
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flávia Teixeira Chaves 

USO DO GEOPROCESSAMENTO PARA O 

PLANEJAMENTO DE CORREDORES DE 

BIODIVERSIDADE NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO CARAÍVA EM UM 

MODELO DE GESTÃO  COMPARTILHADA 

UFMG 
Instituto de Geociências 

Departamento de Cartografia 
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha 

Belo Horizonte 
cartografia@igc.ufmg.br 

VIII Curso de Especialização em 
Geoprocessamento 

2005 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
Chaves, Flavia Teixeira 
      O uso do Geoprocessamento para o planejamento de corredores 
de biodiversidade na bacia hidrográfica do rio Caraíva em um 
modelo de gestão compartilhada / Flavia Teixeira Chaves - Belo 
Horizonte, 2005. 
        vi, 42 f.: il. 
        
       Monografia (Especialização) – Universidade Federal de Minas 
Gerais. Instituto de Geociências. Departamento Cartografia, 2005. 

 Orientador: Marcelo de Ávila Chaves 
 

 
       1. Geoprocessamento 2. Corredores de Biodiversidades 3. Gestão 
compartilhada  I. Título. 
 



 3

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

USO DO GEOPROCESSAMENTO PARA O 

PLANEJAMENTO DE CORREDORES DE 

BIODIVERSIDADE NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO CARAÍVA EM UM MODELO DE GESTÃO  

COMPARTILHADA 

Monografia apresentada como requisito parcial 
à obtenção do grau de especialista em 
Geoprocessamento, Curso de especialização em 
geoprocessamento, Departamento de 
Cartografia, Instituto de Geociências, 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Ávila Chaves 

FLÁVIA TEIXEIRA CHAVES 

BELO HORIZONTE 
2005 



 4

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
Agradeço a todas as pessoas  que contribuíram para a 
realização desta monografia. Em especial ao meu 
orientador Marcelo ,a prof. Ana Clara , aos monitores 
Charles e Christian e ao amigo Paulo Dimas. 
 
Agradeço também aos meus pais e ao João por estarem 
sempre me apoiando em toda a minha trajetória. 



 5

SUMÁRIO 
 

1  INTRODUÇÃO ................................................................................................... 9 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 12 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................. 13 

3.1 Fragmentos florestais e corredores de biodiversidade......................... 13 

3.2 Geoprocessamento como ferramenta no processo de tomada de decisão 14 

3.3 Sensoriamento remoto ............................................................................. 16 

3.4 Processamento digital de imagem .......................................................... 18 

3.5 Satélites CBERS........................................................................................ 19 

4  ÁREA DE ESTUDO.......................................................................................... 21 

5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO CARAÍVA .......................... 23 

6  METODOLOGIA............................................................................................... 26 

6.1 Geração, organização e análise da base de dados do projeto.............. 26 

6.2 Geração do mapa de uso e ocupação do solo das sub-bacias dos córregos 
Jambreiro e Capoeira...................................................................................... 30 

7  RESULTADOS ................................................................................................. 34 

7.1 Base de dados gerada .............................................................................. 35 

7.2 Mapa temático do uso e ocupação do solo das sub-bacias dos córregos 
Jambreiro......................................................................................................... 40 

8  CONCLUSÕES ................................................................................................ 45 

9  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 46 

10  REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS ................................................................... 47 

11  ANEXO........................................................................................................... 48 

 

 
 



 6

LISTA DE FIGURAS  
 
 

Figura 01: Localização da bacia do rio Caraíva..............................................................15 

Figura 02: Fluxograma da organização da base de dados..............................................28 

Figura 03: Mapa temático das sub-bacias....................................................................... 29 

Figura 04: Mapa hipsométrico......................................................................................... 32 

Figura 05: Mapa temático das Unidades de Conservação..............................................33 

Figura 06: Mapa temático de uso e ocupação do dolo e cobertura vegetal das sub-bacias dos 

córregos Jambreiro e Capoeira gerado através da classificação 

supervisionada................................................................................................................... 34 

Figura 07: Exemplo de erro que ocorreu na classificação supervisionada.................. 35 

Figura 08: Mapa temático de uso e ocupação do dolo e cobertura vegetal  

das sub-bacias dos córregos Jambreiro e Capoeira gerado através da 

 classificação visual............................................................................................................ 36 

Figura 09: Mapa temático do uso e ocupação do solo e da cobertura vegetal das sub-bacias 

dos córregos Jambreiro e Capoeiracom com opções de traçados de corredores de 

biodiversidades..............................................................................................................37 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 01: Características dos satélites CBERS.............................................................13 

Tabela 02: Tabela das áreas destinadas para plantio de mudas....................................21 

Tabela 03: Tabela com a listagem das áreas de cada sub-bacia....................................30 

 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE FOTOS 



 7

 
Foto 01: Áreas de encosta desmatadas junto ao córrego Capoeira...............................17 

Foto 02: Área com plantio já realizado na sub-bacia do córrego Capoeira.................21 

