo na separação das classes. 

 

Figura 4. Classificação supervisionada IDRISI Selva 
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Tabela 2. Tabela determinada pela matriz de confusão gerada a partir da classificação supervisionada (IDRISI 

Selva) 

Classes Água 
Cana 

1 

Cana 

2 

Cana 

3 
Citrus Mata Pastagem 

Solo em 

Cultivo 

Malha 

Urbana 
Total 

Água 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

Cana 1 1 12682 813 6 0 16 1757 551 1250 17076 

Cana 2 1 939 6064 2 5 13 2040 164 7223 16451 

Cana 3 3 165 271 4504 104 1093 1705 239 409 8493 

Citrus 3 203 795 468 2030 1689 4587 665 1250 11690 

Mata 104 197 219 175 136 11074 5141 198 820 18064 

Pastagem 11 924 1760 57 36 290 6668 1029 3669 14444 

Solo em 

Cultivo 
1 2698 1311 192 41 427 10042 3103 3172 20987 

Área 

Urbana 
10 692 2711 93 24 142 2071 233 9446 15422 

Total 218 18500 13944 5497 2376 14744 34011 6182 27239 122711 

Fonte: Autor (2015). 

 

A classificação supervisionada derivada do software TerraView (Figura 5) através do 

aplicativo MAXVER (modelagem do algoritmo da máxima verossimilhança), que considera a 

ponderação das distâncias entre as médias dos níveis do conjunto de pixels das amostras por 

classes, apresentou resultado razoável com relação ao índice Kappa, com valor na ordem de 

0.21. 

Podemos observar de acordo com a matriz de confusão gerada a partir da 

classificação supervisionada (Tabela 3), que existe um aceitável grau de acurácia na maioria 

das classes (exceto a Cana 2 devido sua resposta espectral muito próxima da área urbana e a 

mata apresentando assinaturas semelhantes a Cana 3), onde cada uso teve maiores valores 

em suas respectivas classes.  
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Figura 5. Classificação Supervisionada TerraView 4.2.2 
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Tabela 3. Tabela determinada pela matriz de confusão gerada a partir  

da classificação supervisionada (TerraView 4.2.2) 

Classes Água Cana 1 Cana 2 Cana 3 Citrus Mata Pastagem 
Solo em 

Cultivo 

Malha 

Urbana 
Total 

Água 104 0 0 0 0 19 7 0 2 132 

Cana 1 1 12587 769 1 1 46 2748 765 1201 18119 

Cana 2 0 425 1937 44 15 207 3459 754 3891 10732 

Cana 3 20 122 214 3600 106 5028 2640 98 599 12427 

Citrus 32 528 2691 943 1348 4629 8041 859 5883 25054 

Mata 17 115 213 576 495 3246 1755 100 615 7132 

Pastagem 2 2933 3361 51 21 227 7431 1729 5538 21293 

Solo em 

Cultivo 
0 1014 529 4 5 24 836 201 485 3098 

Área 

Urbana 
7 663 4205 276 385 894 6779 1566 8901 23676 

Total 218 18500 13944 5497 2376 14744 34011 6182 27239 122711 

 

 

O TerraView 4.2.2 também é detentor do aplicativo Filtro Majoritário (MAJORITY 

FILTER), onde o mesmo pós-classifica o produto derivado da classificação supervisionada, 

assim eliminando grupos de pixel que possivelmente tenham sido classificados de forma 

equivocada, realinhando automaticamente as assinaturas espectrais de algumas classes 

(Tabela 4). O TerraView 4.2.2 encontrou resultados aceitáveis para o índice Kappa, atingindo 

a ordem 0.23, o que caracteriza, segundo Landis e Koch (1977) adaptado por Piroli (2010), a 

classificação como razoável (Figura 6). 
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Figura 6. Classificação Supervisionada TerraView 4.2.2 com Filtro Majoritário 
 (MAJORITY FILTER) 
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Tabela 4. Tabela determinada pela matriz de confusão gerada a partir da  

classificação supervisionada (TerraView 4.2.2 – MAJORITY FILTER) 

Classes Água Cana 1 Cana 2 Cana 3 Citrus Mata Pastagem 
Solo em 

Cultivo 

Malha 

Urbana 
Total 

Água 129 3 12 0 0 49 1 0 0 194 

Cana 1 3 13847 974 35 0 225 3242 939 947 20212 

Cana 2 0 96 1627 24 0 90 2289 487 1432 6045 

Cana 3 12 214 307 3697 67 5816 3207 105 503 13928 

Citrus 35 593 2766 937 1488 5144 9442 1068 6744 28217 

Mata 8 91 138 509 457 2162 618 53 73 4109 

Pastagem 0 2700 3658 44 14 219 8450 1951 6360 23396 

Solo em 

Cultivo 
0 321 229 0 0 6 171 50 20 

797 

Malha 

Urbana 
5 514 4201 249 346 628 6059 1482 10765 

24249 

Total 26 121 32 2 4 405 532 47 395 1564 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Existe clara diferença dos produtos derivados a partir da classificação 

supervisionada por máxima verossimilhança gerados nos softwares IDRISI Selva e TerraView 

4.2.2, bem como nos dados do aplicativo MAJORITY FILTER.  

A classificação supervisionada com o uso do IDRISI Selva, por meio da extensão 

MAXLIKE, seria o mais indicado para a realização de análise do uso da terra por meio de 

classificação supervisionada por máxima verossimilhança, devido sua maior capacidade de 

acurácia, onde não obtiveram melhores resultados no índice Kappa, devido ao alto grau de 

homogeneidade de classes de uso da terra utilizadas para a classificação supervisionada (9 

classes). 

É importante apontar que, provavelmente, se incorporadas subdivisões espectrais 

do uso Cana, bem como de outros usos e suas respectivas particularidades espectrais, onde 

no presente trabalho foi agrupado, ou aplicação dos métodos em uma área com maior 

heterogeneidade, os resultados de acurácia para o IDRISI Selva (MAXLIKE), TerraView 4.2.2 

(MAXVER) e no TerraView 4.2.2 (MAJORITY FILTER) serão possivelmente mais elevados e 

confiáveis, pois tais ferramentas apresentam um alto poder de processamento de dados 

digitais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso dos dados orbitais é crescente no âmbito da análise geográfica e suas 

atribuições, resultados e produtos têm sido de fundamental importância para a pesquisa 

científica e trabalhos técnicos. No caso desta pesquisa os dados orbitais vêm nos atender 

com informações obtidas por meio de sensores que obtêm imagens da superfície terrestre 

de diferentes resoluções espaciais. 

Os sensores para observação terrestre se tornam cada vez mais utilizados em 

função da facilidade de aquisição e processamento destas informações; “utilização de 

sensores para a aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja 

contato direto entre eles” (NOVO, 2008). 

No intuito de desenvolver tecnologia em sensores, Brasil e China assinaram um 

acordo em 6 de julho de 1988, para a construção de um satélite de recursos terrestres 

denominado de CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite). Hoje, o programa já está em 

seu terceiro satélite, denominado CBERS 2B, o qual é um dos poucos satélites que seu 

produto é disponibilizado gratuitamente aos usuários através do site do Instituto de 

Pesquisas Espaciais (INPE). 
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Para melhor visualização dos dados gerados por diferentes sensores, alguns 

procedimentos de processamento de imagens têm sido desenvolvidos e aplicados. Alguns 

desses procedimentos combinam imagens de diferentes características espectrais e 

espaciais para sintetizar uma nova imagem com melhor resolução espacial que a imagem 

multiespectral original. A essas operações dá-se o nome de fusão de imagens. 

Segundo Wald (1999), a fusão de dados orbitais pode ser caracterizada como uma 

estrutura de trabalho em geoprocessamento onde ferramentas e técnicas são desenvolvidas 

com o objetivo de combinar informações advindas de diferentes sensores, onde a utilização 

dessa técnica permite a obtenção de uma imagem de melhor qualidade. 

Desta forma, foram desenvolvidas técnicas de processamento de imagens, tais 

como: IHS (Intensity, Hue, Saturation) e componentes principais, utilizadas no presente 

trabalho.  

O IHS pode ser comparado ao olho humano, que enxerga imagens sem distinguir o 

vermelho, azul e verde (RGB), mas sim a intensidade, o matiz e a saturação das cores 

(SPRING, 2006). 

Segundo a Divisão de Processamento de Imagens (DPI) do INPE (2015), a 

intensidade ou brilho é a medida de energia total envolvida nos comprimentos de onda, 

sendo responsável pela sensação de brilho da energia incidente sobre o olho. A matiz ou cor 

de um objeto é a medida do comprimento de onda médio da luz que se reflete ou se emite, 

definindo a cor do objeto. Já a saturação ou pureza expressa o intervalo de comprimento de 

onda ao redor do comprimento de onda médio, no qual a energia é refletida ou transmitida. 

Um alto valor de saturação resulta em uma cor espectralmente pura, ao passo que um baixo 

valor indica uma mistura de comprimentos de onda produzindo tons pastéis (apagados). 

Componentes principais é uma técnica de realce que reduz ou remove esta 

redundância espectral, ou seja, gera um novo conjunto de imagens cujas bandas individuais 

apresentam informações não disponíveis em outras bandas (SPRING, 2006). 

De acordo com Novaes (2008), as imagens de sensoriamento remoto têm ampliado 

suas aplicações nos últimos anos devido à melhor qualidade e maior disponibilidade, 

permitindo observar a superfície terrestre com maior detalhe e frequência. A integração 

dessas imagens com outras fontes de dados espaciais em Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) aumentaram significativamente as opções e possibilidades em análises espaciais de 

dados da superfície terrestre. 
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OBJETIVOS 

 

Aplicar e analisar a técnica de fusão de imagens dos sensores orbitais CCD e HRD 

utilizando os procedimentos IHS e componentes principais. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

O recorte espacial compreende-se um quadrante da área urbana do município de 

Três Lagoas/MS entre os paralelos 20°43’29’’S, 20°50’35’’S e os meridianos 51°37’31’’W, 

52°45’44’’W (Figura 1). O município de Três Lagoas está localizado na região leste do Estado 

de Mato Grosso do Sul, na divisa com o Estado de São Paulo. 

 

Figura 1. Localização da área de estudo 

 
Fonte: CBERS HRC (2008). Organização: Cesar Cardoso Ferreira. 
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MATERIAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 

Para a realização da pesquisa foram utilizadas imagens do satélite CBERS 2B sensor 

CCD bandas 2, 3 e 4, do ano de 2008, órbita 160 e ponto 123, e imagens do sensor HRC 

banda pancromático do ano de 2008, órbita 160c e ponto 1234 (Tabela 1), além de GPS, 

hardware e software Spring. Os critérios utilizados para selecionar as imagens foram: 

disponibilidade, percentual de nuvens e proximidade das datas nas imagens orbitais dos 

sensores CCD e HRC. 

 

Tabela 1. Características das imagens orbitais dos sensores CCD e HRC 

Satélite/Sensor Resolução Espacial Bandas 
Faixa 

Imageada 

 

CBERS/CCD 

 

 

20 m 

2 – 0,45 – 0,52 µm (azul) 

3 – 0,52 – 0,59 µm (verde) 

4 – 0,63 – 0,69 µm (vermelho) 

 

113 km 

 

CBERS/HRC 2,5 m 1 – 0,50 – 0,80 µm (pan) 27 km 

Fonte: INPE (2015). 

 

Os procedimentos operacionais utilizados basearam-se na aquisição, armazenamento, 

manipulação, análise e apresentação de dados georreferenciados. A primeira etapa constituiu-se na 

criação de um banco de dados e projeto identificando projeção cartográfica e delimitação do 

retângulo envolvente. Posteriormente foram aplicados alguns procedimentos de processamento nas 

imagens dos sensores CCD e HRC como: registro, recorte de plano de informação, restauração, 

reamostragem (Figura 2).  

 

Figura 2. Características das imagens orbitais dos sensores CCD e HRC 

 

          Organização: Cesar Cardoso Ferreira. 
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A restauração corrige as distorções inseridas pelo sensor na geração das imagens e tem 

parâmetros de acordo com as características do sensor. O uso desta técnica permite gerar a partir da 

imagem de uma banda CCD com resolução espacial de 20 metros uma nova imagem com resolução 

espacial de 10 metros. No processo de reamostragem da imagem do sensor CCD adquiriu o mesmo 

tamanho de pixel da cena HRC, fazendo uso do interpolador bilinear (IBAMA/SISCOM). 

