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RESUMO 

 
 
Este trabalho objetivou demonstrar a aplicabilidade das técnicas de 

geoprocessamento e do uso de imagens adquiridas pelo sensor orbital do sistema 

Landsat para o mapeamento temático da ocupação da terra e dimensionamento 

das áreas em situação de incorformidade com a legislação ambiental na zona 

rural da região do Alto Sub-Bacia do Ribeirão da Mata. Baseou-se na utilização da 

técnica de classificação supervisionada dos dados contidos na imagem de 

satélite, disponibilizada pelo Sistema de Processamento de Informações 

Georeferenciadas (SPRING), para a geração de um Mapa de Uso da Terra e 

Cobertura do Solo, no qual foram identificadas e mensuradas as seguintes 

classes (agrupadas por áreas de ocupação): vegetação natural, pastagens, 

lavouras, represas e lagoas, reflorestamento e zona urbana, mineraria ou 

industrial. A delimitação das áreas de preservação permanente foi orientada por 

parâmetros definidos pela legislação ambiental pertinente e executada com o uso 

das ferramentas disponibilizadas por programas computacionais com recursos 

para a construção de vetores sobre os dados disponíveis e para a rasterização 

dos mapas temáticos correspondentes (MapInfo e ArcView). Os mapas de Áreas 

de Preservação Permanente, segundo os critérios de declividade do terreno, de 

margens de cursos d’água, de margens de lagoas e reservatórios e de topos de 

morros, foram cruzados com o mapa de áreas ocupadas pela classe de 

vegetação natural, extraída do Mapa de Uso da Terra e Cobertura do Solo, 

através de implementações por operações matemáticas de interseção de áreas, 

no ArcView. Os resultados mostram que, através do uso de técnicas simples e de 

grande eficiência, é possível gerar informações, em áreas relativamente extensas, 

que possam subsidiar a tomada de decisões sobre o planejamento do uso do solo 

e o cumprimento da legislação ambiental por parte dos proprietários rurais.  
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CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Os mapas de uso da terra e de cobertura do solo são utilizados, individualmente ou 

combinados, em diversos tipos de diagnósticos e análises de fenômenos ou eventos em 

áreas da superfície terrestre. Por sua vez esses estudos constituem “peças chave” na 

elaboração de planos de gestão, de manejo e de desenvolvimento, em planejamentos 

regionais e locais ou em atividades de monitoramento e controle. Conhecer e compreender 

o uso e a cobertura atual da terra em todos os níveis do espaço territorial é importante tanto 

do ponto de vista dos gestores públicos que decidem sobre a organização desse espaço 

como da população em geral que necessita de informações e esclarecimentos que 

possibilitem o máximo aproveitamento deste elemento.  

 

Na medida em que o planejamento precisa superar os problemas do desenvolvimento 

descontrolado e a deterioração da qualidade ambiental, a informação atualizada sobre o uso 

da terra torna-se pré-requisito para melhorar a sua utilização. A confrontação entre os 

limites impostos pelas condições do meio físico e biótico e os fatores sócio-econômicos de 

uma dada região – o potencial produtivo, com o uso atualizado da terra, pode melhor 

embasar a tomada de decisão em conflitos sobre a sua utilização, a aplicação para o 

cumprimento da legislação ambiental e até mesmo servir como instrumento didático para a 

formação de planejadores e gestores ambientais.  

 

Muitos tipos de dados podem ser extraídos dos mapas de uso e cobertura do solo, variando 

com o seu grau de detalhamento: o tipo de uso, manejo e estrutura de exploração da terra; 

as fisionomias e classes de vegetação natural ou secundária; a localização de ferrovias, 
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cursos d’água, depósitos de água naturais ou artificiais e do sistema viário; e, os limites 

municipais, estaduais, da bacia e de áreas urbanas e rurais. Embora os métodos e técnicas 

utilizados hoje em dia para a produção desses mapas sejam praticamente os mesmos, o 

instrumental evoluiu bastante. De lá para cá, tornaram-se disponíveis equipamentos como 

o GPS e houve grande evolução da tecnologia de computação em termos de hardware e de 

software, resultando em maiores facilidades para a correlação de alvos da superfície com a 

sua localização espacial e na manipulação mais eficiente de dados digitais. 

 

A área de estudo escolhida para a elaboração desta monografia, constituída pela região do 

Alto Sub-Bacia do Ribeirão da Mata, assim como muitas outras áreas situadas no Estado 

de Minas Gerais, é bastante antropizada, sendo ocupada principalmente pela atividade 

pecuária, o que indica o uso intensivo da terra, muitas vezes sem a devida atenção à 

conservação deste recurso e de outros correlatos, com vistas à sustentabilidade. Neste 

sentido, normas federais, estaduais e municipais relativas ao meio ambiente foram 

instituídas objetivando a conservação dos recursos naturais por meio do estabelecimento e 

decretação de áreas de preservação permanente, mas pouco se tem feito para a verificação 

do uso atual destas terras. O Ministério Público no Estado de Minas Gerais tem atuado no 

sentido de fazer valer a legislação ambiental vigente embora a tradição de se usar a terra 

sem restrições e a insuficiência crônica de recursos de todos os tipos nos órgãos ambientais 

dificultem bastante o monitoramento e a adequação das atividades antrópicas. A análise 

espacial por meio de ferramentas disponibilizadas pelo Geoprocessamento tem 

demonstrado ser eficiente para a identificação das áreas onde estão ocorrendo 

incompatibilidades de uso em relação às normas ambientais.  

  

A escolha de uma sub-bacia hidrográfica como área de estudo relacionou-se à tendência 

adotada por instituições e sociedade: começa-se a trabalhar de acordo com uma visão mais 

holística do ambiente, privilegiando a integração dos fatores envolvidos na organização do 

espaço territorial, quais sejam, “as dimensões antrópicas, biofísicas e econômicas e as 

formas de desenvolvimento sustentáveis, inerentes ao local ou região onde forem 

aplicados” (SOUZA e FERNANDES, 2000, p.15). Neste contexto, a bacia hidrográfica 
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enquanto área geográfica mais apropriada para o planejamento das atividades antrópicas, é 

tema defendido por SOUZA e FERNANDES (2000, p.15) quando afirmam que: 

 

 “As abordagens de planejamento e gestão, que utilizam a bacia hidrográfica como 
unidade básica de trabalho, são mais adequadas para a compatibilização da produção com 
a preservação ambiental: por serem unidades geográficas naturais (seus limites 
geográficos – os divisores de água – foram estabelecidos naturalmente), as bacias 
hidrográficas possuem características biológicas, geofísicas e sociais integradas”.  

 

Assim, entende-se que trabalhos, como o aqui proposto, podem, sinteticamente dizendo, 

contribuir para o melhoramento da qualidade ambiental e de vida da população local e 

regional, através da transferência de conhecimento e do desenvolvimento da capacidade 

técnica de gestão e planejamento do espaço geográfico. 
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2 – OBJETIVOS 

 

 

Este estudo propõe realizar um mapeamento sintético e semi-detalhado sobre o Uso da 

Terra e a Cobertura do Solo na área de estudo, mediante a utilização de dados digitais de 

imagens de satélite e de técnicas de extração de informações temáticas, objetivando 

contribuir para a transferência de conhecimentos básicos e mais atualizados sobre parte da 

área abrangida pela  bacia do Rio das Velhas.  

 

Especificamente, visa a geração de mapas temáticos das Adequações do Uso do Solo à 

Legislação Ambiental, identificando a magnitude das Taxas de Adequação e de 

Incompatibilidade na ocupação das terras, através do cruzamento entre as informações do 

Mapa de Uso da Terra e Cobertura do Solo com os Mapas de Áreas de Preservação 

Permanente, ou seja, aquelas com o uso restringido pela legislação ambiental pertinente, aí 

excluídas, as áreas decretadas como reserva legal de imóveis rurais e as restrições legais 

para zonas urbanas. 

 

Outro objetivo a ser citado consiste da confirmação das técnicas de classificação baseadas 

na resposta espectral dos objetos da cena, visando contribuir para o aprendizado pessoal 

deste intérprete (o autor). 
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3 – REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

A representação espacial através de mapas combinados tem sido uma prática comum em 

cartografia de ocupação e cobertura vegetal do solo, na qual se estabelece uma legenda 

particular para cada estudo de caso, adaptada às necessidades locais, aos dados disponíveis 

e à escala de trabalho. Com base nos sistemas de classificação propostos na literatura e nas 

possibilidades de identificação de feições pelos métodos utilizados para o trabalho, 

estabelece-se uma legenda que possa abranger o máximo possível de classes, a fim de 

obter uma boa caracterização da área de estudo. 

 

O grande desenvolvimento observado no campo da informática e o aperfeiçoamento dos 

sistemas de aquisição de imagens (sensores remotos de vários tipos equipados em 

aeronaves e satélites), vêm possibilitando, cada vez mais, o estudo dos recursos naturais de 

grandes superfícies do terreno, com custo mínimo em relação aos trabalhos de campo. 

Neste contexto, tanto as imagens provenientes de aerofotogrametria (imagens fotográficas) 

quanto imagens provenientes de satélites (imagens não fotográficas) são utilizadas como 

material de base para a aplicação em diversos métodos relacionados à obtenção de 

informações sobre o uso da terra e o revestimento do solo. Todavia, como afirma DUTRA 

(2003), 

 

“as imagens provenientes dos sensores fotográficos, embora bastante úteis e largamente 
utilizadas, não permitem uma manipulação eficiente da informação nelas contidas, a 
menos que se utilizem processamentos químicos e ópticos, que são dispendiosos e 
consomem um tempo considerável”. 

 

Assim, embora exista a possibilidade de que as imagens fotográficas sejam manipuladas 

digitalmente, maiores custos estão envolvidos nesse processo de transformação para o 

formato digital. Além disso, o atual estado da arte dos sistemas informatizados mais 
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comuns ainda não permite o uso de alguns procedimentos automáticos para extração de 

informações a partir de dados digitais de alguns tipos de imagens que foram digitalizadas 

ou rasterizadas – fotos aéreas por exemplo, nas quais a grande quantidade de pixels 

presente excede a capacidade normal de processamento. 

 

Já as imagens de satélites, segundo DUTRA (2003), são processadas por sistemas 

computacionais através de funções matemáticas específicas em poucos minutos ou até 

mesmo segundos. Soma-se a isso, a informação de que o processamento digital traz um 

ganho substancial porque permite distinguir detalhes não visíveis a olho nu e a separar um 

número muito maior de cores que o olho humano; ajuda a melhorar a qualidade para a 

identificação visual; extrai, automaticamente, informações quantitativas de objetos 

presentes na imagem; e, armazena os dados de forma altamente eficiente. 

 

Há mais de uma década, os produtos do imageamento pelo sistema LandSat vêm sendo 

utilizados como material de base para o mapeamento de feições ao longo de gradientes 

contínuos de área. Além da redução do custo final dos trabalhos, outras vantagens também 

podem ser citadas quando do emprego desse material, bem como de outros produtos de 

sensores orbitais similares: fornecem uma visão geral do terreno e possibilitam obter um 

bom nível de exatidão na estratificação automática da paisagem estudada.  
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CAPÍTULO II - FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 

Para melhor explicar os assuntos abordados nesta pesquisa, dar maior significado ao seu 

conteúdo e justificar as decisões metodológicas, apresentar-se-á, nos tópicos seguintes, 

uma revisão dos principais conceitos, termos e definições citadas neste estudo. 