Foto 03: Remanescente de floresta Ombrófila em um trecho da encosta ao longo do córrego 

Cemitério...............................................................................................................24 

Foto 04: Platô com eucalipto e área de encosta desmatada com vegetação em processo de 

regeneração ...................................................................................................................25 

Foto 05: Boqueirão degradado..........................................................................................26 

Foto 06: Área de pastagem................................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 



 8

 
Com foco numa recuperação da Mata Atlântica com sua biodibersidade e assegurar a proteção das 

águas da bacia do rio Caraíva, vem sendo desenvolvido, com as participações da população local, 

organizações e proprietários rurais, um projeto com o objetivo de consolidar corredores de 

biodiversidade interligando o Parque Nacional de Monte Pascoal ao Parque Nacional do Pau Brasil. 

Para tanto, tem-se programado um sistema operante de geração e plantio de mudas selecionadas nos 

fundos e encostas de vale e áreas de recarga. A finalidade do presente trabalho foi explorar o 

geoprocessamento como ferramenta estratégica no planejamento e gestão da implantação dos 

mesmos corredores de biodiversidade. Como resultado foram gerados um mapa de uso e ocupação 

do solo e uma base de dados georreferenciada, com potencial adequado para uma análise espacial, 

em condições de auxiliar na definição das áreas prioritárias para o plantio das mudas ao longo do 

projeto.  
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1  INTRODUÇÃO 
 
Nos dias atuais, muito se tem noticiado sobre a necessidade de despreender esforços cada vez 

maiores na conservação e recuperação dos diversos ecossistemas e do meio ambiente em geral. As 

calamidades recentemente observadas ao redor do mundo, como o Tsuname na Ásia, as tormentas e 

furacões sobre a costa americana e as inundações na Europa, ressaltam a preocupação de que as 

mudanças climáticas e ambientais agravadas pela intervenção humana na natureza têm provocado 

efeitos cada vez mais devastadores sobre o nosso planeta.  

 

Uma das principais conseqüências destas intervenções é a fragmentação de macro-ecossistemas em 

diversos “pedaços” desconectados, formando matas isoladas e, em muitos casos, incapazes de auto-

sustentação. O processo de fragmentação das matas existe naturalmente, mas tem sido intensificado 

pela ação humana .Um dos principais exemplos deste tipo de ação é observado na Mata Atlântica, 

bioma com alta diversidade biológica e significativo número de espécies endêmicas. Ela foi 

reduzida, nos últimos cinco séculos, em menos de 9% da sua distribuição original, sendo 

considerado um dos biomas mais fragmentados do planeta. Os efeitos negativos da degradação 

deste bioma, eleito patrimônio natural da humanidade pela UNESCO, tem sido foco de atenção 

mundial, sendo considerado um dos sete”hotspots” do mundo.  

 

Graças a esta diversidade e ao estado crítico em que se encontra, a Mata Atlântica tem sido objeto 

de estudos e projetos voltados para sua recuperação em vários fragmentos remanescentes. Há 

diversas ONGs, órgãos governamentais e grupos de cidadãos espalhados pelo país e que se 

empenham na sua preservação. 

 

 Uma das mais importantes estratégias de recuperação da Mata Atlântica tem sido a criação de 

corredores ecológicos para conectar diferentes áreas de conservação, uma vez que a fragmentação e 

isolamento dessas áreas causam a perda de espécies e a falta de variabilidade genética. O objetivo 

desses corredores é facilitar o “fluxo de genes” entre os remanescentes, como forma de garantir a 

sobrevivência da biodiversidade que depende da interação das diferentes espécies existentes em um 

mesmo ecossistema. Hoje, o cenário é de necessidade da criação e expansão desses corredores, 

ainda insuficientes, para tornar as áreas protegidas auto-sustentáveis no que diz respeito às suas 

biodiversidades.  
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Entre as dificuldades encontradas destaca-se a necessidade de áreas contínuas de preservação, 

especialmente na Mata Atlântica, onde a maior parte das terras é propriedade particular, 

restringindo aos gestores de programas ambientais o poder de intervenção. 

Um exemplo prático de projeto voltado para a preservação da Mata Atlântica está sendo 

desenvolvido no Estado da Bahia. O projeto surgiu do interesse de organizações locais (ANAC – 

Associação de Nativos de Caraíva e Grupo Ambiental Natureza Bela) e do Instituto Cidade em 

proteger as cabeceiras e nascentes do Rio Caraíva e de seus afluentes.  

O projeto, que vem se desenvolvendo há um ano como uma experiência piloto de gestão coletiva na 

bacia do Rio Caraíva, parte do pressuposto que o “cidadão local, como protagonista em processos 

de planejamento e gestão pública compartilhada, é o alicerce para proteção permanente da 

biodiversidade” (MENEZES, dados não publicados). 

Segundo seus idealizadores “o foco inicial na proteção das águas do Rio Caraíva permite que o 

encontro de habitantes, proprietários rurais e organizações se transforme em uma rede de 

cooperação para recuperação da Mata Atlântica em fundos de vale e áreas de recarga, 

disponibilizando maior quantidade e qualidade de água para todas as formas de vida que ali 

habitam” (MENEZES, dados não publicados). 