Em seguida, foram aplicadas as técnicas de IHS e componentes principais. Na 

transformação RGB para IHS, as cores são obtidas de uma composição colorida de bandas CCD, e na 

execução da transformação inversa IHS para RGB, a componente I (intensidade) é substituída pela 

imagem HRC.  

De acordo com Araújo (2009), a transformação IHS é uma técnica de processamento de 

imagens para a reamostragem dos pixels. Através dessa transformação é possível fusionar imagens 

de resoluções espaciais distintas, proporcionando maior descrição dos elementos das imagens, no 

que se refere a pixels.  

A técnica de fusão de imagens por componente principal baseia-se na substituição do 

primeiro componente pela imagem de resolução maior, a qual pode ser contrastada de forma a ter 

média e variância próximas às do primeiro componente. 

 

RESULTADOS 

 

A partir da aplicação das técnicas IHS e componentes principais foram geradas duas 

imagens sintéticas fusionadas. Imediatamente notou-se um refinamento na escala dos objetos 

encontrados na superfície de estudo processada pela técnica de fusão das imagens do sensor CCD 

com o HRC, condicionando melhor possibilidade de interpretação visual das imagens. 

A imagem sintética gerada pela técnica IHS apresentou nitidez e contraste realçados 

diferenciando os objetos encontrados na área de estudo. Porém, em alguns alvos notaram-se 

diferenças largas e acentuadas nas transições dos pixels (Figura 3). 
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Figura 3. Comparação das imagens geradas pelos procedimentos IHS e componentes principais 

 

 

Fonte: Imagens CEBRS CCD e HRC, 2008. Organização: Cesar Cardoso Ferreira. 

 

A imagem sintética gerada pela técnica de componentes principais apresentou um 

realce que reduziu a difusão espectral, ou seja, gerou um novo conjunto de imagens cujas 

bandas individuais apresentaram informações não disponíveis em outras bandas.  

As imagens de componentes principais podem ser combinadas em cores, como 

quaisquer outras. Quando comparada com qualquer combinação das bandas originais, a 

composição colorida (RGB) das componentes principais apresenta um realce na distribuição 

das cores, uma vez que não há correlação entre as bandas. 

Os histogramas de contraste das imagens sintéticas geradas a partir da fusão pelos 

procedimentos IHS e componentes principais foram equalizados, obtendo melhor qualidade 

visual das imagens (Figura 4). 
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Figura 4. Comparativo de imagens fusionadas e não fusionadas 

 
Organização: Cesar Cardoso Ferreira. 

 

A Figura 4 evidencia que as imagens geradas pelos diferentes procedimentos são 

mais nítidas, se comparadas com as imagens do sensor CCD e HRC. Essa nitidez proporciona 

facilidade na identificação e interpretação dos alvos encontrados na superfície de estudo, 

tornando possível a elaboração de mapeamentos temáticos com maiores precisões. 
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CONCLUSÕES 

 

Pelas informações apresentadas na área urbana de Três Lagoas, a imagem sintética 

gerada pela técnica Intensity Hue Saturation (IHS) apresentou melhor nitidez em relação à 

imagem sintética gerada pelo modo de componentes principais.  

Em relação ao método utilizado, ficou evidente sua eficácia, pois a aquisição, 

manipulação e armazenamentos dos dados da área de estudo foram processados e 

transformados em informações com melhor resolução espacial. 

Por fim, conclui-se que ambas as técnicas de fusão de imagem apresentaram 

resultados satisfatórios para identificação e distinção de alvos na área urbana de Três 

Lagoas-MS proporcionando melhores produtos orbitais para análises diversas. 
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Capítulo 5 

 

ANÁLISE DA FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO CÓRREGO MOEDA, TRÊS LAGOAS/MS 

 

Weslen Manari Gomes 12 

Rafael Brugnolli Medeiros 13 

André Luiz Pinto 14 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva salientar a importância da realização de estudos em 

bacias hidrográficas utilizando-as como unidade de estudo e planejamento, visto que ela é 

composta por diversos elementos da paisagem que interagem entre si, os quais são 

interdependentes. 

Tais elementos podem ser mensurados e zoneados, buscando sempre suas 

correlações e alterações. Com isso, a natureza apresenta uma dinâmica constante como uma 

de suas características. Essa dinâmica é resultado da interação dos subsistemas, nos quais 

diversos elementos o caracterizam e refletem na sua paisagem e principalmente na 

fragilidade que um ambiente está submetido, tanto aos aspectos naturais como não 

naturais.  

Tendo em vista o que foi citado acima, o trabalho tende a demonstrar, 

principalmente, a importância do entendimento dos fatores físicos da bacia hidrográfica do 

córrego Moeda, que fica localizada no município de Três lagoas, no Estado do Mato Grosso 

do Sul. Isso porque os fatores físicos são os principais constituintes de uma bacia 

hidrográfica e para compreender a dinâmica dessa bacia faz-se necessário compará-los e 
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correlacioná-los obtendo, de forma adaptada, a fragilidade potencial ambiental da referida 

área de estudo. 

Para a análise da fragilidade potencial natural utilizou-se uma adaptação da 

proposta de Ross (1994). Logo, faz-se necessário uma análise sintetizada dos dados advindos 

de mapeamentos temáticos de declividade, solos, geologia, uso e ocupação da bacia. 

Ross afirma que: 

 

A fragilidade dos ambientes naturais face as intervenções humanas é maior ou 
menor em função de suas características genéticas. A princípio, salvo algumas 
regiões do planeta, os ambientes naturais mostram-se ou mostravam-se em estado 
de equilíbrio dinâmico até o momento em que as sociedades humanas passaram 
progressivamente a intervir cada vez mais intensamente na exploração dos 
recursos naturais. (ROSS, 1994, p. 1). 

 

Nos dias atuais é difícil encontrar estudos ambientais que não tomam a bacia 

hidrográfica como unidade de estudo e/ou planejamento. Isso não ocorre apenas na 

geografia, mas também em áreas similares. Tal se deve ao fato de a bacia hidrográfica ter 

uma característica integradora, seja no planejamento urbano ou rural. 

Nesse sentido Botelho e Silva afirmam que: 

 

Cresceu enormemente o valor da bacia hidrográfica como unidade de análise e 
planejamentos ambientais. Nela é possível avaliar de forma integrada as ações 
humanas sobre o ambiente e seus desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico 
presente no sistema representado pela bacia de drenagem. (BOTELHO; SILVA, 
2004, p. 15). 
 

A possibilidade de análise dos diversos elementos e as interações existentes entre 

eles, Botelho e Silva (2007, p. 153) afirmam que a bacia hidrográfica é “entendida como 

célula básica de análise ambiental, [...] permite reconhecer e avaliar seus diversos 

componentes e os processos de interação que nela ocorrem”. 

O dinamismo encontrado nos sistemas de bacias hidrográficas reflete de maneira 

extremamente simplificada as complexas interferências e correlações entre os elementos da 

paisagem, construídos, socioeconômicos e produtivos, e a crescente interferência do 

homem afetando esse equilíbrio. 

Assim, a pesquisa aqui apresentada foi realizada sobre a bacia hidrográfica do 

córrego Moeda, e apresenta a seguir os objetivos. 
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OBJETIVOS 
 

 Objetivo geral: Avaliar a fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do córrego 

Moeda no município de Três Lagoas-MS. 

 Objetivos específicos: Elaborar mapas temáticos da geologia, solo, declividade, uso 

e ocupação da terra e fragilidade ambiental. 

Esta bacia hidrográfica está localizada em Três Lagoas que, por sua vez, está situada 

a leste do Estado de Mato Grosso do Sul e às margens dos rios Sucuriú (norte), Paraná (leste) 

e do rio Verde (sul). A cidade possui uma área de 10.206 km² e situa-se entre as seguintes 

coordenadas: 19°30’ e 21°05’27” de latitude sul e 51°30’12” e 52°30’ de longitude oeste. 

A bacia hidrográfica do córrego Moeda (BHCM) está localizada ao sul do município 

de Três Lagoas, na margem direita do rio Paraná entre as coordenadas de 20°50’ e 21°01’10” 

de latitude sul e 52°01’08” e 51°44’55” de longitude oeste. 

 

METODOLOGIA 
 

A carta geológica foi realizada com base no estudo de impacto ambiental elaborado 

pela FIBRIA-MS Celulose Ltda., visto que a empresa disponibilizou dados detalhados da bacia 

estudada. Desse modo, com o auxílio do ArcGis®10 foi possível quantificar a área ocupada 

por cada disposição geológica existente na bacia em km². Assim, a disposição geológica da 

BHCM ficou caracterizada em três níveis de fragilidade ambiental: baixa, média e muito alta, 

como sugerido por Ross (1994). 

A pedologia foi realizada através dos dados fornecidos pela empresa FIBRIA MS 

Celulose Ltda., a qual apresentam grande nível de detalhes e características dos solos da 

maioria dos hortos em escalas que oferecem grande nível de detalhes. Esses dados de solos 

possuem diferentes escalas, variando de 1:35.000 a 1:70.000, e foram obtidos conforme 

levantamento pedológico realizado entre 2009 e 2012. Essas cartas fornecidas em diferentes 

escalas foram inseridas no software ArcGis®10, georreferenciadas, reprojetadas e unificadas 

em uma única carta. Os pesos de fragilidade ambiental foram adaptados de Ross (1994). 

A carta de declividade ou clinográfica da bacia hidrográfica do córrego Moeda foi 

gerada a partir das imagens de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) obtidas por 

meio do banco de dados do site Eart Explorer. Posteriormente, por meio da ferramenta 
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Spatial Analyst, em seguida a opção Surface e Slope, sendo que pode ser escolhido declive 

em graus e/ou porcentagem, neste caso foi escolhida a porcentagem. 

Esta carta é apontada como uma das principais variáveis, pois, de acordo com 

Oliveira et al., (2007) o grau de declive do terreno influencia diretamente a perda de solo por 

erosão, visto que quanto maior a declividade maior a velocidade de escoamento das águas 

sob o efeito da gravidade, sendo, pois, menor o tempo disponível para infiltração no solo. 

Para análise da declividade do relevo da bacia utilizou-se a metodologia de Ramalho 

Filho e Beek (1995) que aponta limitações para ocupação em bacias hidrográficas rurais. 

Na elaboração da carta de uso e ocupação da terra foram feitas interpretações de 

imagens de satélite Landsat 8/OLI, do dia 4 de abril de 2014, disponibilizados gratuitamente 

através do site da United States Geological Survey (USGS). Todas essas imagens foram 

mensuradas e processadas através do ArcGis®10 e Spring 5.2.6. 

As imagens foram importadas no ArcGis 10 e posteriormente o contraste foi 

executado no SIG Spring® 5.2.6 a fim de melhorar a qualidade das mesmas, utilizando a 

opção equalizar histograma. A partir deste contraste foi realizada a interpretação do uso e 

ocupação da terra por meio de classificação não supervisionada por regiões, utilizando-se o 

classificador Histograma, cuja liminar de aceitação foi de 95%. 

Para finalizadas a carta, foi utilizado o ArcGis® 10 para corrigir os erros que o Spring® 

causa na classificação, analisando cada região e corrigindo aquelas que apresentavam erros 

alterando seu atributo de acordo com a realidade mostrada na imagem de satélite.  

Todas as classes de uso e ocupação da terra foram adquiridas de acordo com as idas 

a campo. As classes encontradas foram: cerrado, cerrado úmido, florestal, edificações, água, 

pastagem, cultivo de eucalipto, cultivo de seringueira. 

Posteriormente, os produtos obtidos nas etapas anteriores foram agrupados e 

sobrepostos para a obtenção do mapa de fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do 

córrego Moeda, seguindo recomendação de Ross (1994), que sistematizou uma hierarquia 

nominal de fragilidade representada por classes: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte 

(4) e muito forte (5). 

