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1- RESUMO 

       A proposta deste trabalho visa mapear a faixa da Área de proteção permanente 

(APP) do reservatório da Usina Hidrelétrica de Rio de Pedras, utilizando técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto para detectar possíveis invasões imobiliárias 

ilegais. Pretende-se avaliar a relação destas variáveis com o intuito de estabelecer uma 

metodologia que possa servir de auxilio aos profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento contribuindo para a aplicação em outros reservatórios para tomar decisões 

inerentes a sua atividade.  

 

ABSTRACT 

The proposal of this work is to map the “Área de Proteção Permanente – APP” 

zone of the Rio das Pedras Hydro-electric power station, using as contribution 

geoprocessing and remote sensor techniques in order to find possible illegal properties 

invasions. Also, it will be evaluated the relation of these variants in order to establish a 

methodology which can serve as support to the professionals of different areas of 

knowledge contributing to the application of other Hydro-electric power station taking 

decisions to their activities. 
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2- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

        Nas ultimas décadas o meio ambiente vem sendo pauta de diversos debates no 

mundo inteiro. A principal pergunta é como continuar vivendo em nosso planeta sem levar 

os recursos naturais à exaustão. O planeta vem sofrendo com diversos problemas 

ambientais que podem ser de origem naturais ou pela do homem que modifica o meio 

ambiente de acordo com suas necessidades. 

  No Brasil, durante muito tempo, os problemas ambientais não eram tratados da 

forma que mereciam, mas nas ultimas duas décadas a sociedade passou a manifestar-se 

contra os crescentes índices de degradação ao meio ambiente mediante a mobilizações 

publicas acompanhadas de campanhas publicitárias.  

 É interessante observar que tais  manifestações não só “acordaram” os lideres 

do governo como também as empresas públicas e privadas, que perceberam a necessidade 

de se adequarem a sua produção de acordo com as novas leis ambientais  adotando 

medidas mitigadoras. 

 A mudança de comportamento afetou em grande parte as empresas geradoras 

de energia de todo o país,  já que o nível das águas dos reservatórios ocupavam muitas 

vezes extensas áreas causando impactos negativos para a fauna e flora e transtornos para a 

população que precisavam ser transferidas para um local seguro. 

 Atualmente é muito difícil realizar projetos de construção de grandes barragens, 

tendo em vista a dificuldade de conseguir transpor a barreira de tantas leis que são hoje 

favoráveis ao meio ambiente. Desta forma, a opção encontrada é criar pequenos 

reservatórios que não ocupem grandes áreas. Há uma lei que delimita uma faixa de 100 

metros a partir do nível máximo do reservatório, medida através de cotas altimétricas, 

destinada a uma  Área de Preservação Permanente (APP). 

 Porém, alguns reservatórios são afetados pelo não comprometimento dessa lei 

que acarreta em problemáticas ambientais que podem comprometer a operação de uma 

usina.   

 O presente trabalho visa mapear e identificar os loteamentos que estão na faixa 

de 100 metros a partir da cota máxima atingida pelo reservatório, utilizando para isso 

imagem de satélite IKONOS de 2000 e Ortofotocartas de 1989, com o objetivo de 
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comparar os resultados para ver de houve uma expansão ou retração destes lotemametos na 

faixa da APP neste intervalo de onze anos,  permitindo assim somar com resultados já 

adquiridos em trabalhos anteriores para contribuir com medidas mitigadoras e tomada de 

decisões mais rápidas e precisas . 

        Com a utilização do SIGs – Sistema de Informações Geo-Referenciadas como 

importante ferramenta de trabalho. O geoprocessamento oferecerá uma efetiva participação 

onde questões e problemas  podem ser resolvidos por um sistema informatizado. Quando o 

trabalho é apoiado pelo SIGs o cenário a ser estudado ganha grande complexibilidade e 

enorme aplicabilidade. Analises de redes de drenagem, uso de modelos tridimensionais 

para a visualização de terreno e estimativas de impactos ambientais são alguns exemplos 

do uso integrado. 

 Como o trabalho será realizado principalmente com base em análises de 

imagens de satélites e fotografia aérea, torna-se imprescindível a utilização de técnicas de 

sensoriamento remoto como suporte nos resultados a serem apresentados. 
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3. OBJETIVOS 

3.1- Objetivo Geral 

��Estudar a faixa de Área de Proteção Permanente (APP) no entorno do 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Rio de Pedras. 