  

As principais metas estabelecidas pelas entidades envolvidas para que o projeto atinja os resultados 

esperados são: 

 

• 240 Proprietários rurais contatados/visitados, 1.000 ha de terras disponibilizadas para 

restauração de matas e sistemas agro-florestais; 

• 200 ha de matas nativas replantadas (ou em regeneração protegida) nos fundos de vale e áreas 

de recarga, com participação dos proprietários. 

• Criar um sistema operante de produção/distribuição de mudas e plantio/manutenção de 

florestas nativas (viveiros, transporte, cooperativa de reflorestadores). 

•  Parques Nacionais de Monte Pascoal e Pau Brasil conectados por mini-corredores de 

biodiversidade, iniciados nas sub-bacias dos rios Jambreiro e Capoeira, afluentes do rio 

Caraíva. 

•  Sistema de mobilização social, comunicação, planejamento e gestão territorial implementado 

com a participação pró-ativa de cidadãos locais, atuando como protagonistas em processos de 

planejamento e gestão compartilhada para recuperação ambiental e manejo da paisagem.  
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• Sub-comitê da Bacia do Rio Caraíva implementado, com representantes atuando na 

consolidação do Comitê de Bacias do Extremo Sul da Bahia. 

 

A linha mestra de atuação do projeto consiste na criação de um sistema operante para a 

recomposição da mata através de ações segmentadas por grupos de trabalho, envolvendo os 

moradores locais e instituições parceiras. As principais ações são: 

 

• Coleta e classificação de sementes; 

• Desenvolvimento de mudas em viveiros; 

• Levantamento de propriedades rurais com potencial de recuperação; 

• Contato com os proprietários rurais para adesão ao projeto através de disponibilização de 

áreas para plantio; 

• Desenho de mini-corredores para conexão de fragmentos existentes; 

• Distribuição e plantio de mudas conforme levantamento e adesão; 

 

Atividades complementares, tais como trabalhos de educação ambiental, mobilização social e busca 

de parceiros e doações, são desenvolvidas em paralelo no sentido de buscar a sustentabilidade para 

o projeto. 

 

Tal organização, embora já apresente resultados significativos, demonstra também limitações e 

dificuldades que têm afetado sua efetiva implantação. Como principais pontos que vêm objetando 

os resultados esperados, podem ser citados:  

 

• A inexistência de um mapeamento de uso e ocupação do solo da bacia, permitindo um 

planejamento mais detalhado dos mini-corredores de biodiversidade a serem implantados; 

• A quantidade de mudas a serem distribuídas é aquém do necessário para cobrir as áreas já 

mapeadas, exigindo o estabelecimento da priorização nos locais onde deverá ser efetuado o 

plantio; 

• A metodologia hoje utilizada para a tomada de decisão quanto às áreas prioritárias se baseia, 

em boa parte, no conhecimento prático de moradores da região, proporcionando uma visão 

restrita e não científica do processo.  

 

Diante deste contexto, pretende-se neste trabalho utilizar o Geoprocessamento como ferramenta 

estratégica no planejamento e gestão da bacia do Rio Caraíva. As técnicas de sensoriamento remoto, 
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que permitem extrair de forma periódica e eficiente informações da superfície da terra, podem 

auxiliar no mapeamento de uso e ocupação do solo e no monitoramento das áreas de plantio e 

recuperação da mata.  

 

Por outro lado, a organização dos dados disponíveis em um sistema geográfico de informações, 

permitirá a geração de mapas temáticos que poderão elevar a otimização dos recursos e esforços 

utilizados, contribuindo para o processo de tomada de decisão e divulgação do projeto via internet.  

 

2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Geração e organização da base de dados do Projeto Recuperação da Mata Atlântica e 

Proteção das Águas da Bacia do Rio Caraíva;   

     

b) Geração do mapa de uso e ocupação do solo das sub-bacias dos córregos Jambreiro e 

Capoeira para auxilio na definição das áreas prioritárias para plantio e estruturação dos mini 

corredores de biodiversidade.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Fragmentos florestais e corredores de biodiversidade 
 

A fragmentação de habitats é uma das mais expressivas conseqüências causadas ao meio ambiente 

pela dinâmica humana de uso do solo. Com o desmatamento acelerado de florestas nativas, muitos 

habitats naturais que eram quase contínuos são transformados em pequenas manchas isoladas em 

um curto espaço de tempo.  

Os principais impactos deste processo advêm do que os ambientalistas convencionam chamar de 

efeito de borda. Isso significa dizer que, depois do desmatamento, os remanescentes ficam isolados, 

e sua vizinhança passa a ser não mais a própria floresta, contínua, mas áreas abertas, como 

plantações, pastos, cidades e estradas. A inter-relação mútua entre estes ambientes causa uma 

modificação na qualidade do habitat original, resultando em habitats ruins para um grande numero 

de espécies.  