Em seguida, foram utilizados e interpolados os dados de geologia, declividade, solos 

e uso e ocupação da terra para a obtenção da carta de fragilidade ambiental, por meio da 

ferramenta Spatial Analyst Tools>Overlay>Weighted Overlay, onde foi inserido estas 

variáveis e dado um Set Equal no ArcGis® 10 para que todos os dados tivessem o mesmo 
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peso na elaboração da carta, assim cada variável ficou com 25% de peso sobre a carta de 

fragilidade. 

 
RESULTADOS  

 

A BHCM se localiza, em relação ao contexto geotectônico, no meio da placa 

tectônica cristalina sul-americana, que possui 32 milhões de km. Os terrenos da bacia do 

córrego Moeda são compostos por rochas do grupo Bauru, formações Santo Anastácio e 

Caiuá, sendo que o Santo Anastácio assenta-se sobre o Caiuá. Essas duas formações são 

constituídas por arenitos, sedimentos (principalmente areia fina e silte grosso) que na bacia 

alcançam profundidades de 200 a 15 metros de espessura, diminuindo sempre em direção 

da calha do rio Paraná. 

 

Figura 1. Geologia da bacia hidrográfica do córrego Moeda, Três Lagoas-MS 

 
Fonte: Adaptado de EIA/IP (2006). 

Em seu médio e baixo curso encontram-se depósitos aluvionares, que foram 

depositados sobre estas formações de idade cenozoica e caracterizam-se por serem 

constituídos por pacote de sedimentos poucos conhecidos e agrupados de forma genérica 

como coluviais e aluviais. 
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Abaixo, a tabela e posteriormente o mapa que representa as formações geológicas, 

área e os devidos pesos de fragilidade potencial natural. 

 
Tabela 1. Formação geológica e pesos da fragilidade ambiental da BHCM, Três Lagoas/MS 

Formação geológica Área (km²) Área (%) 
Fragilidade 

potencial natural 
Pesos 

Formação Santo Anastácio 143,11 57,78 Baixa 2 

Formação Caiuá 84,42 34,09 Média 3 

Depósitos Aluvionares 20,14 8,13 Muito Alta 5 

TOTAL 247,67 100 -- -- 

Fonte: Adaptado por Oliveira, com base em Oliveira, Pinto e Medeiros (2013) e Ross (1994). 

 

Após levantamento e mapeamento das classes de solos existentes na BHCM, 

observou-se a ocorrência de oito classes, sendo eles: cambissolo háplico distrófico, 

plintossolo háplico distrófico, latossolo vermelho amarelo distrófico, latossolo vermelho 

distrófico, argissolo amarelo distrófico abrúptico plíntico, planossolo álico, argissolo 

vermelho amarelo distrófico típico e neossolo quatzarênico órtico típico. 

 

Figura 2. Pedologia da bacia hidrográfica do córrego Moeda, Três Lagoas-MS 

 
Fonte: FIBRIA-MS Celulose Ltda. (2010). 
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É necessário ter em vista que  

 

O solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e 
gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos 
que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do 
nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde 
ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas. 
(EMBRAPA, 2006, p. 32). 

 

O solo com maior ocorrência na BHCM é o latossolo vermelho-amarelo distrófico, 

ocupando 124,77 km² ou 50,37% da bacia (Tabela 2). Este solo distribui-se de forma quase 

homogênea pela bacia, de modo que sua ocorrência é menor no baixo curso da mesma. 

 

Tabela 2. Classes de solo e pesos da fragilidade da BHCM, Três Lagoas/MS  

 

Legenda Tipos de solo 
Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Fragilidade 

potencial 

natural 

Pesos 

LVAd4 Latossolo vermelho-amarelo distrófico 124,77 50,37 Baixa 2 

LVd3 Latossolo vermelho distrófico 55,63 22,46 Baixa 2 

-- Planossolo háplico 55,56 22,43 Muito alta 5 

RQo1 Neossolo quartzarênico órtico típico 6,66 2,68 Muito alta 5 

PVAd1 Argissolo vermelho-amarelo Tb distrófico típico 2,89 1,16 Muito baixa 1 

PAd 
Argissolo amarelo Tb distrófico abrúptico 

plíntico 
1,40 0,56 

Muito baixa 1 

FXd Plintossolo háplico distrófico 0,58 0,23 Muito alta 5 

CXbdg Cambissolo háplico Tb distrófico 0,18 0,07 Muito alta 5 

-- Total 247,67  -- -- 
 

Fonte: FIBRIA-MS Celulose Ltda. (2010). Adaptado segundo Oliveira, com base em Oliveira, Pinto e Medeiros (2013) e Ross 

(1994). Org.: GOMES, W. M. 

 

O latossolo vermelho distrófico ocupa uma área de 55,63 km², ou 22,46% da área 

total da BHCM, sendo, portanto, o segundo solo em ordem de ocorrência na bacia. Sua 

menor ocorrência situa-se no alto curso da bacia, onde aparece ao norte do córrego 

Querência. 

O planossolo háplico ocupa uma área de 55,56 km², ou 22,43% da área total da 

BHCM, ficando, portanto, ligeiramente “atrás” do latossolo vermelho distrófico em relação à 

área de ocorrência. O neossolo quartzarênico órtico típico ocorre em apenas 6,66 km², ou 

2,68% da BHCM, sendo encontrada uma pequena faixa no lado direito do médio curso e uma 

faixa e duas “manchas” no baixo curso da bacia. 
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O argissolo vermelho-amarelo Tb distrófico típico ocorre em uma área de 2,89 km² 

ou 1,16% da área total da bacia, sendo encontrado parte na margem esquerda do córrego 

Moeda, no alto curso do córrego Buriti (0,35 km²) e parte na margem direita do baixo curso 

(próximo à foz) do córrego Moeda (2,54 km²). 

O argissolo amarelo Tb distrófico abrúptico plíntico ocorre numa área de 1,40 km², 

ou apenas 0,56% da área total da bacia. 

Já o plintossolo háplico distrófico ocorre em uma pequena área de 0,58 km², ou 

0,23% da área da bacia. Encontra-se próximo ao rio Paraná na foz do córrego Moeda, na 

margem direita do mesmo. 

E, finalmente, cambissolo háplico Tb distrófico ocupa 0,18 km², ou 0,07% da área 

total da bacia, sendo, portanto, o solo com menor ocorrência na BHCM. Esse tipo de solo foi 

encontrado no alto curso da bacia em sua margem direita a jusante do córrego Querência. 

A metodologia de Ramalho Filho e Beek (1995) trata especificamente da facilidade 

de ocupação rural e pode ser vista como sendo mais restritiva para a área rural que a 

metodologia proposta por Lepsch (1983) para a área urbana. Isso é notável, pois, para 

Lepsch (1983), apenas as áreas que possuem declividade acima de 12% possuem restrições 

para o uso urbano. Em contrapartida, para Ramalho Filho e Beek (1995), declividades 

superiores a 3% já possuem limitações para uso rural. Um exemplo que pode ser 

mencionado é na classe de 3,0 a 6,0% já que Ramalho Filho e Beek (1995) recomendam 

ações de controle erosivos ou melhoria na fertilidade do solo, dependendo da subclasse. Os 

mesmos autores recomendam ainda não permitir o uso agrícola em áreas com declividade 

acima de 12%, devendo somente fazer a manutenção da vegetação original. Como a bacia 

em questão é predominantemente rural optou-se, então, pela metodologia proposta por 

Ramalho Filho e Beek (1995): 
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Tabela 3. Classes de declividade, segundo facilidades de ocupação rural 

 

Classes 
Declive 

(%) 
Classificação 

Facilidades na 

Ocupação Rural 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

A 0,0 a 3,0 
Plano a muito 

suave 
Apto a qualquer uso agrícola 41,51 16,75 

B 3,0 a 6,0 
Muito suave a 

suave 

Depende da subclasse, pois será preciso 

ações de controle erosivo ou de melhoria 

na fertilidade do solo 

120,40 48,61 

C 6,0 a 9,0 
Suave a suave 

ondulado 

Restrita à agricultura, mas apta para 

agricultura moderna desde que use técnicas 

de manejo e conservação do solo 

64,65 26,10 

D 9,0 a 12,0 
Suave ondulado a 

ondulado 

Susceptibilidade à erosão e perda de 

potencial produtivo do solo. Permite 

pastoreio, reflorestamento e a manutenção 

da vegetação natural 

14,70 5,93 

E > 12,0 
Ondulado a forte 

ondulado 

Não permite uso agrícola, somente 

manutenção da vegetação original 
6,41 2,56 

Total -- -- -- 247,67 100 

 

Fonte: FIBRIA-MS Celulose Ltda. (2010). Adaptado de Ramalho Filho e Beek (1995).Org.: GOMES, W. M. 

 

 

 

Figura 3. Declividade da bacia hidrográfica do córrego Moeda, Três Lagoas-MS 
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Tabela 4. Declividade da BHCM, pesos e fragilidade ambiental  

 

Classes de 

declividade (%) 
km² % na BHCM 

Fragilidade 

ambiental 
Pesos 

0 a 2 10,93 4,41 

Muito baixa 1 2 a 3 30,58 12,34 

3 a 6 120,40 48,61 

6 a 9 64,65 26,10 
Baixa 2 

9 a 12 14,70 5,93 

12 a 15 3,66 1,47 
Média 3 

15 a 20 1,90 0,76 

20 a 30 0,84 0,33 Alta 4 

Acima de 30 0,01 0,004 Muito alta 5 

Total 247,67 100 -- -- 

 

Fonte: Adaptado de Ross (1994).Orientação: PINTO, A. L. 

 

O uso e ocupação da bacia hidrográfica do córrego Moeda (Figura 4 e Tabela 5) 

estão associados principalmente à silvicultura, de modo que 133,31 km² ou 53,76% da área 

total da bacia estão ocupados pela plantação de eucalipto e 0,12 km² ou 0,05% dessa 

referida área é usada para plantação de seringueiras. 

A classe pastagem é a segunda classe em ordem de ocorrência na bacia, somando 

60,45 km² ou 24,61% do total da área da bacia. Essas três classes citadas são, basicamente, 

usadas de modo comercial seja para retirada de celulose no caso do eucalipto ou para 

criação de gado no caso da pastagem. Logo, requerem um cuidado específico no manejo de 

ambos de modo a minimizar os impactos positivos e maximizar os positivos referentes à 

ocupação. 
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Figura 4. Uso e ocupação da bacia hidrográfica do córrego Moeda, Três Lagoas-MS 

 

 
 

 

Tabela 5. Classes de uso e ocupação da Terra 

 

Classes de Uso e 

Ocupação da Terra 
Área (km

2
) Área (%) 

Potencial de 

fragilidade 

Ambiental 

Pesos 

Cerrado 8,69 3,51 Fraca 2 

Cerrado úmido 0,49 0,20 Média 3 

Edificações 0,18 0,07 Muito forte 5 

Eucalipto 133,31 53,76 Média 3 

Florestal 33,47 13,51 Muito fraca 1 

Pastagem 60,95 24,61 Média 3 

Seringueira 0,12 0,05 Média 3 

Solo exposto 10,20 4,12 Muito forte 5 

Água 0,42 0,17 Muito forte 5 

TOTAL 247,67 100,00 -- -- 

 

Fonte: Ross (1994).Org.: Gomes e Medeiros (2015). 

 



Geoprocessamento aplicado a análises ambientais -  65 

 

As práticas conservacionistas como questão do manejo dos solos é fator 

fundamental para conter os processos erosivos no processo de degradação da qualidade da 

terra (ROSS, 1994). 

A classe cerrado e cerrado úmido somam 8,69 e 0,49 km² ou 3,51 e 0,20%, , da área 

da bacia. Os pesos são respectivamente 2 e 3 devido ao serrado úmido ser ligeiramente mais 

frágil. 

A classe floresta ocupa 33,47 km² ou 13,51% da área da bacia, recebendo o menor 

peso de fragilidade ambiental por ser um tipo de cobertura vegetal natural da bacia e 

apresentar maior adaptação à sua dinâmica. 