 

1 – ASPECTOS DOS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE USO DA TERRA E 

      COBERTURA DO SOLO 

 

 

A Primeira divisão de Geociências do Nordeste, vinculada ao Departamento de Recursos 

Naturais e Estudos Ambientais do IBGE, ante a necessidade de se estruturar um Sistema de 

Classificação de Uso da Terra que atendesse também às necessidades de normalização para 

mapeamento, elaborou uma proposta, apresentada em um Manual Técnico, em 1999, no 

formato de uma primeira aproximação, objetivando estabelecer um padrão de 

uniformidade para trabalhos dessa natureza que servisse também como referencial nacional 

para a definição de normas e critérios para mapeamento e análise da utilização e evolução 

da organização dos espaços de produção (uso da terra). Até então, tanto os trabalhos 

desenvolvidos pelo IBGE, como a maioria dos estudos acadêmicos, baseavam-se em 

parâmetros definidos pela UGI – União Geográfica Internacional, que já considerava as 

características e funções das atividades produtivas, especialmente as rurais, mas não 

tratava das questões relativas aos padrões de mapeamento. Por outro lado, o Projeto 

RADAMBRASIL, desenvolveu pesquisas que tratavam da identificação do potencial 

médio de utilização de atividades agropecuárias, exploração de madeira e extrativismo 

vegetal e da capacidade de produção das terras avaliadas a partir de parâmetros de clima, 

relevo e solo. 
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O escopo do sistema de classificação proposto pelo IBGE em 1999, enfatiza as atividades 

praticadas na área, o manejo empregado e a estrutura da produção (relações sociais de 

produção).  Ainda não existem dados oficiais sobre a realização de mapeamentos do uso da 

terra, de acordo com os critérios do IBGE, em áreas rurais do país; talvez pelo alto custo 

do levantamento deste tipo de informação de forma espacializada geograficamente, apenas 

as áreas urbanas foram alvo de reconhecimento para a classificação da ocupação e sua 

correspondência em termos de mapeamento. Os esquemas empregados em trabalhos de 

classificação para fins de mapeamento consistem geralmente de uma adaptação aos 

sistemas gerais de classificação. As classes podem ser definidas como unidades simples ou 

associação de classes; isto vai variar em função do espaço a ser estudado e a escala de 

trabalho. Na maioria das vezes a unidade simples aparecerá apenas em estudos de detalhe 

ou semidetalhe; nos levantamentos a nível regional predominarão as associações de 

classes. As classes básicas, nessa proposição, são: agricultura, pecuária, agropecuária, 

extrativismo, mineração, áreas especiais e áreas urbanas. 

 

Nesse estudo, o IBGE (1999, p.13) recomenda que: 

“No caso de associações de classes de uso, deve-se levar em conta sempre a classe 
dominante, procurando-se ordenar as classes de uso de maior percentual para a de menor 
percentual, e limitando-se ao máximo de 03 (três) unidades por associação. Quando mais 
de 80% de uma área é ocupada por uma só classe de uso, esta será mapeada como unidade 
simples. Se não existe uma classe dominante e duas classes diferentes de uso atingem 80% 
ou mais da área, então as duas deverão ser combinadas, se não existe classe dominante ou 
duas não atingem o percentual de 80%, então surgirá uma nova categoria de uso com três 
classes associadas”. 

 

Ressalta-se ainda que em qualquer forma de modificação aos sistemas de classificação 

gerais, as classes consideradas básicas podem ser subdivididas em tipos diferenciados ou 

agrupadas por classe dominante.   

 

Em relação às escalas de trabalho para mapeamento, a metodologia caracteriza-se por 

adotar um procedimento de escalas crescentes, indo desde o “Exploratório” (1: 1.000.000 

até 1: 250.000), passando pelo “Reconhecimento” (1: 250.000 até 1: 100.000), seguindo 
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pelo “Semi-detalhe” (1:100.000 até 1: 25.000) e terminando na escala de “Detalhe” (< 

25.000). Para a escala de “Semi-detalhe”  indica-se classes, tipos e subtipos dominantes ou 

associações dominantes como unidades a serem empregadas na classificação. 

 

Anterior ao manual técnico do IBGE, foi publicado, com a colaboração deste órgão, uma 

 tradução de um documento técnico do U. S. GEOLOGICAL SURVEY, que apresenta um 

sistema de classificação do uso da terra e do revestimento do solo estruturado para a 

utilização com dados de sensores remotos, desenvolvido de modo a atender às exigências 

dos órgãos, em uma base que é uniforme quanto à categorização nos primeiro e segundo 

níveis, mais gerais, e que fosse receptivo aos dados dos sensores de satélites e aviões. Este 

trabalho também chama a atenção para a necessidade de padronização dos sistemas porque 

muitas vezes torna-se impossível reunir ou utilizar dados de mapeamentos realizados em 

diferentes sistemas de classificação, causando desperdício de recursos e esforços. Por outro 

lado, os autores desse documento, afirmam que: 

 

“não existe classificação de uso da terra e revestimento do solo que seja única e ideal, e é 
pouco provável que uma possa vir a ser desenvolvida”. ”Cada classificação é feita de 
forma a atender às necessidades do usuário, e poucos usuários se darão por satisfeitos com 
um inventário que não atenda à maioria de suas necessidades”. (ANDERSON ET AL, 
p.19-2) 

 

Muitos trabalhos com base em dados de sensores remotos limitam-se à utilização, parcial 

ou completa, da classificação básica em relação ao uso da terra, na qual as classes 

empregadas no sistema, na maioria das vezes, são fenômenos físicos e por causa disso, 

passíveis de identificação através de imagens de sensoriamento remoto. Cabe ressaltar que 

o uso de sensores remotos é proposto, principalmente, para o fornecimento de dados 

básicos, a partir dos quais os tipos de uso da terra são interpretados. Por essa razão é 

necessário valer-se de outros tipos de dados e de aplicar-se associações entre alvos 

identificados no terreno e atividades efetivamente desenvolvidas a fim de obter 

informações sobre as reais atividades de uso da terra, aí incluídas as classes de uso 

múltiplo, em que mais de uma atividade são realizadas em uma mesma área. 
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É importante priorizar a definição das classes de uso da terra e revestimento do solo a 

serem levantadas para o mapeamento. De acordo com ANDERSON et al. (1979, p.15), um 

dos maiores problemas da aplicação e interpretação dos dados desses mapas é a falta de 

consistência nas definições das categorias da legenda. No seu estudo, propõe dois níveis de 

abordagens, os mais generalizados, de maneira a permitir uma flexibilização na 

categorização, conforme pode ser visto na tabela 1 (p.11). 

Um dos conceitos mais aceitos para explicar o que vem a ser o uso da terra é aquele que se 

refere à atividade do homem na terra. Já “o revestimento do solo, por outro lado, descreve 

a vegetação e construções artificiais que recobrem a superfície da terra” (BURLEY, 1961 

apud ANDERSON et al, 1979, p.20). Os dois conceitos possuem alta correlação pois as 

finalidades para as quais as terras estão sendo utilizadas estão, geralmente, intimamente 

relacionadas com o revestimento do solo. Os equipamentos dos sensores remotos, como já 

se falou, não registram diretamente a atividade desenvolvida no local, mas as indicam, 

sejam elas agrícolas, florestais, residenciais ou industriais. As respostas obtidas são 

baseadas em características da superfície da terra que constituem a informação básica – o 

revestimento do solo. 
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Tabela 1: Sistema de Classificação de uso da terra e do revestimento do solo para 
utilização com dados de sensoriamento remoto 

 

 
NÍVEL I 

 
NÍVEL II 

1-Terra urbana ou Construída 11- Residencial. 
12- Comercial e Serviços. 
13- Industrial.  
14- Transportes, Comunicações e Utilidades. 
15- Complexos Industriais e Comerciais. 
16- Terra Urbana ou Construída Mista. 
17- Terra Urbana Diversas ou Construída. 

2- Terra Agrícola 21- Terra de Cultura e Pastagens. 
22- Pomares, Bosques, Vinhedos, Viveiros e Áreas de 
Horticultura Ornamental. 
23- Atividades de Criação Confinada. 
24- Outros tipos de Terra Agrícola. 

3- Pastagem 31- Pastagem Herbácea. 
32- Pastagem com Arbusto e Carrasco. 
33- Pastagem Mista. 

4- Terra florestal 41- Terra de Floresta Decídua. 
42- Terra de Floresta Sempre verde. 
43- Terra de Floresta Mista.  

5- Água 51- Cursos d’água e Canais. 
52- Lagos. 
53- Reservatórios. 
54- Baías e Estuários. 

6- Terra Úmida 61- Terra úmida Florestada. 
62- Terra Úmida Não Florestada. 

7- Terra Árida 71- Planícies Salgadas Secas. 
72- Praias. 
73- Outras Áreas de Areia que não Praias. 
74- Rocha Nua Exposta. 
75- Minas a céu-aberto, Pedreiras, e Minas de Cascalho. 
76- Áreas de transição. 
77- Terra Árida Mista. 

8- Tundra 81- Tundra de Arbustos e Macega. 
82- Tundra Herbácea. 
83- Tundra de Solo Nu. 
84- Tundra Úmida. 
85- Tundra Mista. 

9- Neve ou Gelo Perene 91- Campos de Neve Perene. 
92- Geleiras. 

 

FONTE: ANDERSON et al (1979) 
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2 –TRATAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS 

 

 

 Para Mascarenhas e Velasco, (1984) apud MOREIRA (2003), 

 

“o tratamento de imagens digitais nada mais é do que a análise e a manipulação de 
imagens através de técnicas computacionais, com a finalidade de identificar e extrair 
informações da imagem sobre fenômenos ou objetos do mundo real, e transformar a 
imagem de tal modo que as informações radiométricas contidas nelas sejam mais 
facilmente discrimináveis pelo analista”. 

 

As imagens digitais consistem de um arranjo bidimensional de elementos denominados 

pixels, cada um com uma localização geográfica definida, que representam a média da 

intensidade da energia eletromagnética refletida ou emitida pelos diferentes materiais 

presentes na área de superfície correspondente as suas dimensões. As imagens de 

Sensoriamento Remoto normalmente são, de acordo com DUTRA (2003), multiespectrais, 

isto é, a mesma cena é imageada simultaneamente em várias bandas do espectro 

eletromagnético, por sensores com respostas espectrais diferentes; geralmente 4 a 7 canais 

do visível ao infravermelho. 

 

A escolha da faixa ou das faixas (bandas) espectrais a serem utilizadas na análise da 

imagem depende dos objetivos do trabalho. “Características dos alvos auxiliam a escolha 

de faixas mais adequadas. Tanto para a vegetação quanto para levantamentos de uso da 

terra, de acordo com SANTOS et al. (1981), diversos estudos realizados demonstram que 

os canais 5 e 7 são os melhores para a identificação dos diferentes tipos de cobertura 

vegetal”. (MARTINS, 1997, p. 31) 

 

Em seu estudo, MARTINS (1997, p.32) observa que “ELLEFSEN (apud LINS, J. R., 

1976) concluiu que mapas de uso da terra, obtidos de imagens orbitais, chegam à precisão 

de 82,7% nos usos industriais e comerciais e de 97,1% em áreas de irrigação”. 
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2.1 - Pré-processamento de imagens digitais 

 

É a fase do tratamento de imagens em que os dados digitais são preparados para a 

classificação, mediante o emprego de técnicas ou funções dos sistemas que corrigem ou 

atenuam anomalias relativas à posição do pixel (distorções geométricas) e aos níveis de 

cinza (distorções radiométricas ou atmosféricas). 