Por outro lado, a diminuição da área de um habitat acarreta a redução da população das 

comunidades locais, com menores taxas de sobrevivência e reprodução. Os eventuais excedentes 

populacionais migram para outras áreas onde passam a competir com as populações residentes.  

Muitas vezes, as distâncias até outros fragmentos são tão grandes que a migração para  outros 

habitats mais favoráveis pode se tornar impraticável. Assim, muitas espécies podem ficar restritas a 

um ou alguns fragmentos, e serem condenadas à extinção. O desaparecimento de uma espécie, por 

sua vez, pode impedir outras espécies de persistirem ou recolonizarem o habitat, causando um efeito 

por toda a cadeia alimentar.  

Segundo CERQUEIRA et al. (2003), nem todas as espécies são afetadas da mesma forma pelo 

processo de fragmentação, mas com certeza atinge aos meso e microhabitats disponíveis, assim 

como a biodiversidade local. Os efeitos negativos deste processo sobre a biodiversidade e, 

conseqüentemente, sobre a integridade dos processos e serviços ambientais prestados pelos 

ecossistemas à sociedade humana, configuram um cenário preocupante, pois é ainda pouco 

conhecido em suas conseqüências em longo prazo. Alguns fenômenos já podem ser percebidos, 

como a diminuição dos estoques pesqueiros e alterações nos regimes hídricos.  

Diversos grupos de pesquisadores e profissionais ligados às instituições de pesquisas e organizações 

não governamentais, vêm trabalhando em uma nova proposta para a proteção e recuperação das 

florestas tropicais no Brasil. Esta proposta visa a identificação de uma estratégia que lide 
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adequadamente com a dinâmica da fragmentação, promovendo a formação de grandes corredores 

de biodiversidade.  

Corredores ecológicos ou de biodiversidade compreendem faixas de vegetação que conectam 

Unidades de Conservação a remanescentes florestais sobre domínio privado, que são gerenciados de 

maneira integrada como uma unidade de planejamento regional. O objetivo é permitir o movimento 

de populações por meio de ligações entre florestas próximas e com isso garantir a sobrevivência do 

maior número possível de espécies de uma região. O conceito parte da evolução do pensamento 

científico sobre Unidades de Conservação, buscando a ”mudança do paradigma de ilhas biológicas 

para corredores ecológicos” (ALGER; LIMA. ,2003)  

O uso de corredores ecológicos como unidades de planejamento para conservação da 

biodiversidade, permite uma alocação otimizada de recursos no uso da terra com custo econômico 

mínimo para sociedade. ”Alem de minimizar custos, esta abordagem agrega outros benefícios 

incluindo os valores paisagísticos, hídricos, de saúde e de seqüestro de carbono, todos 

beneficiando as populações humanas, indiretamente ou por meio de compensação financeira” 

(ALGER; LIMA, 2003).  

Contudo, apesar de sua grande importância no esforço de preservação, a criação de corredores 

ecológicos bem como outras estratégias diretas de conservação e recuperação dos biomas, não 

garantem a sustentabilidade dessas ações. De forma isolada, constituem-se na maioria das vezes, em 

esforços desconectados e incapazes de gerar resultados consistentes e duradouros. Faz-se necessário 

estabelecer todo um conjunto de iniciativas alinhadas no sentido de garantir esta sustentabilidade, 

que compreende desde a participação mais ampla das comunidades nos projetos de preservação e 

recuperação ambiental até a utilização efetiva de ferramentas estruturadas para planejamento e 

monitoramento dos resultados alcançados.  

 

 

 
 

3.2 Geoprocessamento como ferramenta no processo de tomada de 
decisão 
 
Hoje, com os avanços tecnológicos, há uma grande variedade de dados disponíveis, das mais 

diversas  áreas do conhecimento, a serem explorados e manipulados na busca de respostas. Este 

excesso de dados, no entanto, não significa exatamente um ganho de informação. São necessárias 
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técnicas e uma  metodologia adequada para gerencia-los e manipula-los, para que as informações 

geradas sirvam de subsídios para intervenções positivas na realidade espacial. Diante deste contexto 

o Geoprocessamento é uma ferramenta aliada no desafio de trabalhar com um grande número de 

variáveis em constante mutação que caracteriza o planejamento territorial.                                                             

 

Na bibliografia disponível sobre o assunto, muitas são as definições dadas para Geoprocessamento. 

A maioria dos autores considera que o termo engloba processamento digital de imagens, 

cartografia digital e sistemas informativos geográficos (SIG). Serão citadas a seguir algumas 

definições mencionadas por MOURA, (2001) e ROCHA (2000).  
“A cartografia digital, segundo ROSA e BRITO (1996:7) refere-se a automação de 

projetos, captação, organização e desenhos de mapas; enquanto que o sistema geográfico 

de informação refere-se a aquisição, armazenamento, manipulação, análise e 

apresentação de dados georreferenciados ,ou seja ,um sistema de processamento de 

informação espacial.” (MOURA, 2001) 

 

TEIXEIRA et alli,(1992:5), segundo MOURA (2001), também associam a idéia de geográfico as 

informações quando colocam que “um sistema de informação geográfica utiliza uma base de dados 

computadorizada que contém informação espacial sobre a qual atua uma série de operadores 

espaciais.”. 