3.2- Objetivo Específico 

��Identificar ocupações irregulares ao longo da margem do reservatório, 

avaliando o grau de conservação da APP, utilizando para isso imagens de 

satélites e ortofotocartas. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

       A utilização dos recursos naturais como geração de energia é de fundamental 

importância para os países, principalmente o Brasil, já que sua principal fonte de geração 

de energia vem do potencial hidráulico, como afirma Hirata (2001) “Nesse cenário é um 

país privilegiado, uma vez que recentes estimativas indicam que aqui correm 53% da água 

doce da América do Sul e 12% da vazão total mundial dos rios.”   

 “Principalmente nas regiões Sul e Sudeste, graças a extensa  malha fluvial 

responsável por  cerca de 30% de toda a energia utilizada no país.”  (TAIOLI, 2001). Minas 

Gerais ocupa a posição de destaque chamada popularmente de “caixa dágua do Brasil”  

pelo fato das principais nascentes do país se encontrarem neste Estado. 

 Atualmente em Minas Gerais existem 30 Usinas hidrelétricas distribuídas pelo 

estado pertencentes a CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) e observa-se um 

aumento de ocupações irregulares ao longo dos reservatórios que são utilizadas na maioria 

das  vezes para atividades turísticas, devido a beleza cênica proporcionada pelos lagos 

artificiais. 

 Porém, tais ocupações causam sérios problemas ambientais como assoreamento, 

desmatamento, poluição das águas etc. Tais impactos negativos afetam consideravelmente 

as barragens dos reservatórios. “Os impactos oriundos da retirada da cobertura vegetal 

aumentam a carga de fundo e de suspensão, provocando o assoreamento do reservatório 

com conseqüente  redução  da vida útil do mesmo.”  (GUERRA, 1998). A poluição da água 

do reservatório também é um fator preocupante já que não há um programa de tratamento 

de esgoto. 

 As técnicas de geoprocessamento vem auxiliar na identificação de ocupações 

irregulares que encontram-se instaladas ao longo do reservatório. Técnicas de 

Sensoriamento remoto, disciplina cientifica que abstraem conhecimento e técnicas usadas 

para a observação, interpretação e a gestão do espaço terrestre usando medidas adquiridas a 

partir de plataformas aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas também serão utilizadas. 
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5- ESTUDO DE CASO  

5.1- Localização da área  

       A Usina Hidrelétrica de Rio de Pedras está localizada em Itabirito na confluência 

do Rio das Velhas com o Rio de Pedras (Latitude: S -20º 12' 50” , Longitude: W -43º 44' 

54”), com uma área de drenagem total de 550Km. A usina foi inaugurada no início do 

século, com o intuito de fornecer energia para a cidade de Belo Horizonte. Em 1908, ela 

estava em funcionamento, mas sua inauguração oficial só ocorreu em 1929, tendo em vista 

a instalação de duas unidades de 600 KW cada, ocupando uma área de 541,82 km2, 

limitando-se com os municípios de Mariana a SE e Santa Bárbara a NE (Fig.01). 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática da inserção da Bacia de 
contribuição da UHE de Rio de Pedras na divisão administrativa dos 
municípios. 
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 5.2- Caracter ísticas da Barragem e do Reservatór io 

       O barramento está inserido a jusante da confluência do Rio de Pedras e do Rio 

das Velhas. O Rio das Velhas é dotado de inúmeros afluentes a montante do barramento, 

destacando-se, na margem direita o Córrego Santa Ana, Rio das Pedras, Córrego do Lobo, 

da Ajuda e Mata Pau e na margem esquerda o Rio Maracujá e Ribeirão do Funil. A forte 

densidade de sua rede de drenagem confere a bacia uma característica peculiar. A 

topografia movimentada da área e a drenagem bastante intensa, a qual é constituída de 

pequenos córregos, favorecem o escoamento das águas pluviais, evitando assim, os 

alagamentos e inundações. Porém o reservatório sofre com problemas de ocupação de suas 

margens e assoreamento oriundo da perda da cobertura vegetal associado a sua 

vulnerabilidade natural . 

Barragem : 

Tipo: Concreto - Arco Múltiplos 

Comprimento: 122 m 

Altura Máxima: 32 m 

Cota da Crista: 899 m 

Reservatór io: 

Área ocupada: 4 Km² 

Volume Total: 24,2 x 10 milhões m³ 

Volume Útil: 18 x 10 milhões m³ 

Nível Mínimo Operativo: 886 m  

Nível Máximo Operativo: 898,80 m 

O barramento está situado a 850 metros de altitude e tem sua posição determinada pelas 

coordenadas geográficas de 20o12’50”S e 43o43’54”W. 
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 5.3- Clima 

       O clima da área é, na classificação de Köppen, tropical de altitude (Cwb) com 

invernos secos e verões brandos. A temperatura média anual oscila em torno de 17oC. Nos 

meses mais frios, as médias diárias situam-se entre 13o e 15oC e nos meses mais quentes 

entre 20o a 22oC; a precipitação anual varia de 1.800 a 2.000 mm e o período mais chuvoso 

enquadra-se entre os meses de outubro a abril. 