 

Segundo MOREIRA (2003), as técnicas mais utilizadas nesta etapa são: remoção de 

ruídos; realce de imagem; correção e retificação geométrica e registro; e redução da 

dimensionalidade. 

 

2.1.1 – Correção geométrica e registro 

 

A correção geométrica pode ser entendida como a transformação dos dados de 

sensoriamento remoto, de tal modo que eles adquiram as características de escala e 

projeção próprias de mapas (MATHER, 1987 apud MOREIRA, 2003). 

 

 A abordagem mais utilizada para a realização da correção geométrica é aquela que aplica 

modelos matemáticos para corrigir os erros, relacionando a localização do pixel a uma 

posição geográfica (coordenada) da área de interesse através de pontos conhecidos na 

imagem (pontos de controle). O registro é baseado em um sistema de projeção cartográfica 

sobre o qual deseja-se ajustar a imagem, a partir de outra imagem já corrigida. Quando a 

correção é de uma imagem a partir de um mapa, o termo mais usado é 

“georeferenciamento”, contudo, também se usa dizer “registro imagem x mapa”.  

 

Em relação aos procedimentos envolvidos, DUTRA (2003) explica que: inicialmente são 

identificados os pontos de controle, isto é, são pontos comuns localizados na imagem que 

se pretende corrigir e no mapa de referência (ou imagem de referência). Em seguida são 

definidos modelos matemáticos/estatísticos que descrevam as distorções entre os pontos de 
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controle a imagem e seus correspondentes na referência, permitindo construir uma nova 

imagem corrigida. Os níveis de cinza dos pixels da imagem distorcida são transferidos para 

a nova posição na imagem corrigida, cujos valores são calculados através de funções que 

levam em consideração a vizinhança do pixel e que alterem o mínimo possível a 

informação radiométrica contida no pixel. 

 

2.1.2 – Eliminação do ruído 

 

No momento em que o sensor orbital está realizando o imageamento. às vezes ocorrem 

falhas momentâneas no sistema de registro, provocando, na imagem, uma área sem 

informações, conhecida como ruído. De acordo com MOREIRA (2003, p. 267), uma das 

técnicas de remoção de ruído comumente empregada consiste em substituir o valor zero da 

radiância do pixel no local do ruído pela média da radiância dos pixels das linhas superior 

e inferior. 

 

2.1.3 – Realce 

 

Consiste de um conjunto de funções aplicadas para melhorar contrastes espectrais de baixa 

qualidade visual ou enfatizar alguma característica de interesse para uma aplicação 

específica.  Segundo MOREIRA (2003, p. 268), o tipo de realce mais empregado é a 

ampliação do contraste de feições na cena, ou seja, os níveis de cinza mais baixos são 

arrastados para próximos de zero (tonalidade mais escura) e os mais altos, para próximos 

de 255 (cinza-claro). A ferramenta mais usada é o histograma, representado por um gráfico 

que dá o número de pixels na imagem para cada nível de cinza ou para um intervalo de 

pixels. A base do histograma (espalhamento), que está relacionada com a variância, ou 

seja, a largura dessa base dá a medida do contraste existente na imagem, pode ser 

manipulada para produzir o realce por contraste. Cada banda da imagem é relacionada à 

cor aplicada para visualização e pode ter a base de seu histograma manipulado para realçá-

la. Esta técnica envolve a transformação pontual dos pixels e uma outra, a filtragem, 

produz transformações em uma vizinhança dos pontos da imagem. As transformações 
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mediante a aplicação do modelo IHS (intensidade, matiz e saturação de cores) também 

podem realçar as imagens.  

 

2.1.4 – Transformações multiespectrais 

 

É uma forma alternativa para aumentar o número de cores da imagem e por conseguinte, a 

visualização. Operações aritméticas são realizadas utilizando bandas diferentes de imagens 

de mesma área geográfica, co-registradas e com a mesma resolução espacial, resultando 

em uma imagem de saída com uma banda representando a combinação das bandas 

originas, conhecida como composição colorida. Esta nova imagem gerada conteria 

informações espectrais mais contrastadas do que nas bandas originais. 

 

 As operações de adição, subtração e razão podem ser aplicadas para redução do ruído, 

redefinição de uma banda espectral, combinar resultados de outros tipos de processamento, 

identificação de diferenças sutis em comportamento espectral de determinados alvos 

(padrões de cobertura vegetal, por exemplo) e remoção dos efeitos multiplicativos tais 

como atmosfera, névoa, topografia, ângulo do sol, etc... 

 

A operação executada através da transformação RGB para IHS e operação inversa é uma 

técnica que pode ser aplicada quando se deseja a fusão de uma banda com melhor 

resolução espacial (permite a identificação de mais detalhes), tal como a banda 

pancromática (banda 8) com as demais bandas. Ao final do procedimento, se uma das 

bandas originais alocada para intensidade no processo, houver sido substituída pela banda 

pan, a composição colorida formada pelas bandas selecionadas estarão reamostradas para 

uma intensidade de cor maior. 
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2.2 – Classificação espectral de imagens digitais 

 

O reconhecimento de padrões é um conceito usado na técnica de classificação dos objetos 

do universo real denominados genericamente de classes ou classes temáticas. A 

classificação baseia-se no reconhecimento da assinatura espectral de cada uma das classes 

de uso da terra/revestimento do solo, por exemplo, separando-as em uma cena. O resultado 

é que cada ponto ou região da imagem é rotulado e mapeado para uma classe segundo o 

uso da terra/revestimento do solo, por um símbolo ou tonalidade. Isto significa que cada 

área classificada pode ser associada a um pixel da imagem que contém a informação de 

uma classe correspondente à cena imageada. 

 

De acordo com MOREIRA (2203, p. 278), para executar a classificação, 

 

 “utilizam-se programas apropriados, também denominados algoritmos de classificação ou 
simplesmente classificadores. A categorização (rotulação) dos valores dos níveis de cinza é 
feita utilizando algoritmos estatísticos (programas computacionais) de reconhecimento de 
padrões espectrais”. 

 

Um algoritmo significa um conjunto de instruções para que o programa possa processar os 

dados. Dependendo do tipo de algoritmo utilizado e da forma como o algoritmo vai fazer o 

reconhecimento dos objetos na cena, pode-se definir a classificação quanto à natureza da 

operação e quanto ao tipo de aprendizado, respectivamente. No primeiro caso, os tipos de 

classificadores são aqueles ditos “por pixel” e “por regiões”, sendo que qualquer um deles 

pode caracterizar uma ou mais bandas da imagem. Quando a regra de decisão para que o 

classificador possa associar determinado pixel a determinada classe ou regiões de 

similaridade de níveis de cinza baseia-se nas características somente do pixel sem 

considerar a vizinhança (a região) a classificação é dita pixel a pixel (pontual), ou seja usa-

se informação espectral isoladamente de cada pixel. Já os classificadores que operam por 

regiões baseiam-se na informação espectral de cada pixel e na informação espacial (pixels 

vizinhos) para separar os objetos agrupando-os em regiões homogêneas que podem ser, em 

seguida, rotuladas (classificadas). Assim, a classificação por regiões é dividida em etapas: 
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a segmentação da imagem, a extração de regiões, a classificação propriamente dita e o 

mapeamento. 

 

Quanto ao tipo de aprendizado, a classificação pode ser dita supervisionada ou não 

supervisionada. Na classificação supervisionada, o usuário fornece ao programa um 

conjunto de amostras, obtidas nas chamadas áreas de treinamento, para cada classe de 

interesse. O algoritmo de classificação vai retirar dessas amostras os parâmetros 

necessários para a identificação das classes e executar a operação. Já na abordagem não 

supervisionada essa informação não é fornecida a priori, ou seja, esse tipo de classificação 

utiliza algoritmos para reconhecer as classes presentes na imagem de forma automática. A 

indicação desta última técnica é para aqueles casos em que o analista não possui 

conhecimento da área de estudo. Segundo MOREIRA (2203, p. 287), 

 

“no caso da classificação supervisionada, o treinamento é muito subjetivo, porque é feito 
segundo um critério estabelecido pelo analista. Assim, esse procedimento pode gerar um 
pacote de treinamento que não contenha todas as variações possíveis dos atributos 
espectrais de determinada classe de ocupação do solo”.  

 

A segmentação de imagem, um procedimento adotado antes da fase de classificação, tenta 

solucionar o problema da subjetividade citado no parágrafo anterior. Esta técnica consiste 

em fragmentar a imagem em regiões espectralmente homogêneas, segundo algum critério 

de similaridade entre os atributos espectrais: média, variância e textura e de área (número 

de pixels para a individualização). Na etapa seguinte é possível optar pela classificação 

manual (visual) ou introduzir a supervisão, fornecendo as amostras coletadas, dessa vez, 

em algumas destas áreas de segmentos homogêneos, em um pacote de treinamento a ser 

usado pelo classificador. O segmentador que tem apresentado melhor desempenho para 

áreas agrícolas e de vegetação natural é o de crescimento por regiões. 

 

Para fins de mapeamento temático, como acontece no caso desta proposta de pesquisa, 

normalmente aplica-se, às imagens multiespectrais, a técnica de classificação 

supervisionada. O treinamento, uma das etapas desse método, envolve a obtenção de 

parâmetros estatísticos de cada classe da área imageada ou baseia-se apenas no nível 
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mínimo e máximo de cinza na área fornecida para o treinamento. O classificador mais 

conhecido do tipo pontual é o que utiliza o conceito de máxima verossimilhança 

(MAXVER), que significa que a probabilidade de um pixel pertencer a uma classe depende 

da posição do pixel em relação à distribuição. Ou seja, cada classe é modelada por uma 

distribuição de probabilidade normal (DUTRA, 2003) ou gaussiana. Neste caso, o usuário 

deve dispor de amostras homogêneas que identifiquem cada uma das classes de interesse, 

quer dizer, faz-se o reconhecimento no campo de alguns talhões georeferenciados e 

selecionados como representantes das classes temáticas que irão compor o mapa. 

Analisadas as médias das amostras, cada pixel vai ser classificado para a classe de maior 

probabilidade. Dessa forma é possível, para o sistema, classificar todos os pixels da cena. 

 

O conjunto de pixels que compõe a amostra (área de treinamento) é adquirido através de 

um cursor de área, contendo pixels o mais puros possíveis (representativos). Contudo, a 

dificuldade de se obter uma resposta espectral de um alvo totalmente homogênea e 

exclusiva é enorme. A resposta pode ser mascarada pela superfície de fundo dos objetos ou 

acontecer de um mesmo tipo de alvo apresentar mais de um comportamento espectral em 

função de variáveis externas à sua natureza, fazendo com que a curva de distribuição de 

freqüências de uma classe cruze com a de outra classe. Esse problema é conhecido como 

“confusão” e pode ser amenizado de duas formas: eliminando de uma classe as amostras 

que apresentem maiores erros de confusão (maior similaridade de resposta espectral) ou 

aumentando o limiar de aceitação do classificador, ou seja, o limite de decisão. Segundo 

MOREIRA (2003, P. 283), o limiar de aceitação corresponde a uma restrição imposta pelo 

analista ao sistema de classificação, ou seja, indica a porcentagem de pixels de uma classe 

que será classificada como pertencente a esta classe. A exatidão da classificação pode ser 

estimada em relação ao produtor e ao usuário: o primeiro avalia o percentual de pontos 

classificados corretamente em relação às áreas de treinamento ou de teste; no segundo é 

avaliado o percentual do número de pontos classificados corretamente quando 

considerandos o número total de pontos utilizados. 