A fragilidade ambiental fraca é predominante na BHCM, somando área de 164,69 

km² ou 66,50% da área total da bacia. Isso decorre do fato de grande parte da bacia ser 

composta por latossolo vermelho-amarelo distrófico, o qual apresenta fragilidade fraca e 

quase toda a bacia também apresenta baixa declividade de modo que 65,56% da bacia 

possui fragilidade ambiental em relação à declividade muito fraca e 32,03% fraca (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Distribuição dos graus de fragilidade ambiental da BHCM 

 

Graus de fragilidade 

ambiental 
Área (km²) Área (%) 

Muito fraca 0,02 0,01 
Fraca 164,69 66,50 
Média 73,07 29,50 
Forte 9,17 3,70 

Muito forte 0,08 0,03 
 

A classe média possui área significativa na bacia, abrangendo 73,07 km², ou 29,50% 

da área total da bacia. Esta classe está relacionada com a interação do planossolo háplico – 

que possui fragilidade muito alta devido às características físicas e estar distribuído ao longo 

dos cursos dos principais córregos da bacia – e a formação Caiuá, que apresenta fragilidade 

média. 

As classes forte e muito forte somam área de 9,25 km², ou 3,73% da área da bacia. É 

uma área relacionada com edificações, lagoas antrópicas e declividade elevada devido a 

aterramentos e/ou outras edificações construídas. Não é expressiva e está bastante dispersa 

distribuída em pequenos pontos ao longo da bacia. 
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Figura 5. Declividade da bacia hidrográfica do córrego Moeda, Três Lagoas-MS 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A bacia hidrográfica é muito dinâmica principalmente ao fato de a prática da 

silvicultura ser predominante na bacia. Percebe-se que qualquer alteração em um dos seus 

elementos pode ocasionar em uma respectiva alteração da fragilidade ambiental da bacia, 

isto se torna relevante devido à grande intervenção antrópica existente na bacia causando 

alterações de forma rápida ao cortar hortos de eucalipto, por exemplo, não dando tempo 

suficiente para o sistema se equilibrar naturalmente. 

A técnica de sensoriamento remoto possibilitou uma análise integrada dos 

elementos da bacia juntamente com propostas de Ross (1994) e Botelho e Silva (2004), 

apresentando resultado satisfatório. 

Na bacia hidrográfica do córrego Moeda predomina a formação Santo Anastácio. Os 

solos predominantes na bacia são latossolo vermelho-amarelo distrófico, latossolo vermelho 

distrófico e o planossolo háplico. A bacia se mostrou plana com declividade predominante 
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sendo de 0 a 9%. Em relação ao uso da terra, nota-se a predominância de plantações de 

hortos de eucalipto e pastagem. 

Devido a essas características a bacia ficou caracterizada como detentora de 

fragilidade ambiental fraca em partes mais distantes dos córregos e média nas proximidades 

dos cursos de água ressaltando a importância de conservação de matas ciliares. 
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Capítulo 6 
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FRAGMENTOS FLORESTAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO 

CUIABÁ/SP 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que os problemas ambientais têm sido palco central de discussões 

frente à expansão urbana exacerbada. A sociedade e o consumo inserido no sistema 

capitalista fizeram com que, ao longo do tempo, o espaço geográfico e seus recursos 

naturais fossem desbravados paulatinamente a fim de incorporá-los em sua dinâmica. 

Todavia, esses recursos que outrora foram julgados como inesgotáveis passaram a ter mais 

atenção, principalmente com a crescente preocupação com o meio ambiente entre os países 

mobilizados por ONGs e movimentos sociais frente a ideia do desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, o planejamento ambiental surge como uma ferramenta essencial 

para mitigar os efeitos causados pelo homem sobre a natureza, com o intuito de se discutir 

novas práticas sustentáveis que visam ao aprimoramento da relação sociedade/natureza. A 

partir deste cenário, a bacia hidrográfica configura-se como a principal unidade de 

planejamento no âmbito das ações socioambientais. 

A bacia hidrográfica consiste em uma área geográfica que drena suas águas para um 

determinado canal fluvial principal. Ela é constituída e dinamizada pelos recursos hídricos, 

solo, vegetação, meio antrópico e por outros componentes ambientais (MOTA, 2008). Seus 
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limites são bem demarcados geograficamente, por isso a mesma é considerada uma unidade 

territorial ideal, em que toda e qualquer interferência natural ou antrópica influencia na 

quantidade e qualidade do recurso hídrico. 

Uma das formas de garantir o equilíbrio da dinâmica de uma bacia hidrográfica é 

preservar a vegetação em locais críticos, tais como os entornos do canal, encostas, restingas, 

manguezais e topos de morros. Tal proteção garante maior estabilidade e resiliência dos 

corpos d’água e do solo diante de alguma interferência natural ou artificial. 

Para entender como a vegetação realiza tal proteção, toma-se como exemplo as 

matas ciliares, que interceptam a água da chuva, encaminhando-a mais suavemente ao solo. 

Como este está protegido e permeado pelas raízes das plantas, permanece poroso, com alta 

capacidade de absorção. Então, ao contrário de deslizar sobre a superfície do solo, a água 

penetra, realimentando os lençóis freáticos (MUELLER, 1998). 

As áreas de preservação permanente (APPs) são de suma importância para a 

manutenção dos nossos mananciais. Entretanto, no Brasil, o debate em torno da 

importância das APPs para a garantia da produtividade da terra gera muitas polêmicas sobre 

a área a ser protegida. Assim, grande parte delas não está preservada, causando uma série 

de problemas à drenagem de uma bacia hidrográfica, tais como: assoreamento do canal 

fluvial, aumento da erosão, diminuição da permeabilidade do solo e a consequentemente a 

perda de nutrientes do mesmo. 

No presente trabalho foi estudada a bacia do ribeirão Cuiabá, localizado no extremo 

leste de Teodoro Sampaio, próximo ao seu perímetro urbano e que marca limite entre esse 

município e Mirante do Paranapanema.  

A economia desses municípios é baseada na agropecuária (cana-de-açúcar e 

bovinos), na produção de cana-de-açúcar, etanol e comércio. Além disso, Teodoro Sampaio 

possui, dentro de sua área, o parque estadual Morro do Diabo, que fica a 11 km leste do 

centro da cidade. Com 33.845,33 hectares e um pico de 599,5 metros, o parque estadual 

preserva o que sobrou da vegetação nativa da Mata Atlântica do Interior (IBGE, 2010). 

A bacia hidrográfica do ribeirão Cuiabá fica próxima ao Morro do Diabo (Figura 1), e 

possui uma área altamente preservada em seu entorno. Em compensação, as APPs que 

margeiam o canal fluvial principal e seus tributários não estão, em sua maioria, preservadas. 

Os estudos dessa bacia, fazem parte do mapeamento na escala 1:3.000, que está 

sendo realizado para toda a UGRHI 22 – Pontal do Paranapanema pelo Grupo de Pesquisa 
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Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial (GADIS) da FCT/UNESP, em parceria com o 

Núcleo de Estudos Ambientais e Geoprocessamento (NEAGEO) da UNOESTE ambas 

universidades de Presidente Prudente-SP. 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do ribeirão Cuiabá

 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar o levantamento das áreas de 

preservação permanente e fragmentos florestais da bacia hidrográfica do ribeirão Cuiabá 

nos municípios de Teodoro Sampaio e Mirante do Paranapanema, a partir do mapeamento 

em detalhe (escala de trabalho 1:3.000), utilizando as ortofotografias aéreas da EMPLASA, 

identificando os canais fluviais e as áreas úmidas, com o intuito de gerar um mapa de APP 

que possa representar a área ideal a ser protegida deste manancial. 
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METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente elaborou-se um levantamento 

bibliográfico prévio, sobre temas pertinentes ao estudo, tais como bacias hidrográficas, 

áreas de preservação permanente, geomorfologia fluvial, dentre outros. Também foram 

revisadas bases cartográficas mais antigas da área tais como IBGE (1976) e IGC (1998), com o 

intuito de facilitar a compreensão das áreas a serem mapeadas.  

Neste contexto, buscou-se montar uma base cartográfica que fornecesse o suporte 

necessário para o mapeamento da área na escala de detalhe de 1:3.000. Para isso, foram 

utilizados o levantamento aerofotogramétrico realizado pela Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano (EMPLASA), realizado entre os anos de 2010 e 2011, com 

resolução espacial de 1 metro. Além disso, foram utilizadas como auxílio, as imagens de 

radar SRTM, para a criação de um modelo digital de elevação no formato de relevo 

sombreado (hillshade). 

Após esta etapa, os dados foram sistematizados no SIG ArcGIS 10.2, onde se 

desenvolveu o mapeamento dos cursos d’água e áreas úmidas na escala 1:3.000. A partir 

dos vetores foi possível construir o mapa das APPs com o uso da ferramenta 

Geoprocessing/buffer. Como complemento à análise espacial da bacia, foram também 

vetorizadas as áreas de fragmentos florestais e reservas legais, além da área do Parque 

Estadual Morro do Diabo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As APPs são áreas onde a vegetação deve ser mantida intacta, tendo como objetivo 

garantir a preservação dos recursos hídricos, a estabilidade da biodiversidade, além do o 

bem-estar da população (ARAÚJO, 2002).  

A preservação dessas áreas torna-se vital para o funcionamento da bacia hidrográfica 

como um todo, tanto que existe uma legislação específica no Brasil, que garante a 

preservação dessas áreas, pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, a qual define que APP 

consiste em:  

[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
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biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 2012). 

 
 

A delimitação da área a ser protegida dentro da bacia hidrográfica vai de acordo 

com a classificação do curso d’água a partir de sua metragem, definidos a partir do leito 

regular do rio, como demonstra o art. 4º da Lei nº 12 651/2012, apresentado a seguir: 

 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei: 
I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros; 

 

Todavia, esta metragem desconsidera um dos elementos fundamentais para a 

manutenção dos cursos d’água nas bacias hidrográficas que são as planícies de inundação, 

popularmente conhecidas como “várzeas”. Essas áreas representam a forma mais comum de 

deposição e sedimentação fluvial. Sua formação é constituída a partir de aluviões e por 

vários materiais depositados dentro ou fora do canal fluvial (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

As áreas de planícies de inundação apresentam várias formas de erosão e deposição 

como demonstram o quadro e a figura a seguir: 
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Quadro 1. Formas de erosão e deposição encontradas nas planícies de inundação 

 

FORMA DESCRIÇÃO 

Terraço fluvial 
Terraço construído por aluviões antigos e topograficamente mais elevado que a 
planície ativa atual; representa um testemunho do processo de evolução da planície 

Dique marginal 
Depósito estreito formado nas margens do canal durante o período de inundação, 
devido à disposição de sedimentos. Os diques são os pontos mais elevados da 
planície ativa 

Ilha Depósitos do centro do canal que se formam pela redução de competência do rio 

Margem 
Limite lateral do canal fluvial caracterizado pela presença de regiões de erosão ativa 
ou deposição ativa 

Paleodique 
Remanescente mais elevado que representa o testemunho do local de escoamento 
de um canal fluvial em uma paleoplanície 

Planalto 
Região extrema à planície e não sujeita a inundação mesmo em períodos de cheia 
excepcional 

Talvegue – canal 
principal 

Região mais profunda do canal que se estende da nascente à foz 

Talvegue – canal 
secundário (Paraná) 

Região profunda de um canal secundário formado em alguns segmentos da planície 
em decorrência de variações de competência fluvial 

Canal temporário 
Região profunda de um canal temporário que liga bacias de inundação ao canal 
principal ou secundário 

Lodaçal 
Região de aluviões finos resultantes do extravasamento excepcional dos rios – 
paleoplanícies 

Bacias de 
inundação 

Região a montante dos diques marginais ativos que recebe o excesso de água e 
sedimentos nas enchentes normais da planície ativa 

Depósito de canal 
Depósitos temporários ou permanentes no talvegue ou no canal de margens plenas 
que se torna emerso durante o período de vazante 

Nível de inundação  
de margens plenas  

(bankfull discharge) 

Nível de inundação até o nível de erosão ativa das margens do canal. Limite de 
ocupação por vegetação de forma perene, mesmo que inundada. Nível de fluxo de 
inundação dominante no canal em períodos de recorrência de 1 a 2 anos 

Nível de inundação 
excepcional 

Nível de inundação de baixa frequência (entre três e quatro vezes por século) 

Nível mínimo 
normal 

Nível mínimo com intervalo de recorrência de 1 a 2 anos 

Nível mínimo 
excepcional 

Nível mínimo de baixa frequência (entre três e quatro vezes por século) 

 

Fonte: Moore (1967); Christofoletti (1981); Guerra, A. T. e Guerra A. J. T. (1997). Org.: Novo (2008). Extraído de Florenzano 
(2008). 