CASTRO (1996) acrescenta à definição de ROSA e BRITO  que “os dados são topologicamente 

estruturados, associados ou não a um banco de dados alfanuméricos”. 

CAMARA & MEDEIROS (1998) destaca o uso de softwares e hardwares quando, segundo 

ROCHA (2000), expõem Geoprocessamento como “uma disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas.”   

ROCHA (2000) enfatiza a natureza transdisciplinar do Geoprocessamento, quando discorre que esta 

tecnologia ”integra várias disciplinas, equipamentos, programas, processos, entidades, dados, 

metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e apresentação de informações associadas a 

mapas digitais georreferenciados.” 

Entre os benefícios na utilização do Geoprocessamento, podemos citar:  

• Possibilidade de obter informações de qualquer canto da terra através de técnicas de 

sensoriamento remoto. 

• Facilidade de intercâmbio de dados em uma linguagem comum. 

• Facilidade de consulta de dados através de um sistema de coordenadas georreferenciadas.   

• Facilidade de atualização dos dados, otimizando o processo de monitoramento. 
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• Possibilidade de exploração dos dados através de análises espaciais e construção de modelos, 

gerando produção de novos conhecimentos. 

• Possibilidade de análises quantitativas e qualitativas. 

• Possibilidade de fazer previsões através de simulações. 

• Abstração da realidade facilitando a sua compreensão. 

• Proposição de um novo olhar sobre o espaço através de uma visão holística da realidade 

investigada. MOURA, (2001) 

Assim, podemos compreender o Geoprocessamento como uma ferramenta que possibilita como 

nenhuma outra uma integração e otimização das diversas variáveis e disciplinas envolvidas no 

planejamento territorial. Possibilita acima de tudo uma análise mais ampla de todo o contexto e 

permite não apenas a mera descrição dos principais aspectos, mas também a simulação e o 

estabelecimento das intervenções possíveis para escolha das melhores alternativas.  

 

3.3 Sensoriamento remoto 
 

O sensoriamento remoto constitui uma das principais formas de obtenção de dados em 

Geoprocessamento. Pode ser definido como uma tecnologia que utiliza sensores colocados em 

aeronaves ou satélites para obter informações sobre objetos ou fenômenos na superfície da terra sem 

estar em contato físico com eles. Sua utilização, aliada às técnicas de processamento digital de 

imagens, tem se constituído em um recurso fundamental para a investigação de dados sobre 

diversas áreas do conhecimento como a meteorologia, a geologia, a agronomia e  o urbanismo. 

Os dados obtidos por esta tecnologia vêm do registro e medição da radiação eletromagnética 

emitida pelos materiais da superfície da terra. Sabe-se que cada material emite e reflete as várias 

faixas do espectro eletromagnético em intensidades diferentes, permitindo diferencia-los através de 

sua característica espectral. A radiação emitida pelos materiais é captada por sensores acoplados em 

aeronaves ou satélites e transformada em variável física passível de ser interpretada. Logo após, é 

transmitida para estações terrestres, onde é convertida em imagem digital e disponibilizada para 

uso. NOVO (1992)  

A origem desta tecnologia é um assunto bastante controvertido mas é inegável que ela é  

conseqüência da evolução da industria da fotografia aérea. Segundo DUTRA (2003), “as imagens 

provenientes de sensores fotográficos, embora bastante úteis e largamente utilizadas, não permitem 

uma manipulação eficiente da informação nelas contida, a menos que se utilizem processamentos 

químicos e ópticos que são dispendiosos e consomem um tempo considerável.” As vantagens 
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apresentadas pelo sensoriamento remoto é que as imagens digitais geradas são constituídas por 

“camadas de informações” em função do numero de bandas do espectro eletromagnético captadas. 

O caráter mutiespectral da  imagem admite sua  manipulação através do processamento digital da 

imagem, facilitando a extração e identificação de informações, em um curto espaço de tempo. 

Ademais, segundo SOARES (2000), as técnicas de sensoriamento remoto permitem a detecção de 

objetos e fenômenos não perceptíveis pela visão humana com a utilização de outras faixas do 

espectro eletromagnético além do visível, como os raios x, infravermelho e microondas. 

A resolução espectral é uma das grandezas que caracteriza uma  imagem digital, definida pelo 

“número de bandas espectrais captadas pelo sensor e pela largura do intervalo de comprimento de 

onda coberto por cada banda.”. DUTRA (2003) Quanto melhor a resolução espectral, maior o 

número de bandas captadas pelo sensor. Como cada material da superfície da terra tem um 

comportamento específico e definido ao longo de cada banda do espectro eletromagnético, 

diferentes combinações de bandas de uma ou mais imagens da mesma área de abrangência, 

associadas a um plano de cor primária, resultam em composições coloridas, realçando materiais ou 

fenômenos específicos, de acordo com as necessidades do usuário. 