  

O limiar de aceitação adotado na classificação também vai definir o padrão da 

classificação  e  por  conseguinte,  o padrão  do  mapeamento.  Quanto  menor  o  limiar  de 
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aceitação, mais baixa será a exatidão do mapeamento.  

 

3 – CONFIABILIDADE DO MAPEAMENTO 

 

 

Retratar a realidade na forma de mapa temático, com fidelidade absoluta, é impossível, 

devido aos erros que podem ser introduzidos na identificação das classes, na delimitação 

dos alvos na imagem classificada, na escala de trabalho, na resolução espacial do sensor e 

na cartografia propriamente dita. De modo geral, os mapas temáticos são avaliados 

segundo a precisão e a exatidão do mapeamento. 

 

A precisão diz respeito ao número de algoritmos significativos usados quando das 

medições, sendo por assim dizer dependente da ordem de grandeza dos dados utilizados. A 

exatidão trata da avaliação, geralmente em percentual, do posicionamento de cada uma das 

classes, da sua distribuição espacial e o quanto que cada área de classe temática reflete a 

verdade de campo. Devido a dificuldades de se obterem informações de campo que tenham 

confiabilidade conhecida que confirmem a precisão, os mapas temáticos são avaliados em 

termos de exatidão de mapeamento, cujo procedimento para classificações de imagens 

obtidas por sensores remotos, segundo MOREIRA (2003, P.240), se baseia numa 

amostragem de área a ser visitada no campo. A partir das informações obtidas, estima-se a 

exatidão do mapa apoiado na análise de desempenho por informações de campo. 

 

Um dos métodos mais utilizados para a avaliação da exatidão é a estatística Kappa, que 

pode ser empregada com o auxílio do próprio sistema computacional utilizado para a 

classificação. Para analisar os resultados pode-se usar, apenas como referência, a tabela 2 

(pág. 20), desenvolvida por LANDIS e KOCH (1977) apud (MOREIRA, 2003, P. 244): 
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Tabela 2- Qualidade da classificação associada aos valores da estatística Kappa 

 

VALOR DE KAPPA QUALIDADE DO MAPA TEMÁTICO 
< 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: adaptada de Lindis e Koch (1977) apud MOREIRA (2003) 

 

 

4 – ANÁLISES ESPACIAIS (OU GEOGRÁFICAS) COMPUTADORIZADAS 

 

 

Os procedimentos computacionais para análise de dados contidos em imagens evoluíram 

especialmente para possibilitar ao analista introduzir outro tipo de informação no projeto e 

poder cruzá-la com os dados (padrões espectrais) da imagem, de forma ágil e abrangente. 

Dados provenientes de várias fontes tais como cartografia, imagens, dados de campo, 

dados digitalizados, dados censitários e cadastrais, dados de redes e de modelos numéricos 

de terreno, podem ser armazenados em um Sistema Informativo Geográfico (SIG), no 

formato de um banco de dados geográfico. Esta base de dados permitirá ao sistema 

combinar várias informações através de algoritmos para consultas, visualização, 

manipulação e análise, podendo gerar novas informações ao usuário. 

 

 Após a entrada e o tratamento da base de dados, as funções de consulta e análise espacial 

podem ser executadas através de operações de aritmética de polígonos, tais como, união, 

interseção e diferença ou com base em relações espaciais topológicas, como contingência, 

adjacência e interceptação. O sistema é capaz, por exemplo, de gerar polígonos paralelos 

(buffers) ao redor dos elementos ponto, linha e polígono, produzindo informação espacial 
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que possibilita aos operadores analíticos, através do cruzamento com outros dados 

espaciais, a produção de uma terceira informação.   

 De acordo com MOURA (2000), “os recursos de geoprocessamento baseiam-se na 

utilização de modelos que vão desde a representação gráfica dos fenômenos estudados, até 

a proposição de análises e sínteses através de algoritmos de avaliações heurísticas“. Há 

modelos de análises sendo utilizados com base em lógica Fuzzy e Booleana e modelos 

numéricos de terreno, baseados em redes formadas por nuvens de pontos geográficos. A 

montagem de um SIG é possível a partir da construção de um modelo digital do ambiente 

do qual são selecionados alguns elementos, segundo uma simplificação da realidade, para 

uma finalidade análitica específica. 

 

 

5 – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE 

 

 

O Código Florestal Brasileiro, assim como outros documentos legais sucedâneos no tema, 

impõe restrições sobre o uso de determinadas áreas, denominadas de preservação 

permanente (APPs). O objetivo principal é de preservar a sua cobertura vegetal, de modo a 

assegurar a manutenção da qualidade de vida e do equilíbrio ecológico e a preservação do 

patrimônio genético. Algumas APPs relacionam-se diretamente à melhoria da qualidade e 

quantidade de água, quer dizer, à conservação dos recursos hídricos brasileiros.  As áreas 

de recarga dos mananciais, onde a maior quantidade de águas pluviais têm possibilidade de 

se infiltrar no terreno, em taxas que variam com as condições de sua cobertura; as áreas nas 

quais o gradiente de declividade é muito grande, atuando como fator de risco à 

erodibilidade, fator este magnificado pela ausência de cobertura vegetal em boas condições 

de recobrimento; as áreas onde a vegetação atua como proteção ao desmoronamento de 

margens e ao assoreamento de nascentes, cursos ou reservatórios de água; enfim, todas 

essas áreas são legalmente protegidas como a seguir: 
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LEI FEDERAL Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965: CÓDIGO FLORESTAL. 

 

Art. 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas: 

 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989) 

1- de 30 (trinta ) metros para os cursos d’água de menos  de 10 (dez) metros de largura; 

(Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989) 

2- de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989) 

3- de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 

(duzentos ) metros de largura; (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989) 

 

b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 

 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos d’água, qualquer que seja 

a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 

(Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989) 

 

d) no topo dos morros, montes, montanhas e serras; 

 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 

linha de maior declive; 

 



 

 

32

 

DECRETO N° 33.944 DE 18/09/92 QUE REGULAMENTA A LEI ESTADUAL N° 

10.561, de 27/12/91, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA FLORESTAL NO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

 

Art. 7° - Consideram-se, de Preservação Permanente, no Estado, as florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas: 

III – ao redor de lagoas ou reservatórios d’água naturais ou artificiais, desde o seu nível 

mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de: 

b) 100 (cem) metros para os que estejam em área rural, exceto os corpos d’água com até 20 

ha (vinte hectares) de superfície, cuja faixa marginal seja de 50m (cinqüenta metros); 

 

V – no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de 

nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação em relação à base; 

 

VII – nas linhas de cumeadas, 1/3 (um terço) superior, em relação à sua base, nos seus 

montes, morros ou montanhas, fração essa que pode ser alterada para maior, mediante 

critério técnico do órgão competente, quando as condições ambientais assim o exigirem; 

 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 004 DE 18 DE SETEMBRO DE 1985, QUE DISPÕE 

SOBRE RESERVAS ECOLÓGICAS, FORMAÇÕES FLORÍSTICAS E ÁREAS DE 

FLORESTAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

 

Art. 2º - Para efeitos desta Resolução são estabelecidas as seguintes definições: 

 

f) Morro ou Monte : elevação do terreno com cota do topo em relação à base entre 50 

(cinqüenta) a 300 (trezentos) metros e encostas com declividade superior a 

30%(aproximadamente 17°) na linha de maior declividade; o termo monte se aplica de 

ordinário à elevação isolada na paisagem; 
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g) Montanha: grande elevação do terreno, com cota em relação à base superior a 300 

(trezentos) metros e freqüentemente formada por grupamentos de morros; 

h) Base de Morro, Monte ou Montanha: plano horizontal definido por planície ou 

superfície de lençol d’água adjacente ou nos relevos ondulados, pela cota da depressão 

mais baixa ao seu redor; 

i) Linha de cumeada: interseção dos planos das vertentes, definindo uma linha simples 

ou ramificada, determinadas pelos pontos mais altos a partir dos quais divergem os 

declives das vertentes; 

 

Art. 3° - São reservas ecológicas: 

 

b – As florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

 

V. Nas linhas de cumeadas, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a 

2/3 (dois terços) da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a 

curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a 1000 (mil) metros. 

 

Art. 4° - nas montanhas e serras quando ocorrem dois ou mais morros cujos cumes estejam 

separados entre si por distâncias inferiores a 500m (quinhentos metros), a área total 

protegida pela Reserva Ecológica abrangerá o conjunto de morros em tal situação e será 

delimitada a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura, em 

relação à base do morro mais baixo do conjunto. 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

1 – LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A área abrangida pelo estudo, aqui denominada “O alto Ribeirão da Mata”, representa uma 

parte da Sub-bacia do referido curso d’água, abrangendo desde as suas nascentes até a 

confluência com o Ribeirão do Urubu. As nascentes situam-se no município de 

Matozinhos e em seu percurso na área da pesquisa o Ribeirão da Mata atravessa o 

município de Capim Branco, retorna para Matozinhos e um pequeno trecho final situa-se 

no município de Pedro Leopoldo. Nesta região, seus principais afluentes são os Córregos 

Ibiruçu, do Paiol, Magarito, Poço Verde, Boa Vista, Goiabeira, do Maricota, Várzea do 

Açude, Engenho de Serra e Barreirinho. 

 

Figura 1- Região do Alto Sub-Bacia do Ribeirão da Mata – imagem de satélite, limites e 

rede de drenagem. 
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A Sub-bacia hidrográfica do Ribeirão da Mata engloba 10 municípios situados no Estado 

de Minas Gerais, em uma área de 540 Km2. Após percorrer 72 Km, o Ribeirão da Mata 

deságua no Rio das Velhas no Município de Santa Luzia. De acordo com os autores da 

divulgação do Projeto Ribeirão da Mata – Programa Pró-Recuperação do Ribeirão da 

Mata, criado para a elaboração de um sistema de gerenciamento da Bacia que incorporasse 

o conceito de desenvolvimento sustentável da área, os resultados de 1997 sobre a qualidade 

da água no referido curso d’água, enquadrado na Classe 2, apresentaram Índice de 

Qualidade de Água igual a “Ruim” e Contaminação por Tóxicos “Alta”. A mesma fonte 

observa que “a região da Bacia está submetida a um acelerado processo de adensamento 

populacional e em grande parte do seu percurso recebe efluentes sanitários, industriais, 

bem como resíduos sólidos urbanos, industriais, de atividades agropecuárias e minerarias”. 

Vários fatores relacionados à ação do homem contribuem diretamente para a degradação e 

a descaracterização da Bacia, dentre eles o desmatamento, a exploração de areia e a 

mineração para as fábricas de cimento e cal. Há grande número de focos de erosão e alto 

percentual de assoreamento do Ribeirão da Mata e seus afluentes.  

 

De acordo com SANTOS et al (1999, p. 13), no setor sul e sudoeste da Bacia encontra-se 

uma formação de relevo denominada Planalto Dissecado, decorrente de processos de 

dissecação fluvial promovida pelos afluentes da margem direita do Ribeirão da Mata sobre 

rocha do embasamento pré-cambriano, o que originou um relevo de colinas com amplos 

vales e baixas vertentes. As altitudes médias desta formação são superiores a 900 metros. 

Outra formação de relevo que ocorre na área da Bacia refere-se ao Planalto Cárstico, no 

setor norte da Bacia, à margem esquerda do Ribeirão da Mata, caracterizado pela grande 

concentração de sumidouros, dolinas, vales cegos, maciços calcários, escarpamentos e 

lapidez, galerias, grutas e um sistema de drenagem alimentado por inúmeros sumidouros. 