 

A preservação dessas áreas de planícies aluviais é de grande importância, visto que 

em episódios de chuvas mais intensas essas áreas são ocupadas pelo canal fluvial tornando-

se seu leito. Portanto, a proposta de mapeamento das áreas de planícies aluviais torna-se 

uma ferramenta essencial para o planejamento ambiental, não só apenas da bacia do 

ribeirão Cuiabá, mas como todas as bacias hidrográficas no geral. 
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Para o mapeamento da bacia criou-se um arquivo shapefile no ArcCatalog no 

formato de polígono (polygon) para o curso d’água, e outro para as áreas úmidas, 

representando as áreas de planícies aluviais, com o intuito de abranger toda a área tanto do 

canal fluvial quanto do leito maior sazonal. No processo de vetorização observou-se as 

feições visuais dos elementos da bacia, a declividade, por meio das curvas de nível, a 

presença de vegetação e de alguns focos de processos erosivos.  

Considerou-se o curso d’água como um canal de coloração escura, estreito e 

sinuoso no alto e no médio curso, e de coloração mais clara e com perfil mais largo à medida 

que vai se aproximando do ponto exutório, no baixo curso. 

Já as áreas úmidas foram consideradas as feições mais escuras da bacia, próximas 

ao canal fluvial, nas áreas de planícies aluviais com a ausência de vegetação mais densa, tais 

como as florestas, e com a presença de vegetação úmida, por exemplo, a taboa e o capim-

rabo-de-burro. Essas feições caracterizam o leito maior sazonal do ribeirão. 

A seguir, pode-se observar uma parte da vetorização do curso d’água no baixo 

curso, em azul (Figura 2), e uma parte das áreas úmidas, em vermelho (Figura 3). 

 

Figura 2. Vetorização do curso d’água (azul) 

 

Fonte: ArcGIS 10.2. Tirada em 28 maio 2015. 

 

 

 

 

 



Geoprocessamento aplicado a análises ambientais -  75 

 

 

Figura 3. Vetorização da área úmida (vermelho) 

 

Fonte: ArcGIS 10.2. Tirada em 28 maio 2015. 

 

Para complementação da caracterização ambiental da bacia também foram 

vetorizadas áreas de fragmentos florestais e reservas legais, bem como o trecho do Parque 

Estadual Morro do Diabo. 

 

 

Figura 4. Vetorização dos fragmentos florestais e reservas legais (vermelho),  
Parque Estadual Morro do Diabo (amarelo) e Curso D’água e áreas úmidas (azul). 

 

 

Fonte: ArcGIS 10.2. Tirada em 28 maio 2015. 
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Para a delimitação das APP utilizou-se a ferramenta geoprocessing/buffer. Como 

nenhum ponto da bacia ultrapassou 10 metros, a APP no entorno do curso d’água 

corresponde a 30 metros. Contudo, foi utilizado o shapefile de áreas úmidas (planícies de 

inundação) para gerar o arquivo final a partir do nível mais alto (leito maior sazonal) 

ocupado pelo rio em episódios de cheias recorrentes em intervalos de u ou dois anos. 

De acordo com Boin (2005 apud JARDIM, 2009), as planícies aluviais constituem 

uma faixa de largura variável ao longo dos rios o que forma a planície de inundação. É nesta 

área que está envolvida dois períodos distintos, a vazante (período de menor volume 

d’água) e a enchente, período onde as águas transbordam para a planície de inundação 

(Figura 5). É a partir desta característica natural entre enchente e vazante, que o 

ecossistema de várzea apresenta sua unicidade. 

 

Figura 5. Esquema geral de um ecossistema de várzea 

 

Fonte: Boin (2005 apud JARDIM, 2009). 

 

Embora, não previsto pela Lei nº 12.651/2012, na qual afirma que área a ser 

protegida deve estar desde a borda da calha do leito regular, a preservação dessas áreas é 

importante, visto que fazem parte do próprio regime hidrológico da bacia.  

Com a alteração do Código Florestal brasileiro em 2012, suprimiu-se a necessidade 

de se proteger essas áreas como apresentado nas leis anteriores: Lei nº 4.771/1965 (antigo 

Código Florestal brasileiro) e Lei nº 7.803/1989 a qual complementava a lei anterior 



Geoprocessamento aplicado a análises ambientais -  77 

 

destinando como APP ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais 

alto em faixa marginal (BRASIL, 1989).  

Por esse motivo optou-se neste trabalho a criação da APP a partir do nível mais alto 

do rio, representado pelas áreas úmidas, porém mantendo a metragem de 30 metros tendo 

em vista a largura regular do canal que não chega a 10 metros. 

Após essa etapa, também foi gerado um shapefile de pontos (point) para demarcar as 

nascentes ao longo da bacia hidrográfica do ribeirão Cuiabá. Ao todo foram encontradas 15 

nascentes. De acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012, no art. 4º, as nascentes possuem 

uma delimitação específica:  

 

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  
 
 

Neste contexto, foram gerados as APP das nascentes utilizando também a 

ferramenta geoprocessing/buffer, só que utilizando a metragem de 50 metros estabelecidas 

pela Lei 12.651/2012. Realizadas todas as etapas abaixo apresentamos o resultado final do 

mapeamento da bacia hidrográfica do ribeirão Cuiabá.  
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Figura 6 – Levantamento das APPs e Fragmentos Florestais da bacia
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CONCLUSÕES 

 

As ferramentas dos SIG contribuem a ter uma melhor visão e representação dos 

dados espaciais, fundamentalmente essenciais para o planejamento e gestão de recursos 

hídricos. A argumentação de acordo com a legislação ambiental brasileira é importante para 

que estas áreas possam ser, de fato, preservadas.  

Ao longo da bacia hidrográfica do ribeirão Cuiabá podemos perceber a partir das 

fotografias aéreas que embora apresente uma quantidade significativa de fragmentos 

florestais, a conectividade entre os mesmos é baixa, isso se estende também para sua 

conectividade com o Parque Estadual Morro do Diabo, principal Unidade de Conservação da 

UGRHI 22 – Pontal do Paranapanema.  

A conectividade entre as Áreas de Preservação Permanente e as Unidades de 

Conservação é de extrema importância, frente a manutenção da fauna e flora local. Sem ela, 

nossas espécies correm sério risco de extinção como no caso do Mico-Leão Preto, onde seu 

principal habitat encontra-se no parque. Por isso, esta bacia apresenta uma grande 

importância por se tratar de uma área que ocupa além de uma parte do parque, suas 

principais áreas de entorno. 

Além disso, as APPs presentam um grande potencial para a proteção dos recursos 

hídricos locais evitando o foco de processos erosivos e contribuindo para a manutenção dos 

mananciais, o que nos remete a um estudo amplo que está sendo realizado para todo a 

UGRHI 22 – Pontal do Paranapanema, no qual este trabalho faz parte.  

O mapeamento na escala 1:3.000 representa um avanço na questão do 

detalhamento das pesquisas para a o planejamento e gestão dos recursos hídricos, nosso 

intuito é utilizar esses dados como base de trabalhos tanto no âmbito acadêmico como 

também para órgãos oficiais, comitês de bacias hidrográficas, de modo a contribuir perante 

a sociedade em prol do desenvolvimento sustentável.  
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Capítulo 7 

 

A RELAÇÃO DA VEGETAÇÃO RIPÁRIA COM A QUALIDADE DOS 

RECURSOS HÍDRICOS: UM ESTUDO APLICADO NA BACIA DO 

RIBEIRÃO ANHUMAS NO MUNICÍPIO DE ANHUMAS/SP 
 

 

Bruno Magro Rodrigues 18 

Letícia Aparecida Costa 19 

Marcos Norberto Boin 20 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água sempre foi um bem essencial à manutenção de formas de vida na terra, para 

as mais diversas espécies animais e vegetais, tanto para sua sobrevivência quanto para o seu 

desenvolvimento. Mesmo os habitantes de localidades inóspitas dependem deste recurso 

para sua sobrevivência, visto que alguns desses não necessitam ingeri-la diretamente, mas a 

consomem indiretamente através de sua alimentação (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 

2011). 

A região do Pontal do Paranapanema possui alguns problemas hídrico-ambientais, 

conforme discorre Leal (2000). São considerados como os principais desses, a perda elevada 

da água superficial devido ao intenso desmatamento e aceleração do processo erosivo em 

áreas urbanas e rurais, assoreamento e desperenização dos cursos hídricos, lançamento de 

efluentes não tratados ou com deficiência no tratamento, disposição de resíduos sólidos em 

nascentes e fundos de vale, exploração intensa da água subterrânea, conflitos fundiários e a 

demanda de água crescente. 
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Os usos múltiplos da água e suas necessidades perante o crescimento populacional, 

bem como as demandas industriais e agrícolas geram uma incessante pressão sobre os 

recursos hídricos, visto que historicamente o uso desse recurso tende a ser abusivo, em que 

não há a devida preocupação com o modo de extração e uso do recurso utilizado (TUNDISI; 

MATSUMURA-TUNDISI, 2011). 

Além de fatores exploratórios, outros fatores como os processos erosivos, 

transporte e sedimentação, influenciam na qualidade do recurso hídrico e poderiam ter seus 

efeitos reduzidos se houvesse a interferência humana de forma positiva. A vegetação nos 

entornos de corpos hídricos tem fundamental papel na conservação dos mesmos, visto que 

atua basicamente como um retentor de sedimentos e amortecedor da força das águas. Tais 

fatos se dão pelo poder de absorção da vegetação, que auxilia na retenção de sedimentos e 

componentes xenobióticos, além de absorver a energia exercida pela água, reduzindo assim 

o potencial erosivo do escoamento superficial (DREW, 1994). 

Em regiões florestadas, uma parcela da precipitação das chuvas é retida nas folhas e 

caules, e posteriormente ocorre a evaporação. Este processo é denominado interceptação, 

que tem o efeito de reduzir o impacto das gotas de chuva sobre o solo, diminuindo assim sua 

ação erosiva (TEIXEIRA et al., 2000). 

A vegetação possui extrema importância para a qualidade ambiental das bacias 

hidrográficas. Em estudos de microbacias vem sendo demonstrado que a presença de 

vegetação nas zonas ripárias, que incluem as margens de rios, bem como suas cabeceiras e 

demais áreas saturadas dentro de uma bacia, constituem condição básica, embora não 

sejam a única de garantia de manutenção da integridade dos processos ambientais (ZAKIA, 

1998). 

A vegetação ainda possui um importante papel na natureza, devido aos seus 

múltiplos serviços ao homem e benefícios na biodiversidade, propiciando habitat para 

variedades de espécies vegetais e animais para os vários ecossistemas. Outros benefícios 

também são proporcionados pela vegetação, como a proteção do solo contra erosões 

hídricas e eólicas; abastecimento de matéria orgânica no solo promovendo a fertilização do 

mesmo; produção de oxigênio e absorção do gás carbônico; absorção e amortecimento do 

impacto das gotas da chuva, regulando o escoamento superficial e infiltração 

potencializando a recarga dos aquíferos e lençóis; produção de alimentos para os seres; 
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fonte de matéria-prima para produção e desenvolvimento humano; integração do ciclo 

hidrológico, contribuindo para o equilíbrio do clima (MOTA, 2010). 

Outro fator que é interessante se destacar é que a retirada de vegetação ciliar 

acarreta um aumento no valor do tratamento de água para consumo humano cerca de cem 

vezes para que o recurso se torne potável. Em regiões com o recurso hídrico protegido pela 

mata ciliar, com suas faixas adequadas, o processo artificial de purificação é praticamente 

nulo, sendo necessário apenas algumas adições de elementos básicos como o cloro e flúor 

para o recurso tornar-se potável (TOLEDO, 2014). 