 5.4- Geologia e Geomorfologia 

 A bacia de contribuição da UHE de Rio de Pedras encontra-se dentro do 

Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. O relevo da região apresenta formas 

contrastantes dada a sua grande diversidade litológico/estrutural. A área está inserida 

em um grande compartimento geo-estrutural, denominado Quadrilátero Ferrífero, onde 

ocorrem estruturas geológicas complexas - dobradas e falhadas - bastante significativas 

no condicionamento morfológico e hidrográfico da região. Trata-se de uma área de 

rochas metassedimentares com ocorrência de itabiritos, quartzitos, filitos e quartzitos 

ferruginosos do Supergrupo Minas e de micaxistos, filitos e quartzitos do Supergrupo 

Rio das Velhas, além dos granitos-gnáisses do Complexo Bação. Todo este conjunto de 

rochas metassedimentares foi dobrado e submetido a intensos falhamentos.  

O seu substrato natural é composto por rochas pré-cambrianas, excetuando apenas 

os estreitos aluviões que acompanham os seus cursos d’água de 1a ordem e as 

coberturas detríticas. Existem problemas de ordem geotécnica que devem ser 

considerados e analisados em função do acentuado crescimento urbano e da vocação 

minerária da área. 

É uma região de subsolo rico em depósitos de minérios de ferro, manganês, 

mármore, caulim, calcário industrial, dolomito e areia, entre outros. 

Ao analisar a imagem de satélite que cobre a bacia, pôde-se observar a 

originalidade das estruturas de relevo, pois toda a área é representada, 

predominantemente, por uma paisagem de serras e relevo com topografias onduladas 

ou dissecadas, com variações altimétricas acentuadas. A maior parte da bacia, 

encontra-se em uma área deprimida, entre serras importantes, tais como: a Serra do 
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Espinhaço que se prolonga no sentido Norte–Sul a Leste de toda a bacia; a sul pela 

Serra do Veloso e do Rodrigo e a sudoeste pela Serra do Catete. Nestas serras ocorrem 

pavimentos planos e estreitos que se encaixam nos vales dos seus principais cursos 

d’água. 

O relevo acidentado mostra amplitude topográfica de quase 1.000 metros. A área de 

cota altimétrica mais baixa, 850 metros, localiza-se no barramento do Rio das Velhas. 

A região mais elevada situa-se na Serra do Espinhaço, onde atinge a altitude máxima 

de 1.820 metros. 

As formas de relevo foram agrupadas de acordo com a predominância dos 

processos morfogenéticos responsáveis pela sua elaboração, dentro das seguintes 

classes: formas de aplainamento, de dissecação fluvial e de acumulação fluvial. 

Como formas de aplainamento, foram englobados os residuais das antigas 

superfícies dos topos mais elevados e intermediários, as rampas de colúvio e os 

pedimentos. As formas de dissecação fluvial correspondem àquelas resultantes do 

trabalho de incisão e aprofundamento dos cursos d’água, predominando os seguintes 

agrupamentos: colinas, colinas com vertentes ravinadas, vertentes retilíneas ravinadas, 

colinas com vertentes ravinadas e vales encaixados, cristas com vertentes ravinadas e 

vales encaixados cristas e picos. As formas de acumulação são as áreas rebaixadas ao 

longo dos rios onde se encontram depósitos detríticos não consolidados, constituindo as 

planícies fluviais, que englobam as várzeas e os terraços. 

Os estudos foram executados, utilizando-se dados obtidos por foto-interpretação, 

pela análise de imagem. Foram analisadas fotografias aéreas na escala 1:30.000, do vôo 

AERODATA/CEMIG de 1989 e imagens LANDSAT/TM de 1994 e 2000,  utilizando-

se técnicas de composição RGB das bandas 3, 4 e 5 e de análise dos principais 

componentes, que permitiram ressaltar os lineamentos estruturais e as feições 

morfológicas. 
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5.5- Vegetação 

      A cobertura vegetal da bacia foi estudada e mapeada segundo os tipos de 

paisagens encontrados. Atualmente esta vegetação esta descaracterizada pela ação 

antrópica sendo encontrados raros relitos da vegetação pretérita. 