Ainda, segundo SANTOS et al (1999, p. 13), “dada à diversidade de formas no planalto 

cárstico, as altitudes e declividades são variadas, encontrando-se topos de afloramentos em 

altitudes superiores a 800 metros e fundos de dolinas a 700 metros”.  
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Segundo EITEN (1983), WARMING (1908) e FERRI (1980), citados por PEDRALLI, 

apud SANTOS ET AL (1999), na bacia do Ribeirão da Mata predominam os seguintes 

tipos de vegetação: 

 

Tabela 3 – Tipos de vegetação predominantes na área da Bacia. 

VEGETAÇÃO CARACTERÍSTICAS ESPÉCIES 
Cerrado Típico Formação arbustivo - arbóreo Aroeira, Jatobá, 

Araticum, Ipê 
Campo Cerrado Formação vegetal atrofiada Bate Caixa, Capins 

Finos 
Campo Formação vegetal rasteira e 

ciperácea 
Pau Santo, Cagaita, 
Lixeira 

Transição Mata/Cerrado Formação vegetal associada Consórcio de Espécies 
Mata Seca Formação caducifólia Copaíba, Angico e 

Jatobá 
Mata seca sobre rochas 
calcárias  

Formação vegetal de solos rasos Bromélias, Cactos, 
Orquídeas 

Mata Pluvial Formação vegetal arbórea 
perenifólia 

Ipê, Copaíba, Capim 
Navalha 

Mata Galeria Formação vegetal ao longo dos 
cursos d’água 

Camboatá, Copaíba 

Pasto Formação vegetal de gramíneas Braquiária, Meloso, 
Jaraguá 

Pasto Sujo Formação vegetal de 
praguejamento 

Lobeira, Alecrim, Assa-
Peixe 

Área Cultivada Formação vegetal de lavouras Milho, Abacaxi, 
Hortaliças 

Floresta Plantada Formação vegetal homogênea Eucaliptos 

Fonte: Projeto Ribeirão da Mata – Programa Pró-Recuperação do Ribeirão da Mata (1999) 

 

As principais atividades econômicas da Bacia do Ribeirão da Mata, de acordo com 

SANTOS et AL (1999, p.14), são: 

 

• extração de areia, argila e calcário; 

• indústria de transformação com destaque para siderurgias, indústrias alimentícias, 

químicas, cimenteiras, plásticos, cerâmica, papel, têxtil, vestuário; 

• beneficiamento de rochas calcáreas (britas/pisos para construção civil); 
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• parcelamento do solo (loteamentos, chacreamentos, balneários); 

• turismos (hotéis-fazenda, sítios de aluguel, clubes de recreação); 

• hospitais e clínicas. 

 

Um Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia começou a ser elaborado em meados da 

década passada e já em 1997, ganhava força através da adesão de instituições e entidades 

representativas, definindo-se como ponto de partida a criação de comissões nos municípios 

envolvidos e uma comissão regional. A partir daí as Comissões Municipais agregaram 

técnicos das diferentes instituições públicas, lideranças comunitárias e representantes da 

sociedade civil e da iniciativa privada. Uma Comissão Regional foi criada e estruturada 

para tornar-se o Sub-Comitê da Bacia do Ribeirão da Mata, que por sua vez irá compor o 

Comitê da Bacia do Rio das Velhas. 

 

De lá para cá, a partir de uma estrutura de gestão organizada para garantir a participação e 

a integração de técnicos e população em todas as etapas do plano, em uma busca 

consciente pelas melhores soluções para a degradação ambiental decorrente de usos 

inadequados, o Projeto já obteve resultados expressivos. Muitas atividades previstas já 

foram concluídas, outras estão em andamento e novas propostas de ações vêm sendo 

elaboradas de forma dinâmica. A execução do planejamento contempla uma ordenação em 

etapas para o cumprimento de objetivos e a identificação de instrumentos para a 

viabilização a partir da obtenção de consenso entre os envolvidos. 

  

 

2 – MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 

• Imagem multiespectral composta pelas bandas 3, 4, 5 do satélite Landsat 7 ETM, 

cedida pelo INPE, da WRS 218/74, de 06 de outubro de 2002; 
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• Material cartográfico da área de estudo, formato digital, escala 1: 50.000, base 

GEOMINAS 1998, construído a partir das cartas 2534 e 2535 do IBGE, com dados 

acrescentados (toponímia de drenagem, tratamento e recortes) - cedida pela equipe 

do Projeto Manuelzão/ 2003; 

• Ortofotocarta da região oeste da área de estudo, escala 1: 10.000, ano de 1989, 

emprestada pelo Sr. Evode José dos Santos, Engenheiro Agrônomo da EMATER 

de Matozinhos; 

• O Mapa “Cobertura Vegetal e Uso e do Solo do Estado de Minas Gerais”, MI 2534 

e 2535, 1 ed.-1994, 2 ed.- 1997, escala 1: 100.000, formato analógico, somente a 

parte correspondente à área de estudo, cedida pelo Instituto Estadual de Florestas - 

IEF; 

• Registros das características das classes identificadas em campo com o auxilio de 

um GPS de navegação, modelo eTrexVista, marca Garmim, com precisão de 

aproximadamente 10 metros; 

• Softwares especializados: MapInfo 7,0; Spring 4,0, ArcView 3.2, TrackMaker-Pró 

e Excell 2000. 

• Estação de trabalho: Pentium III, 256 MB, 20 GB, Placa aceleradora de vídeo 

nvídia geforce 2 32 MB e impressora hp deskjet 640c. 

 

A base de dados digital do GEOMINAS foi utilizada para a inserção, no projeto digital, 

dos seguintes dados vetoriais: drenagem principal e secundária (hidrologia), topografia 

(com curvas de nível de distâncias verticais iguais a 20metros e altimetria de pontos mais 

altos), limites dos municípios e da área da bacia do Ribeirão da Mata. 

 

Os segmentos de mapa de Uso e Cobertura do solo do IEF serviram como orientação 

básica para os trabalhos de campo e como auxílio para a definição das classes mais 

representativas da área a serem empregadas na legenda do mapeamento temático. Os dados 

contidos nesse material também foram utilizados a fim de aumentar a amostragem 

(partindo da premissa de que são dados confiáveis) e para a verificação do grau de sucesso 
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da classificação. A ortofotocarta foi usada como referência básica e para o conhecimento 

geral da região pois devido a sua antiguidade (1989) e o ritmo acelerado das mudanças 

ocorridas no uso do solo, não convinha a sua utilização como parâmetro para a localização 

das classes temáticas. 

 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 

A primeira etapa do trabalho foi dirigida para o mapeamento temático do Uso da terra e 

Revestimento do solo da área de estudo, mediante a utilização da técnica de classificação 

multiespectral supervisionada por máxima verossimilhança (Maxver). 

A segunda etapa tratou da investigação sobre a adequação do uso da terra às normas 

ambientais, mediante o cruzamento dos mapas temáticos que delimitam as áreas de 

preservação permanente e o mapa gerado na primeira etapa.  

 

A condução da pesquisa será descrita pormenorizadamente nos tópicos a seguir: 

• Construção da base cartográfica 

• Pré-processamento da imagem 

• Coleta de dados de campo 

• Classificação multiespectral 

• Delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

• Verificação da Adequação do Uso versus Legislação Ambiental: 
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3.1 – Construção da base cartográfica 

 

A partir dos dados das cartas topográficas, dos limites da área da sub-bacia do Ribeirão da 

Mata e da drenagem completa, foi delimitada, no MapInfo, a área de estudo: medindo 

168,5 Km2, o alto da bacia, abrange desde as cabeceiras do curso d’água até a confluência 

com o Ribeirão do Urubu. A área delimitada foi envolvida por um retângulo envolvente, 

do qual foram extraídos os dados relativos à projeção geográfica, ao datum horizontal e às 

coordenadas: projeção UTM, SAD 69 23 s e coordenadas planas iguais a 579.739,7; 

7.824.241,4 e 602.100,3; 7.842.591,7. Estes dados vetoriais foram preparados para 

exportação no formato DXF. 

 

3.2 – Pré-processamento da imagem 

 

Inicialmente criou-se um banco de dados geográficos e um projeto de desenvolvimento do 

trabalho, no Spring, para o qual foram importadas, pelo módulo Impima, as bandas: 

pancromática (resolução de 15m), 3, 4, 5 e 7 (resoluções de 30m) da imagem selecionada. 

A imagem, no formato TIFF, foi transformada em GRIBB, para o uso no SPRING 4,0 e 

ajustada conforme os parâmetros do retângulo envolvente levantadas na etapa anterior. A 

seguir foram importados, para o projeto, os dados da base cartográfica.  

 

Em seguida as bandas da imagem foram corrigidas geometricamente com uma função 

linear de primeiro grau, através da utilização de pontos de controle obtidos por seleção de 

pixels em feições facilmente reconhecíveis e praticamente imutáveis ao longo do tempo, 

tais como as confluências de rios da base vetorial. Esses pontos foram cuidadosamente 

identificados no mapa e na imagem e o registro foi considerado com efeito visto que a 

leitura dos resíduos médios da correção geométrica foi inferior a 25 metros, ou seja, dentro 

do pixel. As pressuposições implícitas na análise e aquisição dos dados de sensoriamento 

remoto foram que os efeitos atmosféricos e outros fatores (calibração, etc.) afetando a 

aquisição da imagem eram negligenciáveis, resultando em uma boa resposta espectral do 

sensor (DUGIN e ROBINOVE, 1990) apud (GOMES e MAILLARD, 2003).  
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A técnica de realce através da manipulação do histograma nas cores da composição 

colorida foi aplicada nas bandas da imagem para aumentar o contraste e por conseguinte, 

melhorar o desempenho da interpretação. A imagem foi também reamostrada pela 

transformação IHS, fazendo a fusão da banda 8 (pan) para a intensidade na composição 

colorida. Em seguida a imagem foi desenhada, em composição colorida, mediante a 

utilização de várias combinações diferentes de bandas para a seleção daquela que 

fornecesse as melhores possibilidades de interpretação. A composição que apresentou o 

melhor resultado visual foi a R4G5B3. A composição final foi a R4G5B3, mais a banda 

pan. Não foi constatada a ocorrência de “ruídos” na área trabalhada da imagem. Tentou-se 

a utilização da banda 7 na composição colorida mas esta não foi aceita pelo software na 

fase de reamostragem, talvez, em decorrência de alguma falha desta banda na imagem 

original. 

 

3.3 – Coleta de dados de campo 

 

O levantamento de dados de campo foi realizado em três dias, percorrendo-se as regiões 

mais representativas da área, por vias principais e secundárias, com os seguintes 

propósitos: 

• Incrementar o conhecimento geral do intérprete sobre os alvos do universo real 

observados na paisagem, particularidades e principais ocorrências na área de 

estudo; 

• coletar amostras de pontos e áreas, registrando tanto a posição geográfica dos alvos, 

por GPS, como as principais feições (alvos associados às classes temáticas) 

existentes no entorno do ponto de coleta. Para cada ponto elaborou-se um esboço 

(croquis) contendo a posição relativa dos alvos e uma estimativa do percentual de 

ocupação na área amostrada. Este trabalho procurou levantar algumas amostras de 

cada uma das classes temáticas representativas do uso da terra e do revestimento do 

solo; 
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• coletar registros, por GPS, sobre a localização de algumas nascentes para 

verificação da probabilidade desses alvos corresponderem às cabeceiras dos 

córregos nos dados vetoriais. 