 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho possui como objetivo identificar áreas que não possuem 

vegetação ripária em faixas ideais para manutenção da qualidade dos recursos hídricos na 

bacia do ribeirão Anhumas, no município de Anhumas/SP. 

 

METODOLOGIA 

 

O município de Anhumas está localizado no Pontal do Paranapanema, oeste do 

Estado de São Paulo, e possui uma área total de 321 km2. Suas coordenadas do ponto 

central da cidade são: latitudinais 22º 17’ 45”S e longitudinais 51º 23' 08"W. 

A bacia do ribeirão Anhumas está inserida nos limites do município de Anhumas e 

sua área é de 182,96 km2, sendo que o canal principal, que nasce ao norte da cidade de 

Anhumas, percorre 31.040 metros até a divisa sul do município. A bacia em questão 

subdivide-se em quatro sub-bacias: São Pedro, Médio Anhumas, Alto Anhumas e Cambuí, 

conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1. Carta da Bacia do ribeirão Anhumas, sub-bacias e limite municipal 

 

Fonte: Rodrigues (2015). 

 

Utilizando de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, com auxílio 

do Programa Spring 5.2.3 sobre ortofotografias de resolução de um metro, foi mapeada a 

bacia do ribeirão Anhumas, levantando as áreas de delimitação da bacia, rede de drenagem, 

áreas úmidas (nascentes difusas), áreas de vegetação nativa e ripária, áreas preservação 

permanente, vias de circulação e malha urbana de Anhumas. 
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Em um primeiro momento, fora delimitado o limite da bacia do ribeirão Anhumas 

com auxílio das cartas topográficas do IBGE de Pirapozinho/SP, Esperança do Norte, 

Presidente Prudente e Tarabai. Em seguida foi traçada a drenagem da bacia, incluindo, além 

dos rios e córregos, as áreas com lençóis suspensos e de fundo de vale. 

Em um segundo momento, realizou-se o levantamento das áreas de vegetação 

nativa e vegetação ripária na bacia do ribeirão Anhumas com a finalidade de evidenciar a 

situação referente à cobertura arbórea na bacia. Na sequência foram elaboradas as cartas de 

drenagem e lençóis suspensos, e de vegetação nativa da bacia, objetivando-se expor os 

dados levantados. 

O levantamento das áreas de preservação permanente da bacia tiveram como base 

a recomendação da faixa mínima de 50 metros de acordo com Metzger (2010). A carta de 

Proteção dos Recursos Hídricos foi elaborada para representar a falta de proteção dos 

corpos d´água na bacia do ribeirão Anhumas, representada pela ausência da vegetação ciliar 

que poderia proporcionar retenção de partículas e materiais xenobióticos, dando melhor 

qualidade aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Os mapas foram gerados pela compilação dos dados no software Spring 5.2.3 e 

exportados para o software Corel Draw X6, onde realizou-se o tratamento das imagens. 

 

RESULTADOS 

 

O primeiro fator analisado, dentre os dados levantados, foi a drenagem e lençóis 

suspensos da bacia do ribeirão Anhumas. A Figura 2 corresponde à carta de drenagem e de 

lençóis suspensos da bacia do ribeirão Anhumas. 
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Figura 2. Carta de drenagem e lençóis suspensos da bacia do ribeirão Anhumas

 

 

A carta de drenagem e de lençóis suspensos da bacia do ribeirão Anhumas 

evidencia toda a drenagem presente na bacia e os nomes de cada um dos principais rios 

presentes. 

Observa-se que na porção centro-norte da bacia há uma predominância de padrão 

dendrítico da drenagem, caracterizado por intensas ramificações, decorrentes de regiões 

com declividade acentuada. 
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Na porção centro-sul, por conter declividades reduzidas, seu comportamento de 

drenagem difere do anterior com menor dissecação do relevo e uma densidade de 

drenagem inferior à porção norte. 

A Figura 3 expõe a atual condição da bacia do ribeirão Anhumas no quesito 

vegetação nativa, incluindo a vegetação ripária ou mata ciliar.  

 

Figura 3. Carta de vegetação nativa na bacia do ribeirão Anhumas 
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A bacia até o atual momento possui déficits de vegetação, quando se visa à 

obtenção da qualidade mínima que se necessita para que não sejam interferidos de forma 

significativa na qualidade ambiental da bacia e como consequência nos recursos hídricos. 

Com a intenção de uma representatividade do que seria necessário de vegetação 

nativa nos entornos dos corpos hídricos, ou seja, as áreas de preservação permanente, para 

uma efetiva proteção dos corpos d’água, realizou-se uma simulação da área que deveria se 

ter a vegetação nativa com mata ciliar. A faixa possui uma metragem de 50 metros a partir 

das áreas úmidas (planície aluvial, freáticos aflorantes e cursos d’água), como sugerido por 

Metzger (2010) para que se obtenha a manutenção da qualidade dos recursos que 

propiciam a qualidade ambiental da bacia relacionada à água. 

A Figura 4 retrata as áreas de vegetação nativa presentes na bacia do ribeirão 

Anhumas em comparativo com as áreas que necessitariam de proteção, porém não 

possuem. 
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Figura 4. Carta de proteção dos recursos hídricos na bacia do ribeirão Anhumas 

 

 

Este comparativo destaca a ausência de vegetação ripária mínima para a 

manutenção das qualidades naturais da bacia e, em especial, aos corpos d´água. A carta de 

proteção dos recursos hídricos evidencia, em vermelho, as áreas onde não há a presença de 

vegetação ripária mínima de 50 metros.  
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A partir deste levantamento, observa-se que em toda a porção da bacia a situação é 

de ausência de proteção mínima vegetativa em quase toda a área. Em algumas porções 

isoladas da bacia as faixas encontram-se dentro do mínimo exigido, porém esses fragmentos 

isolados não são suficientes para cumprir a sua função por completo, que seria a proteção 

de quaisquer materiais xenobióticos, a redução de temperaturas e manutenção da fauna 

aquática e terrestre. A interrupção da vegetação ripária dificulta o trânsito de espécies 

animais pela vegetação, por meio dos chamados corredores ecológicos, que, ao fragmentar-

se, reduz a chance de espécies deslocarem-se pela vegetação, promovendo a dispersão de 

sementes vegetais diversas e reprodução das espécies. 

A expansão agropecuária teve influência direta nesse déficit de vegetação, pois não 

se cumpriu as metragens mínimas estabelecidas na legislação vigente (Código Florestal) e 

promoveu-se o desmatamento para que se pudessem ter solos agricultáveis. Um fato que 

não deveria acontecer é a devastação dessas áreas de forma tão intensa e sem limites. 

 Há muitos trechos da bacia nos quais não se encontra faixa nenhuma de vegetação 

nativa, acontecimento que destaca mais uma vez a vulnerabilidade de alguns trechos da 

bacia, refletindo na qualidade da mesma como um todo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Um fator que merece destaque é a elevada incidência de solos com baixa cobertura 

vegetal, ou seja, áreas de pastagens e culturas temporárias, que se tornam suscetíveis a 

processos erosivos, pois permitem o escoamento superficial das águas pluviais com baixa 

resistência. Assim, ao ocorrer a saturação de água no solo, reduz-se o nível de 

permeabilidade do mesmo, e com o decréscimo da infiltração no solo ocorre o aumento do 

escoamento superficial, potencializando os processos erosivos e, consequentemente, a 

ampliação dos processos morfogênicos.  

A carta de vegetação nativa da bacia indica a vegetação nativa presente na bacia. 

Conclui-se que há um elevado déficit de vegetação nativa arbórea na bacia e, dessa forma, 

um elevado grau de suscetibilidade a processos degradativos. 

A carta de proteção proporcionou uma relação entre a vegetação nativa e ripária 

presente na bacia bem como o seu déficit, segundo destacado por Metzger (2010). Foi 

identificado na maior parte da bacia a ausência dessa faixa mínima de 50 metros de 
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vegetação ripária, bem como vegetações nativas fora das áreas de preservação permanente. 

As faixas de vegetação ripária existentes não cumprem suas funções de proteção natural, 

como o exemplo da manutenção de fauna e flora e demais elementos que determinam a 

qualidade do recurso hídrico, tais como: manutenção da temperatura das águas, retenção 

de elementos xenobióticos e sedimentos, dentre outros fatores. As faixas existentes de 

vegetação nativa evidenciam também a ausência de corredores ecológicos por onde 

transitariam variadas espécies em seu ambiente natural. 

Um fato destacado no uso da terra da bacia é o baixo índice de vegetação e o 

avanço agropecuário sobre as áreas especialmente protegidas, que se ocupou de forma 

desmedida e provocou extenso desmatamento. Assim, este quadro de degradação da bacia 

pelo uso inadequado dos recursos naturais afeta diretamente os recursos hídricos, seja na 

sua qualidade, seja na disponibilidade. 

Desta forma, torna-se extremamente necessário atentar-se para as formas de 

manejo e uso do solo em toda a bacia, visto que a tendência é de agravamento da situação, 

caso não haja a devida cautela, bem como os devidos atos de planejamento, recuperação e 

prevenção da degradação dos recursos naturais da bacia, em especial os recursos hídricos. 
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IMPLICAÇÕES DOS DESVIOS CLIMÁTICOS E USO E OCUPAÇÃO DA 

TERRA EM MANANCIAIS HÍDRICOS: UM ESTUDO DE CASO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO MOEDA, TRÊS LAGOAS/MS 
 

Rafael Brugnolli Medeiros 21 

Weslen Manari Gomes 22 

André Luiz Pinto 23 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão integrada dos mananciais hídricos se torna imprescindível para a 

sobrevivência dos ecossistemas e são unidades reguladoras de todo o sistema bacia 

hidrográfica, deve ser aproveitado de maneira sustentável, beneficiando gerações futuras. 

Portanto, os estudos em bacias hidrográficas vêm se tornando cada vez mais utilizadas por 

pesquisadores que buscam, entre diversos motivos, analisar o modo que este ambiente está 

se comportando diante do avanço das atividades antrópicas. As bacias hidrográficas 

agregam unidades dos subsistemas natural, construído, socioeconômico cultural e 

produtivo, que interagem entre si e com seu entorno.  

Dessa forma, todos esses elementos estão correlacionados e a partir do momento 

em que são conhecidas as suas interações, assim como o peso e a importância de cada 

elemento, as influências internas e externas que exercem sobre o sistema, torna-se possível 

propor formas adequadas de uso, ocupação e manejo da terra, minimizando os impactos 

sobre os recursos hídricos. 
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Assim sendo, o uso, ocupação e manejo da terra influenciam na dinâmica do 

escoamento superficial/subterrâneo, definindo diversos parâmetros de resistência às ações 

dos agentes externos e posteriormente causando o transporte de materiais e sedimentos 

que interferem na qualidade da água desse curso d’água. 

Além do uso e ocupação, o regime climático exerce uma grande força sobre a 

qualidade dos recursos hídricos, pois disponibiliza no sistema fluvial, além da dissecação e 

transporte de sedimentos, a diluição e assimilação dos contaminantes naturais e/ou 

introduzidos pelo manejo antrópico.  

No Brasil o regime de chuvas apresenta sazonalidade, com estação seca e chuvosa 

no ano de acordo com a localização geográfica (FIGUEROA; NOBRE, 1990), podendo 

comprometer os parâmetros físico-químicos e biológicos nos rios, tanto pela alteração da 

diluição e assimilação como também pela entrada de sedimentos com contaminantes ao 

sistema fluvial.  

Um exemplo de ambiente com alto índice de área antropizada é a bacia hidrográfica 

do córrego Moeda (BHCM), localizada em Três Lagoas, que possui 75% de sua área de 

propriedade da Fibria-MS Celulose Ltda., sendo que 56% dessa área é ocupada por florestas 

de eucalipto clonadas para a produção de celulose e papel. Nesta bacia existe outro 

agravante aos seus recursos hídricos, que é a instalação do Distrito Industrial do Moeda, 

criado pela Lei Municipal nº 2.427, de 2 de março de 2010, com a principal finalidade de 

definir polo industrial para grande indústrias, como é o caso da Fibria e da fábrica de 

fertilizantes e agroquímicos da Petrobras, a UFN III (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 

Três Lagoas). 