As outras grandezas que caracterizam uma imagem digital são as resoluções radiométrica, 

geométrica e temporal. 

 A resolução radiométrica é definida pela capacidade do sensor de registrar a radiação em diferentes 

níveis digitais ou níveis de cinza. Quanto maior a resolução radiométrica, maior é a sensibilidade do 

sensor nas pequenas diferenças de radiação, aumentando o poder de contraste e de discriminação de 

uma imagem. 

A resolução espacial é definida pela capacidade do sensor de distinguir objetos na superfície da 

terra e está relacionada com o tamanho dos pixels da imagem. Quanto menor o tamanho dos pixels, 

menor é o objeto possível de ser identificado e maior é a resolução espacial. 

A resolução temporal representa a freqüenta com que a área de interesse é imageada, também 

referida como periodicidade ou repetitividade. Esta variável é de grande importância para imagens 

destinadas a projetos que necessitam de um monitoramento constante. 

Os produtos de sensoriamento remoto disponibilizados no mercado são muitos, com grandes 

variações de custo e resoluções. Na aquisição de uma imagem é importante primeiro definir o 

propósito de aplicação, a localização, o nível de detalhes desejado e a necessidade e freqüência de 

monitoramento. Com isso, podemos fazer a melhor escolha dentro das possibilidades acessíveis que 

melhor nos servirão. 
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 No caso deste projeto, utilizamos imagem do satélite CBERS2. O motivo da sua escolha será 

abordado adiante, no tópico referente à metodologia. 

 

3.4 Processamento digital de imagem 
 

Tradicionalmente, a extração de informações das imagens digitais tem sido feita por métodos 

analógicos. Na interpretação analógica, a observação dos elementos como a cor, a tonalidade, a 

textura,  a forma, a sombra, a relação de vizinhança e o contexto, permitem a dentificação de 

elementos e feições nas imagens. Para isso são necessários uma boa acuidade visual, o 

conhecimento da área de estudo e dos objetos a serem mapeados como suas características 

geométricas, tamanho e modo de ocorrência. O conhecimento sobre as técnicas de sensoriamento 

remoto, como e quando a imagem foi obtida e suas propriedades, também é importante para extrair 

o máximo de informações de uma interpretação visual. SOARES (2000) 

Entretanto, a partir dos anos 90, constata-se uma evolução crescente do processamento digital de 

imagens para extração de informações a partir de dados de sensoriamento remoto. Esta mudança foi 

impulsionada pela rápida evolução na industria da informática, marcada pela capacidade de 

processamento e redução dos custos dos equipamentos, aliado ao crescente número de softwares 

específicos disponibilizados no mercado. 

O processamento digital de imagens implica em técnicas de manipulação e análise que possibilitam 

gerar mapas temáticos através de classificação automática. Além disso, possibilita realçar 

contrastes, corrigir distorções geométricas, atenuar anomalias causadas por problemas no sistema 

sensor ou por interferência atmosférica e diversos outros aplicativos visando extrair o máximo de 

informações da imagem. 

Nas técnicas de classificação automática, o computador associa um conjunto de pixels a uma  

determinada classe. A classificação é implementada de acordo com a variação do nível de cinza dos 

pixels ao longo da imagem, ou seja, das diferenças de comportamento dos materiais ao longo do 

espectro eletromagnético. O resultado pode ser um mapa temático mostrando a distribuição de 

categorias como mapas de uso do solo e cobertura vegetal.  

A classificação automática pode ser supervisionada ou não supervisionada. Na classificação 

supervisionada a associação dos pixel às classes é feita com base em amostras de treinamento. O 

analista, a partir do conhecimento da área, relaciona áreas da imagem com as classes de cobertura 

que deseja separar. As classes, portanto, são definidas a priori. O processo de enquadramento dos 
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pixels pode ser feito por diversos métodos sendo que um dos mais utilizados é o método da  

máxima verossimilhança. 

Este método consiste em definir um gráfico com elipses representando cada classe de interesse. A 

localização, forma e tamanho de cada elipse refletem a média variância e covariância de cada 

classe. Então, através de algoritmos, cada pixel é enquadrado na elipse que apresenta maior 

probabilidade de pertencer. Segundo o IBGE, este método é considerado mais assertivo que os 

demais por considerar a covariância na definição das elipses. 

 Na classificação não supervisionada a associação dos pixel também é feita com base em 

parâmetros de média variância e covariância. Mas, ao analista, cabe apenas fornecer alguns 

parâmetros como o número máximo e mínimo de classes desejadas e o número de interações. As 

classes geradas podem não coincidir com as classes de interesse. Trata-se portanto de uma aplicação 

exploratória, sendo mais utilizado para verificar as classes mais evidentes e sua relação com o que 

se deseja discriminar.   