 A área de influência do reservatório da UHE de Rio de Pedras ocupa extensões 

dos municípios de Ouro Preto e Itabirito, e está inserida na região florística do Brasil 

Central, de acordo com Veloso, et all 1991, em ecótono da Savana com a Floresta Semi-

Decidual. 

 Esta região de clima continental apresenta freqüentemente dois períodos anuais 

bem marcados por chuvas e secas, que refletem três tipos de vegetação, de acordo com a 

gênese e a fertilidade dos solos. Em terrenos areníticos lixiviados e fortemente 

aluminizados, ocorre a Savana (Cerrado). Já nos solos de origem ígnea e/ou eruptiva e 

logicamente mais férteis (latossolos e podzólicos distróficos e/ou eutróficos), ocorrem os 

tipos florestais estacionais. Estes tipos vegetacionais são eminentemente de origem 

amazônica, com ecótipos que se expandiram através da rede hidrográfica, adaptada a 

situações úmidas dos solos férteis dos vales. 

 Também denominadas de florestas de galeria ou matas pluviais, esta tipologia é 

encontrada ao longo dos cursos d'águas ou em suas nascentes, distribuindo-se em alguns 

trechos sob a forma de capões de largura e comprimento variáveis, aparecendo geralmente 

em transição com as formações savanícolas e as capoeiras, podendo muitas vezes serem 

confundidas com formações secundárias em avançado estágio de regeneração. A estreita 

faixa ocupada pelas matas ciliares impede sua visualização na escala apresentada. Seus 

remanescentes estão apresentados de forma gráfica associados principalmente às capoeiras. 
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6- METODOLOGIA 

 6.1- Mater iais e Métodos  

  A execução do trabalho foi dividida em etapas, objetivando disciplinar e 

racionalizar as ações e procedimentos, otimizado o desempenho e a qualidade das 

ações. 

  O monitoramento das margens do reservatório pode ser realizado de duas 

maneiras: 

 A primeira consiste da forma tradicional onde funcionários da empresa percorre 

toda a sua extensão que pode ser dificultada pelos obstáculos naturais existentes no 

percurso. Este tipo de monitoramento exige muito tempo e necessita de uma equipe de 

funcionários. 

A segunda opção pode-se utilizar técnicas de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto com base em imagens de satélites e softwares avançados criando uma 

metodologia que possa identificar as invasões de forma rápida, repassando os 

resultados alcançados para a equipe de campo que saberá onde ir, resultando em 

eficácia e menor tempo. 

O estudo de caso do reservatório de Rio de Pedras permitiu colocar em prática esta 

metodologia para que se possa obter resultados mais rápidos.  

6.2- Dados e softwares utilizados 

   6.2.1- Análise de documentação e preparação das bases car tográficas 

  Nesta etapa foram adquiridos os documentos e as bases cartográficas    

relacionadas a área em estudo e que subsidiaram as etapas seguintes. A partir 

destes documentos foram checadas as informações de forma a corrigir erros que 

por ventura foram encontrados.  

      A principal base cartográfica foi cedida pela Companhia Energética de 

Minas Gerais (CEMIG) onde forneceu a cota altimétrica do nível máximo do 

reservatório, ortofotocartas do ano de 1989 e imagem de satélite Ikonos de 2000 

(a escolha desta tipo de imagem é devido a sua resolução de um metro) da região 

do reservatório da Usina Hidrelétrica de Rio de Pedras. 
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 Com a utilização do software de processamento de imagem ERDAS, 

ajustou-se a imagem de satélite Ikonos sobrepondo-a sobre a ortofotocarta já que 

a mesma já se encontra ortoretificada. Com a utilização do software ARCVIEW as 

cotas altimétricas foram corrigidas utilizando como referência a ortofotocarta. 

Após feita  as correções, foi utilizada a imagem de satélite Ikonos ao fundo com 

as cotas altimétricas,  para futuramente delimitar a área de 100 metros da Área de 

preservação permanente. A delimitação foi criada através de um Buffer, 

permitindo assim visualizar o que se encontrava dentro da faixa da Área de 

preservação permanente.   

 Após a análise fisionômica da cobertura vegetal e outros usos antrópicos, 

foram selecionadas na imagem, áreas que apresentaram homogeneidade na 

textura e tonalidade fotográfica. A delimitação das “manchas” , que consiste em 

envolver com uma linha, cada classe de uso encontrada, foi efetuada na base 

planimétrica, no programa ARCVIEW sobre a imagem. 