 

3.4 – Classificação multiespectral 

   

A princípio optou-se, para a execução da classificação, pela técnica do tipo supervisionada. 

Na primeira etapa desse procedimento foram definidas seis classes de uso da terra e do 

revestimento do solo, de interesse para o estudo, como a seguir: áreas com vegetação 

natural; com reflorestamento; com lavoura; com pastagem; represas e lagoas; e, áreas 

urbanas, industriais ou de mineração. Outros temas não foram considerados devido à falta 

de recursos e de tempo disponíveis para a execução de um levantamento de dados mais 

completo em campo. Em seguida descarregou-se, no GPS TrackMaker Pró, os registros 

dos pontos coletados em campo, registros estes logo transferidos, automaticamente, para 

uma planilha construída no Excel, conforme pode ser visto na tabela 4 (pág. 34). Estes 

registros de pontos consistem de dados georeferenciados com informações sobre a 

ocupação da área naquela posição geográfica e entorno, que dado o volume e a inutilidade 

do procedimento não foram explicitados na tabela 4. Os dados da planilha foram 

convertidos em formato DBF (dBase) e importados para o ArcView, no qual foi gerado o 

mapa de pontos. O arquivo do mapa foi convertido para o formato ASCSIISpring e 

exportado para serem visualizados no Spring, em um overlay sobre a imagem de satélite, 

conforme pode ser vistos na figura 2. As informações associadas a estes pontos serviram 

como orientação para a coleta de áreas de treinamento para cada uma das classes pré-

definidas.  
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Tabela 4 – Planilha de dados georeferenciados 

Índice Nome Zona Easting Northing Altitude 
1 001 23K 599.191,320 7.831.741,057 730,482 
2 002 23K 598.719,630 7.832.523,832 747,305 
3 003 23K 598.911,552 7.832.814,660 740,576 
4 004 23K 599.250,173 7.833.328,009 757,639 
5 005 23K 599.134,388 7.833.446,885 767,733 
6 006 23K 598.887,244 7.833.640,036 786,238 
7 007 23K 598.859,975 7.833.342,410 792,487 
8 008 23K 598.740,544 7.832.909,905 766,771 
9 009 23K 595.702,886 7.833.898,312 775,183 
10 010 23K 593.560,786 7.831.251,843 806,426 
11 011 23K 593.487,812 7.831.210,287 810,751 
12 012 23K 593.564,679 7.831.228,169 810,751 
13 013 23K 593.458,774 7.831.620,471 787,920 
14 014 23K 594.029,427 7.831.664,978 801,859 
15 015 23K 595.735,408 7.834.979,329 759,321 
16 016 23K 596.190,799 7.837.240,810 795,851 
17 017 23K 596.923,698 7.836.207,671 773,501 
18 018 23K 598.088,296 7.835.587,261 823,969 
19 019 23K 597.003,597 7.836.197,824 754,034 
20 020 23K 597.005,472 7.836.198,222 758,600 
21 021 23K 595.829,154 7.837.635,420 805,705 
22 022 23K 594.256,997 7.834.039,008 774,943 
23 023 23K 593.812,488 7.832.947,742 826,373 
24 024 23K 590.022,423 7.832.283,916 930,915 
25 025 23K 589.386,430 7.832.599,711 935,001 
26 026 23K 588.609,577 7.832.734,389 853,770 
27 027 23K 587.157,113 7.832.255,729 827,815 
28 028 23K 587.243,302 7.832.094,418 829,016 
29 029 23K 587.464,760 7.832.169,967 835,265 
30 030 23K 590.074,783 7.832.041,363 949,421 
31 031 23K 590.189,513 7.830.794,308 982,586 
32 032 23K 591.911,230 7.833.568,709 916,736 
33 033 23K 598.129,115 7.835.562,327 840,792 
34 034 23K 598.731,526 7.836.689,876 776,865 
35 035 23K 600.986,394 7.837.717,027 768,934 
36 036 23K 592.193,869 7.838.085,603 836,226 
37 037 23K 590.446,825 7.837.747,393 800,898 
38 038 23K 589.679,281 7.836.968,960 814,116 
39 039 23K 589.896,223 7.836.419,581 827,815 
40 040 23K 589.767,561 7.835.862,580 833,342 
41 041 23K 589.658,593 7.835.087,383 833,823 
42 042 23K 589.773,909 7.834.618,415 845,359 
43 043 23K 589.646,776 7.835.134,981 832,621 
44 044 23K 589.977,582 7.836.079,338 821,566 
45 045 23K 590.475,803 7.837.933,249 786,478 
46 046 23K 588.024,621 7.837.592,086 798,495 
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Figura 2 – Pontos de coleta de dados de campo 

 

obs: pontos marcados sobre a imagem de satélite, em círculos amarelos. 

 

Com o cursor de ponto foram obtidas quinze amostras de cada classe, fornecendo ao 

software os valores dos níveis de cinza categorizados através das áreas de treinamento de 

cada um dos temas estabelecidas. Essas áreas tiveram os seus parâmetros estatísticos 

levantados pelo programa o qual, por sua vez, utilizou essas informações para executar o 

“fatiamento” da imagem, operando através de um classificador pixel a pixel, do tipo 

MAXVER-ICM e de acordo com a definição das classes temáticas. Cada uma das bandas 

foi classificada automaticamente com a adoção de um limiar de aceitação de 99%. Os 

resultados da classificação foram analisados pelo software, com base no histograma, para a 

verificação da hipótese de distribuição normal e da matriz de confusão. 

 

Com o objetivo de melhorar os resultados dessa operação, executou-se nova classificação, 

desta vez com a elaboração de um novo esquema de amostragem (refinamento da 

classificação). Com base na análise das amostras adquiridas para a classificação anterior, 
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procedeu-se a uma redefinição para o uso de cada uma das amostras conforme os critérios 

apresentados na tabela 5, abaixo: 

 

Tabela 5 – Critérios para redefinição do esquema de amostragem 

Matriz de confusão do tema Transformação da amostra adquirida 
  

0 – 30% Suprimida 
30 – 60% Alterada para teste 
60 – 100% Mantida 

 

Os mapeamentos resultantes das classificações primeira e segunda foram executados pelo 

SPRING, gerando os mapas temáticos do Uso da Terra e Revestimento do Solo, 

correspondentes aos resultados números 1 e 2, respectivamente – ver tabelas 7 e 8 (págs. 

37 e 38) Estes mapas foram recortados nos limites da área de estudo e o mapa relativo ao 

resultado número 2 foi convertido no formato shape para ser importado pelo ArcView, 

para posterior utilização no cruzamento de dados necessários para a obtenção dos mapas 

relativos aos objetivos específicos desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7 – Estatística dos resultados da classificação - resultado número1 (antes do refinamento). 

------------------------------- 
MATRIZ DE ERROS DE CLASSIFICACAO 
-------------------------------- 
(colunas: dados de referencia) 
 
           | areareflor areapastag areaagricu areaurbani areavegeta represasel  Abstencao |  Soma lin. 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areareflor |         46          7          0          0         26          0          0 |         79 
           |      4.76%      0.72%      0.00%      0.00%      2.69%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areapastag |          0        152          0          4          0          0          0 |        156 
           |      0.00%     15.73%      0.00%      0.41%      0.00%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areaagricu |          4          2        102          0          0          0          0 |        108 
           |      0.41%      0.21%     10.56%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areaurbani |          0          4         37        342          0          0          0 |        383 
           |      0.00%      0.41%      3.83%     35.40%      0.00%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areavegeta |         28          4          0          0        156          0          0 |        188 
           |      2.90%      0.41%      0.00%      0.00%     16.15%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
represasel |          0          0          0          0          0         52          0 |         52 
           |      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      5.38%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
 Soma col. |         78        169        139        346        182         52          0 |        966 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
 

           |Exatidao do produtor | Exatidao do usuario  | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areareflor |     58.97%          |     58.23%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areapastag |     89.94%          |     97.44%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areaagricu |     73.38%          |     94.44%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areaurbani |     98.84%          |     89.30%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areavegeta |     85.71%          |     82.98%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
represasel |    100.00%          |    100.00%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
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Desempenho geral: 87.99 % 
Confusao media: 12.01 % 
Abstencao media: 0.00 % 
Estistica KHAT: 84.35 % 
Variancia KHAT: 1.806e-004 
Estistica TAU : 85.59 % 
 

Tabela 8 – Estatística dos resultados da classificação - resultado número 2 (após o refinamento). 

-------------------------------- 
MATRIZ DE ERROS DE CLASSIFICACAO 
-------------------------------- 
 
(colunas: dados de referencia) 
 
           | areareflor areapastag areaagricu areaurbani areavegeta represasel  Abstencao |  Soma lin. 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areareflor |         36          0          0          0          1          0          0 |         37 
           |      4.24%      0.00%      0.00%      0.00%      0.12%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areapastag |          0        152          0          4          0          0          0 |        156 
           |      0.00%     17.90%      0.00%      0.47%      0.00%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areaagricu |          0          2         99          0          0          0          0 |        101 
           |      0.00%      0.24%     11.66%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00% | 
- areaurbani |          0          4         20        327          0          0          0 |        351 
           |      0.00%      0.47%      2.36%     38.52%      0.00%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
areavegeta |         17          2          0          0        133          0          0 |        152 
           |      2.00%      0.24%      0.00%      0.00%     15.67%      0.00%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
represasel |          0          0          0          0          0         52          0 |         52 
           |      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      0.00%      6.12%      0.00% | 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
 Soma col. |         53        160        119        331        134         52          0 |        849 
-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------- 
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           |Exatidao do produtor | Exatidao do usuario  |  
-----------|---------------------|----------------------| 
areareflor |     67.92%          |     97.30%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areapastag |     95.00%          |     97.44%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areaagricu |     83.19%          |     98.02%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areaurbani |     98.79%          |     93.16%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
areavegeta |     99.25%          |     87.50%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
represasel |    100.00%          |    100.00%           | 
-----------|---------------------|----------------------| 
 
 
Desempenho geral:  94.11 % 
Confusao media  :   5.89 % 
Abstencao media :   0.00 % 
Estistica KHAT :  92.18 % 
Variancia KHAT : 1.142e-004  
Estistica TAU :  92.93 % 
 



3.5 – Delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

 

De acordo com os parâmetros físico-territoriais citados no item Capítulo II – Item 5 

(Legislação Ambiental Pertinente) desta pesquisa, foram mapeadas as seguintes categorias 

de áreas de preservação permanente: 

 

a) APPS DE MARGENS DE CURSOS D’ÁGUA – ao longo dos eixos de rios ou de 

qualquer curso d´água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura 

mínima seja: de 30 (trinta) metros para os cursos d´água de menos de 10 (dez) 

metros de largura; 

b) APPS DE MARGENS DE REPRESAS E LAGOAS - ao redor de lagoas ou 

reservatórios d’água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais alto, medido 

horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de: 100 (cem) metros 

para os que estejam em área rural, exceto os corpos d’água com até 20 há (vinte 

hectares) de superfície, cuja faixa marginal seja de 50m (cinqüenta metros); 

c) APPS DE TOPOS DE MORROS - nos topos de morros, montanhas e serras, em 

áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da 

altura mínima da elevação em relação à base; 

d) APPS DE DECLIVIDADE SUPERIOR A 45° - nas encostas ou partes destas com 

declive superior a 45° ou equivalente a cem por cento na linha de maior declive. 