As vantagens da classificação automática é que possibilita a identificação de feições além do limiar 

perceptível pelo olho humano, limitado a aproximadamente 16 tons de cinza entre o branco e o 

preto, e facilita a extração de informações qualitativas e quantitativas em um curto espaço de tempo. 

Além disso, torna o processo de mapeamento menos subjetivo e com maior potencial de repetição 

em situações subseqüentes. Na classificação visual pode haver variações no tamanho e na forma das 

unidades em função da experiência do analista e das condições de trabalho como iluminação e 

equipamentos auxiliares. Entretanto, muitos são os fatores que podem interferir na precisão da 

classificação automática como a topografia, a geometria de iluminação da cena e a superposição 

espectral entre classes. Ademais, os métodos de classificação automática, na sua maioria, não 

incorporam à análise informações espaciais do tipo textura, forma e relação de vizinhança. Portanto, 

a escolha do melhor método vai depender da resolução da imagem, do foco e objetivos do trabalho 

e da experiência do analista em um ou outro método. 

 

3.5 Satélites CBERS 
 

Os satélites CBERS 1 e 2 (Chinese-Brazilian Earth Resources Satelite) foram produzido em uma 

parceria entre os governos do Brasil e China. Um acordo foi assinado em 6 de julho de 1988 entre 

estes  países, com o objetivo de desenvolverem satélites de observação da terra e estabelecerem um 

sistema completo de sensoriamento remoto compatível e competitivo com o presente cenário 

internacional. No projeto foram utilizados recursos financeiros e equipe técnica dos dois países, 
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consolidando um exemplo de modelo de cooperação horizontal e intercâmbio entre dois países em 

desenvolvimento. 

Segundo ROCHA (2000), foi desenvolvido no Laboratório de Integração e Testes do INPE, em São 

José dos Campos, o protótipo do primeiro satélite sino-brasileiro, o CBERS-1, que foi lançado do 

dia 14/10/1999 a partir da base de lançamento de Shanxi e Taiyuan, na República Popular da China. 

O segundo satélite desenvolvido com a parceria entre os dois países, o CBERS-2 , foi lançado no 

dia 21/10/2003 e é tecnicamente idêntico ao CBERS-1. O sucesso destes dois satélites incentivou a 

expansão do acordo para incluir outros dois satélites da mesma categoria, os satélites CBERS-3 e 4, 

como uma segunda etapa da empreitada sino-brasileira. 

Os satélites CEBERS estão posicionados numa altitude de 778km, com órbita circular sol-síncrona, 

quase polar (98,504°), ou seja, acontece em um angulo aproximadamente ortogonal ao eixo de 

rotação da Terra, passando  pelos pólos sempre no mesmo horário e mantendo uma sincronia com o 

horário solar. Desta forma o satélite consegue imagear toda a superfície da Terra devido a variações 

dos ângulos entre sua órbita e a direção de rotação do planeta. 

A característica singular dos CBERS é suas cargas úteis de múltiplos sensores, com resoluções 

espaciais e freqüências de observações variadas, possibilitando um uso abrangente e especialmente 

interessante para áreas que demandam um monitoramento constante. Suas imagens são usadas 

desde o controle do desmatamento e queimadas na Amazônia Legal, até o monitoramento de 

recursos hídricos, áreas agrícolas, crescimento urbano e ocupação do solo.  

• Características e parâmetros de acordo com o tipo de sensor  

SENSORESESPECIFICAÇÕES 

CCD IR-MSS WF1 
Bandas (µm) 0,51 – 0,73  (PAN) 

0,45 – 0,52  (banda 1) 
0,52 – 0,59  (banda 2) 
0,63 – 0,69  (banda 3) 
0,77 – 0,89  (banda 4)

0,50 – 1.10 (PAN- banda 1) 
1,55 – 1,75  (banda 2) 
2,08 – 2,35  (banda 3) 
10,40 – 12,50  (banda 4) 

0,63 – 0,69  (banda 1) 
0,76 – 0,90  (banda 2) 

Resolução espacial 20m 90m(PAN) 

160(TERMAL) 

260m 

Resolução temporal 26 dias 26 dias 26 dias 

Largura da faixa 113km 120km 890km 

Tabela 01: Características dos satélites CBERS   
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As imagens dos satélites CBERS são disponibilizadas para uso em formato geotiff, já 

georreferenciadas e radiometricamente corrigidas pelo método de convolução cúbica. Este método 

consiste na filtragem efetuada pelo deslocamento de uma máscara de 3x3 sobre a imagem com o 

avanço de um pixel por vez .  

Segundo o INPE, as bandas 3, 5, 1 têm apresentado listas acompanhando toda a cena. A explicação 

com detalhes do que ocorre ainda esta sendo estudada. Assim sendo, o INPE recomenda o uso da 

composição das bandas 2, 3 e 4, com o que as faixas ficam minimizadas. 

 

4  ÁREA DE ESTUDO 
 
O Rio Caraíva está localizado na costa sul da Bahia, na região que foi a porta de entrada para os 

primeiros colonizadores do Brasil, conhecida como Costa do Descobrimento. Sua bacia está  

inserida no corredor central da Mata Atlântica, conforme mostra a figura 01, entre os Parques 

Nacionais de Monte Pascoal e Pau Brasil.  