 As classes utilizadas como identificação das áreas dentro da faixa 

de 100 metros foram as seguintes: 

1. Vegetação arbórea; 

2. Pastagem e vegetação herbácea; 

3. Sítios e condomínios; 

4. Estradas . 

   6.2.2- Elaboração do mapa final 

       Esta fase compreendeu na interpretação final e consolidação das 

informações obtidas nas etapas anteriores. O produto final foi a realização de dois 

mapas, o primeiro com base na Ortofotocarta de 1989 e o segundo com base na 

imagem de satélite  IKONOS de 2000 elaborado no software ARCVIEW  com as 

áreas delimitadas .  

Os estudos permitiram identificar, mapear e quantificar as classes de uso e 

ocupação da terra, incluindo as formações vegetais ocorrentes, atividades 

antrópicas, dentre outras existentes na área objeto do estudo; fornecendo dados 

referentes à distribuição espacial, dimensão e proporção de ocorrência.
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7- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

       A metodologia aplicada para o estudo do uso e ocupação do solo na faixa de 

APP do reservatório de Rio de Pedras  mostrou-se bastante eficaz com resultados 

rápidos e precisos das áreas ocupadas.  Os softwares utilizados (ARCVIEW E ERDAS) 

desempenharam bem a função não apresentando problemas no decorrer do trabalho. 

  O resultado final do trabalho representado por dois mapas temáticos torna 

visível a evolução da ocupação de suas margens por sítios e condomínios no intervalo 

de tempo de 1989 a 2000 (Fig 02 e 03).   

Algumas áreas foram identificadas como ocupações mesmo não possuindo 

construções, mas pode-se observar a disponibilidade para serem construídas com as vias 

de acesso abertas e terraplanagem já pronta.   

As ocupações se concentraram com mais intensidade na porção Norte e Sul 

do reservatório, devido a facilidade de acesso a essas localidades. 

A evolução das invasões por sítios e condomínios no intervalo de 1989 a 

2000,  ocorreram principalmente em áreas de pastagens e vegetação herbácea, em um 

ritmo bastante acelerado levando em consideração o intervalo de apenas 11 anos. 

Com relação a vegetação localizada na faixa da APP, apesar das ocupações 

existentes existe uma notável cobertura vegetal de Mata Secundária, classificada como 

vegetação Arbórea que se caracteriza-se por possuir árvores altas (remanescentes da 

Floresta Estacional Semidecidual), que se apresenta em estágio avançado de 

regeneração. Localizada em sua maioria a Oeste do reservatório, este tipo de vegetação 

não sofreu invasões significaticas no período de 1989 a 2000, permanecendo assim de 

forma homogênea.  

 Porém a Leste, Sudeste e Nordeste do reservatório foram identificadas em 

meio a densa mata, manchas de vegetação herbácea de porte menor caracterizada por 

Campo Cerrado (Savana Arborizada),  e áreas de pastagens com a presença de 

gramíneas resultantes do processo da cobertura vegetal original, onde houve uma perda 

significativa de suas áreas dando lugar a existência de sítios e condomínios. Estas foram 

as áreas que mais sofreram com o processo de ocupação dentro da faixa da APP, como 

podemos visualizar no gráfico comparativo. 
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Figura 02 – Gráfico de área ocupada em 1989 

 

 

Figura 03 – Gráfico de área ocupada em 2000 
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 8- CONCLUSÃO 

 

Devido a proximidade de Belo Horizonte, facilidade de acesso e a beleza cênica da 

região, o número de condomínios fechados, chácaras, sítios e clubes campestres têm 

aumentado significatimente, com maior concentração em torno da represa de Rio de 

Pedras e ao longo da Rodovia 356. 

A lâmina d'água formada pelo reservatório da UHE de Rio de Pedras proporcionou a 

instalação de balneários, loteamentos e sítios direcionados ao lazer. No eixo formado 

pela Rodovia dos Inconfidentes, diversas pousadas, hotéis fazendas e retiros como Dom 

Bosco e Retiro das Rosas fornecem acomodações e opções de lazer.  

A construção destes condomínios aumentou de forma significativa no período de 

1989 a 2000, e em sua maioria são destinados a uma parcela da população com um 

maior poder aquisitivo que preferem residir nestes locais ou simplesmente se refugiam 

nos finais de semana, devido a proximidade de Belo Horizonte. 

A maioria destes loteamentos ou construções estão irregulares de acordo com as leis 

ambientais, já que não possuem licença ou autorização para serem construídos, ou seja  

não estão cumprindo a lei que estabelece uma  faixa de 100 metros a partir do nível do 

reservatório.  

A aplicação de técnicas de geoprocessameto se mostrou eficaz, mostrando a 

evolução dos loteamentos localizados em áreas irregulares. Os resultados podem ser 

aproveitados como contribuição para profissionais que atuam na área, bem como, 

organismos da administração pública na tomada de decisões. 
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