 

As APPs DE MARGENS DE CURSOS D’ÁGUA foram obtidas através da criação de um 

buffer de distâncias iguais a 30 metros da rede de drenagem, no MapInfo, fatiado em 

ambos os lados, com a geração do mapa temático correspondente: Mapa das Áreas de 

Preservação Permanente de Margens de Cursos D’água.  O valor adotado para o buffer foi 

definido em função da largura máxima dos cursos d’água da área como sendo igual a dez 

metros. Como determina a legislação, a área ripária a ser protegida nesse caso corresponde 

à dimensão do buffer.  
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As APPs DE MARGENS DE REPRESAS E LAGOAS foram delimitadas através da 

geração de um buffer de distâncias iguais a 50 metros, a partir dos dados relativos à classe 

denominada represas e lagoas, extraídos do Mapa de Uso da Terra e Revestimento do Solo, 

no ArcView, gerando o Mapa das Áreas de Preservação Permanente de Represas e Lagoas. 

A dimensão do buffer foi definida em função das determinações da legislação para a 

dimensão das áreas ao redor de corpos d’água medindo até 20ha, como sendo equivalente a 

cinquenta metros de largura e mediante a verificação de que não existem, na área de 

estudo, represas ou lagoas com área superior a 20ha.  

 

As APPs DE TOPOS DE MORROS foram delimitadas da seguinte forma: Inicialmente foi 

construído um buffer de 500 metros a partir dos pontos cotados por dados topográficos da 

carta referentes aos pontos mais altos (topos de morros). Visualmente, analisou-se o 

resultado para a verificação da ocorrência de pontos contidos em um mesmo buffer, que 

estariam associados à proximidade de dois ou mais topos de morros pelo valor da medida 

equivalente a 500 metros. Não houve ocorrências deste tipo na área de estudo. Para a 

delimitação da cota da APP a partir da curva de nível correspondente a dois terços da 

altura, em relação à base, executou-se as seguintes operações: elaborou-se um cadastro, em 

uma planilha, no Excell, das amplitudes entre as cotas de todos os topos e as cotas das 

planícies (cotas base) situadas nos pontos mais baixos ao redor do morro no qual o ponto 

cotado se localiza – ver tabela 6 (pág. 39). O registro das amplitudes foi feito a partir da 

leitura dos atributos dos pontos cotados associados a topos de morros. Esses registros 

foram agrupados em quatro unidades distintas utilizando-se como parâmetro comum para a 

formação de grupo, a semelhança de valor correspondente a cada uma das quatro cotas 

base existentes na área. Calculou-se a média da amplitude do conjunto de morros, 

montanhas e serras de cada uma das unidades. Dos valores das médias encontradas, 

correspondentes à distância vertical média entre os topos e as bases dos morros, extraiu-se 

o equivalente a 2/3 (dois terços). A estes valores foram somados os valores das cotas base 

correspondentes a cada uma das quatro unidades. Os números finais foram arrendondados 

para aproximarem-se dos valores das cotas de curvas de nível de distâncias verticais iguais 

a 5 metros, geradas em outro plano de informação, na base topográfica importada para o 

ArcView. Em seguida, com base em cada uma das quatro curvas de nível, vetorizou-se 

polígonos, sobre o modelo numérico de elevação, nas áreas adjacentes às planícies ao redor 
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das serras, morros e montanhas, para cotas superiores às curvas correspondentes a cada 

uma das quatro cotas base, representando, o conjunto, o Mapa das Áreas de Preservação 

Permanente de Topos de Morros. 

Tabela 6 – Cálculo das curvas de nível delimitadoras de APPs DE TOPOS DE MORROS 

X Y COTA 
TOPO 

COTA 
BASE 

AMPLI-  
TUDES 

MEDIA 
AMPL 

 2/3 
AMPL 

 2/3 AMP 
       + 

BASE 

CN + 
PRÓXIM 

         
596143 7833092 845 760 85     
594538 7839589 897 760 137     
593913 7839512 875 760 115     
593223 7836849 844 760 84     
594588 7835254 865 760 105 105,2 70,1 830,13 830 

         
591722 7836903 871 780 91     
590295 7835741 863 780 83     
592116 7839569 863 780 83   85,6 57,1 837,11 840 

         
588942 7838553 882 800 82     
591252 7840964 891 800 91     
592064 7840563 905 800 105     
590676 7839566 887 800 87     
588961 7836000 882 800 82     
585510 7835861 876 800 76     
583177 7835915 965 800 165     
588427 7835054 930 800 130     
588283 7833699 930 800 130     
585092 7834862 903 800 103     
588942 7838553 882 800 82     
587225 7832541 870 800 70     
590790 7832929 922 800 122     
592879 7833428 890 800 90     
594543 7831794 868 800 68 98,8 65,9 865,91 865 

         
589670 7829839 1005 860 145     
590115 7832115 943 860 83     
592305 7831510 938 860 78     
587987 7830618 928 860 68     
588054 7827963 943 860 83     
587056 7826761 1029 860 169     
585754 7828484 1038 860 178     
586975 7830105 978 860 118     
584156 7830166 1006 860 146 118,6 79,1 939,11 940 
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As APPs DE DECLIVIDADE SUPERIOR A 45° foram obtidas através da criação de um 

mapa de declividades produzido a partir da geração de um modelo numérico do terreno – 

ver figura 3 (pág. 44), a seguir. Essa modelagem digital, em 3D, foi executada no 

ArcView, importando-se, do MapInfo, os arquivos com os pontos cotados, os limites da 

área de estudo e as curvas de nível, todos usados na construção de uma rede triangular para 

a representação das elevações do terreno. Para produzir o mapa temático de declividades, o 

modelo foi segmentado em classes pré-definidas representando a distribuição espacial das 

declividades na área. As classes utilizadas foram duas: uma primeira para a delimitação das 

áreas com declividades de até 45° e a segunda, associada à área de preservação 

permanente, para a seleção de áreas com declividades acima de 45°. O tema relativo a 

segunda classe foi extraído através da ferramenta de seleção de classes temáticas para a 

produção do Mapa de Áreas de Preservação Permanente de Inclinação Superior a 45°.  
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Figura 3 – Modelo numérico de elevação do terreno na área de estudo 

 

 

 

 

As APPs de entorno de nascentes não foram mapeadas devido à inexistência de dados 

consistentes que possibilitassem a identificação da posição geográfica destes objetos. Uma 

análise dos registros de campo permitiu constatar a inexistência de correlação significativa 

entre os pontos associados às cabeceiras dos córregos identificados nos dados vetoriais 
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(rede de drenagem) e a verdade de campo. Além disso, o levantamento de campo constatou 

que as nascentes da maior parte dos córregos da região estão distribuídas em vários olhos 

d’água esparsos, ou seja, existem n ocorrências para cada curso d’água identificado, 

confirmando a inviabilidade de se considerar o ponto inicial da vetorização dos cursos 

d’água como sendo a localização geográfica das nascentes. 

 

Com o uso da ferramenta adequada, foram extraídos os atributos dos mapas em formato 

vetorial para a leitura das dimensões das áreas de preservação permanente em unidades 

métricas de medida. Os dados matriciais foram convertidos em vetores para a execução 

desse mesmo procedimento. 

 

3.6 - Verificação da Adequação do Uso versus Legislação Ambiental: 

 

Inicialmente, foi importado para o ArcView, o mapeamento elaborado no SPRING, 

resultante da classificação número 2, correspondente ao Mapa de Uso da Terra e Cobertura 

do Solo da área de estudo, gerado no item 3.4 do presente capítulo. Para agilizar os 

cruzamentos dos dados espaciais representados pelos diversos mapas gerados até então, 

todos os mapeamentos em formatos vetoriais foram convertidos em formatos matriciais 

(raster). Em seguida, os dados relativos à classe representativa do tema florestas e demais 

formas de vegetação foram extraídos do mapa temático de Uso da Terra e Revestimento do 

Solo, através da ferramenta de seleção de classe temática, gerando o mapeamento 

denominado Florestas e Demais Formas de Vegetação Natural. Este mapa foi convertido 

em formato vetorial para a criação de um arquivo do qual fosse possível a extração de seus 

atributos em medidas métricas. Em seguida, os mapas de delimitações de APPs, em 

formato raster, elaborados na etapa anterior, foram trazidos para uma mesma base/projeto, 

no ArcView construindo um overlay de vistas para a criação do Mapa da Área Total de 

Preservação Permanente, representando a área total protegida conforme a legislação 

ambiental. Finalmente, cada um dos mapas de Delimitações de APPs, foi cruzado com o 

mapa de Florestas e Demais Formas de Vegetação Natural, mediante a utilização do 

recurso de álgebra de mapas: a interseção entre estes planos de informação viabilizou a 

geração dos mapas de Adequação do Uso à Legislação Ambiental, dos quais pôde ser 
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extraída a Taxa de Adequação do Uso do Solo.  As Taxas de Incompatibilidade do Uso do 

Solo foram calculadas sobre os percentuais de áreas de preservação permanente e de áreas 

com utilização adequada para cada categoria estudada. Todos os procedimentos para o 

cruzamento de dados espaciais descritos neste tópico foram executados no ArcView. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

 

1 – MAPEAMENTO DO USO DA TERRA E COBERTURA DO SOLO 

 

 

As tabelas 7 e 8 (págs. 37 e 38) apresentam os resultados estatísticos da classificação 

supervisionada aplicada à imagem de satélite, através do classificador MAXVER-ICM e 

limiar de aceitação de 99%, antes e depois das modificações impostas ao esquema de 

amostragem como alternativa para o melhoramento do desempenho da operação. A análise 

destes resultados (classificações 1 e 2) indicou que a construção de um esquema de 

reamostragem mostrou-se vantajoso especialmente para a identificação correta de maior 

percentual de áreas com vegetação (reflorestamento, pastagem e vegetação natural). 