A preocupação com a instalação destas indústrias, bem como os impactos gerados 

pela expansão dos hortos de eucalipto e de grandes indústrias químicas, na qualidade e suas 

limitações de uso, fez com que esta pesquisa tivesse como objetivo principal, avaliar a 

influência do uso e ocupação da terra, dos desvios climáticos na qualidade da água de bacias 

hidrográficas, elegendo como estudo de caso a bacia hidrográfica do córrego Moeda, 

visando ao estabelecimento de modelo de análise, com o objetivo de subsidiar o 

planejamento ou ordenamento de bacias e a consecutiva redução dos impactos indesejáveis 

que afetam os mananciais hídricos disponíveis.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A BHCM possui área de 248,79 km² e encontra-se entre as coordenadas geográficas 

de 20°50’00’’ S e 21°01’10’’ S e 52°01’08’’ O e 51°44’55’’ O, como mostra a Figura 1. Localiza-

se a sul da sede do município de Três Lagoas, a 26 km através da MS-395, em sentido à 

cidade vizinha de Brasilândia. 

 

Figura 1. Mapa de localização da bacia hidrográfica do córrego Moeda, Três Lagoas/MS

 

 

Os dados de precipitação foram obtidos de 1983 a 2012, junto à estação 

meteorológica da Fibria-MS Celulose Ltda., localizada nas coordenadas 20º 58’ 42’’ S e 51º 

46’ 30’’ W em seu viveiro de mudas, na BHCM. Esses dados são de extrema importância, pois 

o clima controla diretamente os processos erosivos. 

Para a elaboração do mapa de uso e ocupação da terra, foram necessárias 

informações sobre a área em 2012, através da Fibria-MS Celulose Ltda., para posteriormente 

serem analisadas através de imagens do Satélite Resource-Sat-1, órbita 326 e ponto 093, 

com data de passagem em 5 de setembro de 2012, os locais exatos de determinadas 
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ocupações e digitalizadas através do AutoCad 2012. Sendo assim, foram separadas as classes 

em: áreas diversas, hidrografia, plantio comercial de eucalipto, pastagem, reserva legal, 

áreas de preservação permanente.  

Na análise dos parâmetros para a verificação da qualidade das águas superficiais do 

córrego Moeda, foram empregados equipamentos e métodos para a análise dos 

parâmetros: oxigênio dissolvido – OD, condutividade – CE, turbidez, pH, temperatura – T oC; 

com exceção da turbidez, que o ensaio foi realizado em laboratório, os demais foram 

efetuados em campo. 

O oxigênio dissolvido – OD é um gás solúvel em água, com concentrações variadas. 

Segundo Tuchobanoglous e Schroeder (1985), devido à sua importância, o OD é amplamente 

utilizado como principal parâmetro da qualidade de água e serve para determinar o impacto 

de poluentes sobre corpos d’água, pois é um dos mais importantes fatores no 

desenvolvimento de qualquer planejamento na gestão de recursos hídricos (SILVA; HERMES, 

2004). 

A condutividade elétrica – CE é a capacidade que a água possui de conduzir 

corrente elétrica. Este parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na 

água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior for à quantidade de íons 

dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água.  

O potencial hidrogeniônico – pH é quimicamente a medida de concentração de íons 

H+ e íons OH presentes na solução, é uma das determinações de qualidade de água mais 

frequentemente executadas, apresentando a acidez ou a alcalinidade das águas, que podem 

ter origem em fatores naturais do terreno ou resultarem de poluentes dissolvidos na água 

(CETESB, 1987). 

A turbidez, para Pinto (1998), é a alteração da penetração da luz provocada por 

partículas em suspensão, como bactérias, argilas e silte ou fontes de poluição que lançam 

materiais finos e outras substâncias na água. Certamente, a presença dessas substâncias 

provoca a dispersão e a absorção da luz, dando à água aparência nebulosa, esteticamente 

indesejável e potencialmente perigosa.  

A temperatura também é outro parâmetro analisado, pode gerar camadas d’água 

com várias densidades, que por si só já formam uma barreira física, impedindo que se 

misturem, e se a energia do vento não for suficiente para misturá-las o calor não se distribui 

uniformemente, criando a condição de estabilidade térmica.  
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A Tabela 1 e Quadro 1 apresentam a legislação do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), com os principais parâmetros usados no enquadramento de qualidade 

para águas superficiais e o enquadramento de uso das mesmas, foi utilizada a Resolução 

357, de 2005. 

 

Tabela 1. Limites dos parâmetros analisados para enquadramento nas classes das águas doces no Brasil 
 

Classes Limites para o Enquadramento 

Especial 

Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de 

água OD+10,0 mg/l; pH 6,0 a 9,0; turbidez até 20 NTU; condutividade elétrica até 50 

µm 

I 
OD 10 a 6 mg/l; pH 6,0 a 9,0; turbidez 20 até 40 NTU; condutividade elétrica 50 até 75 

um 

II 
OD 6 a 5 mg/l; pH 6,0 a 9,0; turbidez 40 até 70 NTU; condutividade elétrica 75 até 100 

um 

III 
OD 5 a 4 mg/l; pH 6,0 a 9,0; turbidez 70 até 100 NTU; condutividade elétrica 100 até 

150 um 

IV OD – 4 mg/l; pH 6,0 a 9,0; turbidez acima de 100 NTU; Condutividade elétrica +150 um 

Fonte: Pinto e Silva (2008) adaptado da Resolução nº 357/2005 do CONAMA. 

 

 

Quadro 1. Principais classes de limitações de uso das águas doces no Brasil 
 

Classes Principais usos 

Especial Consumo humano com desinfecção; preservação de equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas; preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral 

 

I 

Consumo humano, após tratamento simplificado; proteção das comunidades aquáticas; 

recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho) Resolução CONAMA n. 274, 

de 2000; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes 

ao solo e que sejam ingeridas sem remoção de películas e a proteção das comunidades aquáticas 

em terras indígenas 

 

 

II 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional, a proteção das 

comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, Resolução CONAMA n. 274, de 2000, a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto 

e a aquicultura e a atividade de pesca 

 

III 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado, a irrigação 

de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, a pesca amadora, a recreação de contato 

secundário e a dessedentação de animais 

IV  Navegação e a harmonia paisagística 

Fonte: Resolução nº 357 do CONAMA, de 17/03/2005. 

 

Os pontos amostrais de monitoramento foram enumerados do ponto 1 até o ponto 

11. Os pontos receberam o nome de estações e foram escolhidos previamente segundo 
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critérios como: açudes, captação de água pela Fibria-MS Celulose Ltda.; confluência com 

outros córregos, foz de afluente e na foz do próprio córrego Moeda, sendo elas enumeradas 

ao entorno da bacia hidrográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Köppen, a área de estudo é classificada como Aw (tropical com verão 

chuvoso e inverno seco). A Tabela 2 demonstra os índices de pluviosidade média mensal, 

temperatura e respectivas porcentagens de chuvas para cada mês e estação.  

Na BHCM, pode-se perceber através da Tabela 2 que as médias anuais de 1983 a 

2012 e seu desvio em relação ao ano de 2012 mostram que em apenas quatro meses 

ocorreram desvios positivos e que em 2012 obtiveram precipitações inferiores à média das 

normais em -119,75 mm.  

 

Tabela 2. Precipitação normal, no ano de 2012 e desvio da BHCM, Três Lagoas, MS 

Estações 

do ano 
Meses Temperatura 

Normal de 1983 a 

2012 
Ano 2012 Desvio (mm) 

Verão 

Janeiro 25,9 235,5 191,78 -43,78 

Fevereiro 26,4 195,2 106,43 -88,77 

Março 26,1 171,3 87,88 -83,42 

Total verão  602,0 386,09 -215,91 

Outono 

Abril 23,9 92,8 59,44 -33,36 

Maio 21,5 57,3 81,2 +23,9 

Junho 19,7 18,9 219,46 +200,56 

Total outono  169,0 360,1 +191,1 

Inverno 

Julho 19,4 17,4 8,13 -9,27 

Agosto 21,8 26,4 0,0 -26,4 

Setembro 23,5 68,2 99,06 +30,86 

Total inverno  112,0 107,19 -4,81 

Primavera 

Outubro 25,2 101,5 13,46 -88,04 

Novembro 25,8 146,3 119,89 -26,41 

Dezembro 25,9 190,1 210,82 +20,72 

Total primavera  437,9 344,17 -93,73 

 
Total  1.316,8 1.197,05 -119,75 

 

Nota-se que o verão e a primavera abrangeram um total 78,73% de toda a 

precipitação ocorrida na BHCM. Já durante o outono, que abrange 12,79% da precipitação 

total da bacia, mostra-se um começo de redução das precipitações, com o mês de abril já 
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reduzindo para 92,80 mm de média. Após essa redução, os meses seguintes (maio e junho) 

alcançaram precipitações reduzidas, com 57,30 mm e 18,90 mm, respectivamente. 

O inverno é a estação mais seca dentre todas, pois só alcançou 8,48% da 

precipitação total, fazendo com que o mês de julho se qualifique como o mês menos 

chuvoso e frio na média. Nota-se nesta estação que setembro se estabelece como um 

período de transição, pois começa a elevar a temperatura e a pluviosidade é mais abundante 

que nos outros meses do inverno. 

 De forma geral, o período chuvoso estende-se de outubro a março, abrangendo, 

sobretudo, a primavera e o verão. A estação mais fria e mais seca é o inverno, em que as 

precipitações alcançam ao todo 112 mm.  

Nota-se que em apenas quatro meses do ano de 2012 ocorreu um acréscimo na 

quantidade de precipitação em relação ao normal, tendo como junho como o mês principal, 

no qual choveu 200,56 mm a mais que o normal, sendo um ano atípico, pois esse mês não 

ocorrem grandes precipitações, ficando normal em torno de 18,9 mm. Outro fator 

considerado é a grande redução das precipitações no verão, em que todos os meses 

ocorreram redução, acarretando em 215,91 mm a menos que o normal. 

No outono, devido principalmente ao mês de junho, ocorreu um aumento no 

desvio, totalizando 191,1 mm a mais que o normal. Já no inverno ocorreu uma pequena 

diminuição no ano de 2012 em relação ao normal, com o mês de agosto apresentando 0,0 

mm de precipitação, um mês de seca que ocasionou essa redução de 4,81 mm em relação à 

precipitação normal.  

Na primavera, ocorreu uma redução nas precipitações, com apenas dezembro 

obtendo um aumento. Entretanto, a estação obteve um desvio de 93,73 mm a menos que o 

normal. Percebe-se que a maioria dos meses obteve índices mais baixos de precipitação que 

o normal, fazendo com que em 2012 ocorresse um desvio de 119,75 mm a menos que a 

precipitação média anual. 

Além dos dados de precipitação, as informações sobre o uso e ocupação da terra na 

BHCM se tornam importantes aliados para entender as influências desses elementos sobre 

seus recursos hídricos, subsidiando, assim, ações e/ou sugestões para melhor 

aproveitamento deste território. 

A BHCM drena uma área de 26.839,15 ha, destes, em abril de 2012, 14.934,10 ha 

são ocupados com florestas de eucalipto, totalizando 56%. A pecuária extensiva de corte e 
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pastagens ocupam 19% e as APPs e reservas legais 22%, o restante são áreas diversas e a 

própria área da Fibria-MS Celulose Ltda. (Figura 4). 

 
Figura 2. Uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do córrego Moeda 

 

 
 

As matas ciliares encontram-se em sua grande maioria em estágio de regeneração, 

com exceção de manchas dispersas sobretudo no alto curso na margem esquerda, fazenda 

Querência, médio curso próximo à foz do córrego Buriti e no baixo curso, área da Fibria-MS 

Celulose Ltda., da ponte da BR 262 até a sua foz no rio Paraná. 

Fazendas destinadas à pecuária extensiva de corte recobrem 19,08% da área da 

bacia, com exceção da fazenda Querência em seu alto curso, as demais não se utilizam de 

curvas de nível e de práticas regulares de descompactação dos pastos e rodízio de campos. 