 

As classificações da imagem correspondentes aos resultados 1 e 2 foram representadas nos 

mapeamentos a seguir (figuras 4 e 5):  
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Figura 4 – Mapa de Uso da Terra e Cobertura do Solo – resultado número1 (antes do 

refinamento da classificação). 
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Figura 5 – Mapa de Uso da Terra e Cobertura do Solo – resultado número 2 (após o 

refinamento da classificação).  
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2 – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE APPs 

 

 

Figura 6 – Mapa da área total de preservação permanente 

 



 

 

60

 

Tabela 9 – Resultados da espacialização das APPs 

 

CATEGORIA ÁREA EM 
HECTARES 

ÁREA EM 
KM 2 

PERCENTUAL DE 
OCUPAÇÃO 

Área de Referência: Sub-Bacia do 
Ribeirão da Mata 

16.786,0015 167,8600 100% 

APPs de margens de cursos d’água    2.270,2628  22,7026 13,52% 

APPs de margens de represas e 
lagoas 

    940,9449   9,4095  5,61% 

APPs de declividade superior a 45°         7,8033   0,0780  0,05% 

APPs de topos de morros   6.347,8668  63,4787 37,82% 

Total de APPs   9.566,8778  95,6688 56,99% 
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Figura 7 – Mapa das Áreas de Preservação Permanente de Margens de Cursos D’água 
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Figura 8 - Mapa das Áreas de Preservação Permanente de Margens de Represas e lagoas 
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Figura 9 - Mapa das Áreas de Preservação Permanente de Inclinação Superior a 45° 
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Figura 10 - Mapa das Áreas de Preservação Permanente de Topos de Morros 
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3 – TAXA DE ADEQUAÇÃO E INCOMPATIBILIDADE DO USO DA TERRA À 

      LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A classe de florestas e demais formas de vegetação natural representa 11, 54% da área de 

estudo, ocupando uma área de 1.937,26ha ou 19,3726 Km2. A interseção desta área com as 

áreas de preservação permanente mapeadas neste trabalho – ver metodologia (pág. 45) 

resultam (tabela 10, abaixo): 

 

Tabela 10 – Taxas de Adequação e Incompatibilidade do Uso à Legislação Ambiental 

 

CATEGORIA 

DE APP 

ÁREA A 

PRESERVAR 

EM HECTARES 

ÁREA 

EFETIVAMENTE 

PRESERVADA EM 

HECTARES 

ADEQUAÇÃO  INCOMPATIBILIDADE  

Declividade 

superior a 45° 

        7,8033 0,9701 12,43% 87,57% 

Margens de 

represas e 

lagoas 

940,9449 56,7827 6,03% 93,97% 

Margens de 

cursos d’água 

2.270,2628 304,3878 13,41% 86,59% 

Topos de 

morros 

6.347,8668 591,0137 9,31% 90,69% 
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Figura 11 – Mapa da classe de Florestas e Demais Formas de Vegetação Natural 

 

 

 



 

 

67

 

Figura 12 – Mapa de Adequação Geral de Uso à Legislação Ambiental 
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Figura 13 –Adequação da categoria de APP de declividade superior a 45° 
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Figura 14 – Adequação da categoria de APP de margens de lagoas e represas 
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Figura 15 – Adequação da categoria de APP de margens de cursos d’água 
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Figura 16 – Adequação da categoria de APP de topos de morros 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

No decorrer dos procedimentos executados para a geração do Mapa de Uso da Terra e 

Cobertura do Solo, pôde-se apreender que de acordo com o atual estado da arte dos 

sistemas empregados, quanto maior o número de classes adotadas para o esquema de 

classificação menor a probabilidade de sucesso na operação. Conseqüentemente, o padrão 

de confiabilidade do mapeamento, medido pelo desempenho da classificação, pode 

diminuir à medida que mais temas (classes) são inseridos na legenda proposta. Na média 

geral, os resultados da estatística Kappa encontrados para a avaliação da qualidade do 

mapeamento do uso da terra e revestimento do solo resultante da classificação número 2 

enquadram-se, de acordo com a proposta citada na tabela 2, no padrão de excelente. Por 

outro lado, idealiza-se, em relação a mapas do tipo semidetalhado, a identificação do maior 

número possível de classes. Assim, pode-se inferir que a opção metodológica adotada foi 

plenamente satisfatória quando considerados os objetivos de espacialização de algumas 

classes uso da terra, mas não totalmente satisfeitos em relação ao mapeamento do uso da 

terra e cobertura do solo no padrão desejado para o mapa, especialmente naquilo que se 

refere à identificação do contexto fitogeográfico da área estudada. Logo, os mapeamentos 

devem ser avaliados conforme as suas limitações. 

 

 Na elaboração do esquema de classificação para a criação do mapa de ocupação da terra, 

apenas seis temas (classes) principais de nível primário foram adotados. As classes área 

urbana, área industrial e área de mineração, por exemplo, foram agregadas em uma só 

classe, a título de generalização cartográfica, na expectativa de melhoria da performance 

do trabalho dos classificadores. Em relação à vegetação, não se intentou a introdução de 

outras fisionomias além das classes de pastagem, lavoura, reflorestamento e vegetação 

natural (original ou de sucessão) porque poderia acarretar um baixo índice de 

confiabilidade para o mapeamento, visto que as duas últimas classes citadas já se 

apresentavam limitantes quanto aos resultados da classificação. Os maiores índices de 

confusão foram detectados, conforme os dados dos quadros 2 e 3, para as classes de 

reflorestamento e vegetação natural. A causa principal a ser apontada para explicar o baixo 
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índice de sucesso na separação de fisionomias vegetais é o alto índice de similaridade entre 

as classes, que se caracterizam por apresentar uma resposta espectral muito semelhante 

causando a confusão de identidade revelada pela classificação.   

 

A classificação, com aprendizado do tipo supervisionado e uso do classificador pontual do 

tipo MaxVer-ICM, obteve um desempenho qualificado como excelente, tanto para a 

operação realizada com o uso do esquema bruto de amostragem quanto para o refinado, 

demonstrando portanto a funcionalidade da metologia para aplicação em escalas de baixo 

detalhamento e grandes áreas. Entretanto, como pode ser observado nas tabelas 7 e 8 (págs. 

37 e 38), o melhor resultado das operações de classificação foi obtido após o 

melhoramento do padrão de amostragem. Os resultados individualizados para o 

desempenho da classificação número 2 para cada categoria de uso da terra também foram 

superiores em relação ao desempenho da classificação número 1, sem exceção. 

 

O uso do sistema de posicionamento global (GPS) para o levantamento de informações 

georeferenciadas foi importante na seleção das áreas de treinamento do classificador, 

facilitando a associação entre os dados coletados em campo e a sua correspondência na 

atribuição das classes de uso da terra e revestimento do solo.  

 

Os resultados relativos aos objetivos secundários demonstraram a ocorrência de alto índice 

de inadequação do uso da terra em relação às áreas preservadas por leis ambientais, 

situação que pode ser considerada como crítica para todas as categorias estudadas, sendo 

que as margens de lagoas e represas estão entre as áreas menos preservadas por vegetação 

natural. A categoria de APP de margens de cursos d’água apresenta o melhor índice de 

adequação, demonstrando que em relação a este tema já existe uma maior consciência 

ambiental com vistas à preservação dos recursos naturais. Estes resultados sujeitam-se a 

alguma inexatidão porque algumas áreas de pequenas dimensões foram classificadas como 

reflorestamento enquanto que poderiam representar a classe de vegetação natural, 

sugerindo que os resultados dos cruzamentos entre os dados espaciais relativos à vegetação 

natural e as áreas de preservação poderiam ser um pouco melhores quanto à adequação do 

uso. Da mesma forma, a delimitação de topos de morros requer grande esforço 
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interpretativo do analista e, portanto, recomenda-se precaução no uso dos resultados 

referentes a essa classe.  

 

A informação sobre as dimensões da área total de preservação permanente delimitada neste 

trabalho bem como da magnitude da taxa geral de adequação/incompatibilidade do uso não 

foram especificadas porque ainda se discute a forma de obtenção deste resultado. A 

questão é que algumas áreas podem pertencer a mais de uma classe de APP, tornando 

necessário o estabelecimento de uma metodologia eficiente para o dimensionamento desse 

fenômeno. Neste sentido, uma alternativa incluiria o cruzamento de mapeamentos das 

APPs – Áreas de Preservação Permanente delimitadas neste trabalho para a identificação 

das interseções de áreas com posterior retrocruzamento para o mapeamento das áreas de 

interesse (remanescentes). Ocorre, entretanto, que as ferramentas disponibilizadas pelo 

software (ArcView) para este procedimento só executam os cruzamentos de duplas de 

mapas, sendo que o primeiro resultado deve ser cruzado com um terceiro mapa e assim por 

diante. Para garantir que nenhuma área de interseção pudesse ser excluída da análise, 

iniciar-se-ia o procedimento cruzando-se as APPs de maiores dimensões com as de menor 

ordem de grandeza, continuando nesta ordem. Ainda assim, haveria muitas combinações 

possíveis acarretando maiores custos de obtenção.  

 

Ainda que as informações mapeadas não sejam suficientes para uma análise completa da 

representatividade das áreas protegidas por leis, uma vez que as APPs de nascentes não 

puderam ser mapeadas, verificou-se que a visualização dos dados através dos mapas 

temáticos e o overlay gerado para a avaliação das taxas de adequação de uso mostram uma 

tendência de ocupação generalizada das áreas de preservação permanente determinadas 

pela legislação ambiental na área de estudo. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES: 

 

 

A análise desenvolvida neste trabalho, embora sem disponibilizar todas as informações 

necessárias à verificação da adequação da ocupação da terra em todos os níveis, 

demonstrou que o uso das tecnologias de SIG (análise espacial), de GPS (posicionamento 

espacial) e de SR (sensoreamento remoto) podem ser úteis para apoiar as ações voltadas à 

preservação ambiental na região de uma sub-bacia hidrográfica. Este estudo pode ser 

apresentado como uma primeira aproximação para a orientação de trabalhos de verificação 

digital sobre o cumprimento de alguns itens da legislação ambiental, em especial naquilo 

que se refere às áreas de preservação permanente em áreas de propriedades rurais não 

enquadradas em unidades de conservação.  

 

Pode-se concluir do trabalho que o cruzamento das informações relativas ao uso da terra e 

revestimento do solo, com aquelas relativas às áreas de preservação permanente, é uma 

aplicação que necessita alguns aprimoramentos mas que pode ser realizada de forma 

sistemática e periódica, visto o pouco tempo exigido para a execução do trabalho. Isto 

significa a possibilidade do monitoramento do cumprimento da legislação e a sua 

exigibilidade, com a conseqüente melhoria das condições ambientais da região. 

 

Ferramentas de processamento digital de imagens e de sistemas geográficos de informação 

como as disponíveis no SPRING e no ArcView são essenciais para os procedimentos 

executados. Entretanto, há que se ressaltar que ferramentas como o classificador do tipo 

MaxVer-ICM e aquelas usadas para a segmentação de imagens digitais só estão 

disponíveis no SPRING.  

 

Para finalizar, ressaltou-se alguns aspectos resultantes do trabalho como a seguir: 
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• Mapeamentos do uso da terra e revestimento do solo para fins específicos tais como 

o dimensionamento de uma ou algumas categorias relativas ao NÍVEL I (categorias 

básicas) do “Sistema de Classificação de Uso da Terra e do Revestimento do Solo 

para Utilização com dados de sensoriamento remoto” (ANDERSON ET AL, 1979), 

podem ser elaborados com sucesso através da classificação automática de imagens 

de satélites. 

• As técnicas de geoprocessamento podem contribuir para a redução de custos nos 

trabalhos de delimitação de áreas de preservação permanente, especialmente 

naquelas relativas aos topos de morros e às declividades superiores a 45° 

normalmente executados em levantamentos topográficos caros e demorados; 

• O mapeamento de APPs de topos de morros provavelmente exigirá um esforço 

maior do analista, tanto no sentido da realização de uma correta interpretação da 

legislação pertinente, quanto no sentido da modelagem dos dados e da definição 

metodológica dos processos a serem adotados para a execução das tarefas; 

• Os softwares utilizados (Excell, MapInfo, Spring e ArcView) mostraram-se 

adequados e eficientes para a integração de dados e geração de mapas temáticos 

com destaque para a capacidade do ArcView e do Spring no gerenciamento das 

informações gráficas ou alfanuméricas sem que houvessem ocorrido problemas de 

segurança; 

• Outros sistemas computacionais que não os utilizados nesta monografia poderão ser 

utilizados para a estruturação do modelo, tanto mais quanto seja a sua capacidade 

de ampliação das possibilidades da aplicação, tanto no sentido do dimensionamento 

da área de estudo quanto da capacidade de análise de informações dos softwares; 

• Aos executores responsáveis pelo cumprimento das normas legais caberia decidir 

sobre a pertinência do emprego da metodologia proposta, e até mesmo sobre as  

tecnologias a serem utilizadas para a verificação espacial da não conformidade no 

uso da terra em relação à legislação ambiental. 
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