Utilizando-se dessas informações, buscou-se a análise dos dados de pH, oxigênio 

dissolvido – OD, condutividade – CE, turbidez e as temperaturas da água e do ar para 

correlacionar a qualidade das águas superficiais da BHCM.  

Para facilitar o entendimento dos resultados dos exames de qualidade das águas 

superficiais da bacia do córrego Moeda, foram geradas as Tabelas 3, 4, 5 e 6 que qualificam e 

enquadram os resultados por estação do ano de 2012. E a Tabela 7 mostra o 
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enquadramento médio das águas da BHCM, para cada ponto de monitoramento e para a 

bacia como um todo. 

 

Tabela 3. Parâmetros de qualidade das águas no verão de 2012 
 

Pontos 
CE 

(um) 

OD 

(mg/L) 

Temp. 

Ar (°C) 

Temp. 

H2O (°C) 
pH 

Turbidez 

NTU 

Classes de 

enquadramento 

1 53,0 4,0 28,9 29,0 7,0 28.00 III 

2 19,0 8.1 26,7 24,7 6,7 9.85 I 

3 22,0 8.2 27,1 26,1 6,8 5.30 I 

4 22,0 5.7 29,9 27,8 7,6 7,16 II 

5 17,0 7,6 30,8 23,4 7,1 10,10 I 

6 17,0 7.7 35.6 28,7 7.5 8,74 I 

7 17,0 7,9 35,7 25,1 7,4 8,00 I 

8 25,0 1,7 30,8 25,6 7,1 35,20 IV 

9 16,0 8,4 32,7 25,1 7,6 8,72 I 

10 16,0 8,9 32,5 24,1 7,2 8,00 I 

11 36,0 2,8 30,2 31,4 7,7 8,00 IV 

 

 

Os pontos amostrais de monitoramento 8 e 11 enquadraram-se na classe IV, devido à 

reduzida concentração de OD. O ponto 11 localiza-se na foz do córrego Moeda no rio 

Paraná, esta estação obteve a menor concentração de OD. E o ponto 8, baixo curso do 

afluente da margem esquerda, o córrego Buriti, que registrou a menor concentração de OD 

e maior índice de turbidez. 

O ponto 1 de monitoramento enquadrou-se na classe III, contudo, com o OD no 

limite, pois menos que 4 mg/L passaria para a classe IV. Ainda, registrou a maior 

temperatura da água e condutividade elétrica e a segunda maior turbidez, o que justifica o 

reduzido OD. De forma geral, no verão a bacia foi enquadrada na classe II. 
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Tabela 4. Parâmetros de qualidade das águas no outono de 2012 

 

Pontos 
CE 

(um) 

OD 

(mg/L) 

Temp. 

Ar (°C) 

Temp. 

H2O (°C) 
pH 

Turbidez 

NTU 

Classes de 

enquadramento 

1 112,0 4,20 27,0 24,8 7,20 0,82 III 

2 23,0 6,20 21,8 20,8 7,00 0,47 I 

3 27,0 6,00 24,3 21,3 7,10 0,47 II 

4 23,0 7,30 27,6 21,0 7,90 0,42 I 

5 19,0 7,80 28,3 20,7 7,10 0,41 I 

6 18,0 7,50 29,4 21,5 7,00 0,27 I 

7 20,0 10,50 30,7 21,2 6,90 0,31 Especial 

8 19,0 1,80 24,6 20,8 7,20 0,73 IV 

9 21,0 4,30 28,3 22,9 7,00 0,30 II 

10 25,0 8,10 27,9 21,0 7,10 0,33 I 

11 27,0 2,60 27,7 26,3 7,70 0,25 IV 

 

 

No outono, os pontos 8 e 11 continuam se enquadrando na classe IV, ainda devido 

às reduzidíssimas concentrações de OD, ficando novamente o ponto 8 com OD abaixo de 

2,00 mg/L (Tabela 4). 

O ponto 1 manteve-se na classe III, com uma pequena melhora no OD, apesar da 

redução das precipitações, registrando agora 4,20 mg/L, porém não suficiente para mudança 

de classe. Contudo, a condutividade elétrica mais que dobrou, passando a 112,0 um, 

mostrando a redução no poder de assimilação e diluição com a redução das precipitações. 

Devido também à redução nas concentrações de OD, houve uma queda na classe de 

enquadramento nos pontos 3 e 9, mudando da classe I, no verão, para a classe II, no outono. 

Um ponto que deve ser destacado é o ponto 7, que obteve o melhor 

enquadramento da bacia hidrográfica nesta estação, posicionando-se na classe especial 

devido, principalmente, ao aumento na concentração de OD, que chegou a 10,40 mg/L. De 

forma geral, apesar da redução das precipitações, em relação ao verão, a BHCM ainda se 

enquadra na classe II. 
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Tabela 5. Parâmetros de qualidade das águas no inverno de 2012 

 

Pontos 
CE 

(um) 

OD 

(mg/L) 

Temp. 

Ar (°C) 

Temp. 

H2O (°C) 
pH 

Turbidez 

NTU 

Classe de 

enquadramento 

1 21,00 5,00 29,1 29,3 7,50 590,00 IV 

2 25,00 6,40 25,9 23,8 7,80 19,60 I 

3 28,00 4,90 25,3 24,9 7,80 8,20 III 

4 26,00 6,80 27,4 23,6 7,90 13,50 I 

5 15,00 5,90 30,9 21,0 7,80 8,65 II 

6 26,00 6,80 27,4 23,6 7,90 11,20 I 

7 19,00 8,50 30,8 22,3 7,70 10,70 I 

8 * * * * * * * 

9 20,00 6,30 29,8 22,3 7,70 8,87 I 

10 23,00 9,20 25,8 20,8 8,30 7,46 I 

11 34,00 4,10 26,6 24,6 8,10 5,30 III 

* Canal Fluvial Seco. 

 

 

No inverno, com a menor precipitação do ano de 2012, o ponto 8 secou por 

completo e por essa razão não foi enquadrado em nenhuma classe. Já o ponto 11 

enquadrou-se na classe III, havendo assim uma melhora em relação à estação anterior, 

devido ao aumento na quantidade de OD concentrado na água (Tabela 5). 

Foi o que aconteceu também como o ponto 3, que passou da classe II para a classe 

III nessa estação devido à redução do OD. Já o ponto 1 de monitoramento manteve-se na 

classe IV, mesmo com um ligeiro aumento nas concentrações de OD, apontando 5 mg/L, 

devido à piora na sua turbidez gerada pelo pisoteio do gado neste ponto. 

Nesta estação, o ponto 7 obteve a melhor concentração de OD e o enquadramento 

da bacia hidrográfica nesta estação na classe Especial, devido principalmente ao aumento 

nas concentrações de OD, que chegou a 10,40 mg/L. De forma geral, o inverno foi a estação 

menos chuvosa entre todas as outras, enquadrando a BHCM na classe II. 
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Tabela 6: Qualidade das águas na primavera de 2012 

 

Pontos 
CE 

(um) 

OD 

(mg/L) 

Temp.  

Ar (°C) 

Temp.  

H2O (°C) 
pH 

Turbidez 

NTU 

Classe de 

enquadramento 

1 348,00 1,40 27,4 27,3 7,2 734 IV 

2 30,00 6,90 26,2 23,7 7,1 21,5 I 

3 30,00 6,10 27,6 26,4 7,1 11,5 I 

4 30,00 7,30 26,1 25,0 7,0 7,87 I 

5 31,00 5,40 25,8 23,9 7,1 10,4 II 

6 26,00 6,80 26,6 25,4 7,0 13,8 I 

7 24,00 7,30 31,2 24,9 7,0 12,0 I 

8 * * * * * * * 

9 22,00 7,50 33,5 25 7,2 14,3 I 

10 27,00 6,90 29,0 25,1 7,3 9,32 I 

11 35,00 4,10 25,8 28,4 7,3 4,51 III 

*Canal Fluvial Seco. 
 

Na primavera ocorreu um aumento da precipitação em relação à estação anterior, 

no ponto 8 não foi realizada a coleta, pois o curso d’água está seco, mesmo com maior 

precipitação, levando-nos a inferir que este trecho do córrego é intermitente, e o ponto 11 

continua enquadrado na classe III devido à manutenção da quantidade de OD concentrado 

na água (Tabela 6). 

Já o ponto 3 passou da classe III para a classe I nessa estação devido principalmente 

ao aumento das concentrações de OD, enquanto o ponto 1 de monitoramento passou da 

classe III para classe IV na primavera, apontando 5 mg/L, o que o enquadrou nessa classe. De 

forma geral, a BHCM se enquadrou na classe II, conforme a Tabela 7. 

 

Tabela 7. Enquadramento estacional e médio das águas superficiais em 2012 

P
o

n
to

s Classe de 

enquadramento 

verão 2012 

Classe de 

enquadramento  

outono 2012 

Classe de 

enquadramento  

inverno 2012 

Classe de 

enquadramento 

primavera 2012 

Classe de 

enquadramento 

médio 

1 III III III IV III 

2 I I I I I 

3 I II III I II 

4 II I I I I 

5 I I II II II 

6 I I I I I 

7 I Especial I I I 

8 IV IV * * IV 

9 I II I I I 

10 I I I I I 

11 IV IV III III IV 

MÉDIA II II II II II 

*Canal Fluvial Seco. 
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Percebe-se na Tabela 7 que, de forma geral, que a qualidade das águas monitoradas 

obteve grandes variações ao longo das estações do ano de 2012, mas, em média, a BHCM se 

enquadrou na classe II, o que preconiza pequenas limitações de uso para suas águas 

superficiais. 

Os pontos de monitoramento 8, 11 e 1 foram os que registraram um agravante na 

qualidade de suas águas, dentre eles os piores foram os pontos 8 e 11, que se posicionaram 

na classe IV. O Ponto 8, localizado no baixo curso do córrego Buriti, nas estações de verão e 

outono, ficou na classe IV e secou no inverno e na primavera de 2012. Já ponto 11, próximo 

à foz do córrego Moeda no rio Paraná, obteve o enquadramento IV nas estações de verão e 

outono, e III no inverno e na primavera. O ponto 1, localizado no açude construído no leito 

seco do alto curso do córrego Moeda, apenas na primavera enquadrou-se na classe IV, nas 

demais estações permaneceu na classe III.  

Contudo, as propriedades do alto curso utilizam, no ponto 1, a água para 

alimentação animal e humana sem tratamento, e no ponto 8 ocorre o uso silvestre por parte 

de animais de pequeno até grande porte como as antas. No ponto 11, além dos animais 

silvestres, o rio é utilizado para a pesca amadora.  

 

CONCLUSÕES 

 

A influência do regime climático na qualidade das águas é bem definida, muito mais 

do que a influência do plantio de eucalipto. No verão chuvoso de 2012, a redução das 

precipitações, com desvio negativo de 215,9 mm, propiciou pequena diluição e assimilação 

dos contaminantes, enquadrando suas águas, nesta estação, na classe II. Nota-se, porém, 

que a precipitação do verão é pouco maior que a do outono, mas mesmo assim o 

enquadramento permaneceu na classe II, indicando um limite para esse processo de 

autodepuração.  

Na primavera, mesmo com o aumento das precipitações, ficou abaixo do volume 

normal 93,8 mm, mantendo-se a bacia na classe II. Apenas os pontos monitoramento 1, 4, 6, 

7, 9 e 10 apresentaram como classe I. Os pontos 3 e 5 foram enquadrados na classe II e 

apenas o ponto 1 foi enquadrado na classe III, enquanto os pontos 8 e 11 obtiveram as 

piores classificações médias da bacia, enquadradas assim na classe IV, servindo apenas para 

navegação e harmonia paisagística. 
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Conclui-se, que o regime climático influencia diretamente a qualidade e 

enquadramento das águas da bacia. Mas, apesar de todas as estações, a classificação média 

da bacia posiciona-se na classe II do CONAMA, porém pontualmente ela é marcante, 

principalmente no inverno e na primavera. 

Estudos como este podem ajudar a manter a perenidade dos cursos fluviais e 

consecutivo potencial para futuros usos humanos rurais e urbanos em bacias hidrográficas. 
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