A bacia do Rio Caraíva tem aproximadamente 1.300 km2 e incorpora parte dos municípios de Porto 

Seguro, Itabela e Itamaraju. Em seu território encontram-se os núcleos urbanos de Monte Pascoal, 

com aproximadamente três mil habitantes, Montinho, com cerca de mil habitantes, ambos distritos 

de Itabela, e a Vila de Caraíva, distrito de Porto Seguro, com cerca de 800 habitantes. Parte do 

território da bacia está inserida na Área Estadual de Proteção Ambiental Trancoso-Caraíva e as 

águas do Rio Caraíva se encontram com o mar na Reserva Extrativista Marinha do Corumbau. 

Junto ao Parque Nacional de Monte Pascoal situa-se ainda a reserva indígena Pataxó. 

Conforme descrito no relatório de diagnóstico ambiental desenvolvido para a comunidade local, “a 

maior parte da bacia do Rio Caraíva era originalmente coberta por Floresta Ombrófila Densa. 

Com a colonização da região do sul da Bahia, tiveram início as atividades de desmatamento, 

principalmente em função da exploração do pau-brasil, utilizado como corante de origem vegetal, 

que alcançava altos valores na Europa” (BRINA; ANDRADE, 2005).   
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Figura 01: Localização da bacia do rio Caraíva 

fonte: Conservação Internacional 

A partir da escassez do pau-brasil, passou-se a extrair da região diversas madeiras de lei, que foram 

vendidas pela população local em busca de outras fontes de renda. Esta exploração foi feita de 

forma totalmente desordenada e sem nenhum tipo de controle, praticamente eliminando as madeiras 

nobres, em um primeiro momento, e retirando as demais após a extinção destas, para produção de 

carvão. A exploração de madeira além da pesca foi a principal atividade econômica da região até 

por volta de 1948 quando a explosão de uma caldeira destruiu a serraria local e praticamente 

paralisou a extração para fins comerciais.  

Após a ação de desmatamento para exploração da madeira existente, as áreas passaram a ser 

utilizadas para plantações de pastagens destinadas à atividade pecuária, presente até hoje de forma 

intensiva na região. Em menor escala, existem áreas de cultivo de mamão, côco da Bahia, 
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seringueira, banana, café, cacau, mandioca, maracujá e pimenta do reino. Recentemente, com a 

implantação de uma fábrica da empresa Veracel Celulose, em  

Eunápolis, as pastagens sobre os tabuleiros vêm sendo substituídas pelo reflorestamento de 

eucalipto em larga escala.  

Outra atividade que vem apresentando um crescimento significativo na região é o turismo 

ecológico, impulsionado pela atuação do governo do Estado para o desenvolvimento turístico da 

Bahia. Por suas características de simplicidade e proximidade com atrativos naturais, o povoado de 

Caraíva tem atraído turistas do Brasil e de outros países.  

 

5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO CARAÍVA 
 
Como etapa integrante do projeto de Recuperação da Mata Atlântica e Proteção das Águas da 

Bacia do Rio Caraíva, foi feito um diagnóstico da situação ambiental da bacia, incluindo os 

aspectos físicos e bióticos. O diagnóstico, elaborado pela SETE Soluções e Tecnologia Ambiental 

ltda, teve como objetivo dar suporte à definição de ações, agentes e métodos a serem adotados, 

visando à melhoria da qualidade ambiental da Bacia.  

De acordo com o diagnóstico, a bacia do Rio Caraíva compreende duas sub-regiões 

geomorfológicas: Planícies Costeiras e Tabuleiros Costeiros.  

As Planícies Costeiras correspondem às faixas de praia e à desembocadura do Rio Caraíva, 

espalhadas entre o Oceano Atlântico e os Tabuleiros Costeiros, e penetram para o interior do vale 

do Rio Caraíva a aproximadamente 3 km da costa. Na porção interior desta planície, o vale do rio é 

largo e de fundo chato, apresentando solos orgânicos escuros cobertos por mangue próximo à foz, e 

por vegetação típica de brejo em áreas mais alagadas à montante.  

Os Tabuleiros Costeiros correspondem à maior parte da área, com uma variação altimétrica em 

torno de 100m, distribuídos entre os divisores de água da Bacia e a costa litorânea. “Esta unidade 

caracteriza-se pela predominância de feições aplainadas constituídas por amplos interflúvios 

tabulares entalhados por vales estruturados profundos marginalmente escarpados.” (BRINA; 

ANDRADE, 2005) Em algumas áreas a oeste da Bacia ocorre ainda relevo desnudo, com feições 

agudas e ocasionais afloramentos rochosos. 

 Segundo os autores, foram percebidas modificações morfológicas nas encostas dos interflúvios 

(boqueirões) causadas principalmente pela retirada da cobertura vegetal. Tal ação antrópica causa 

os deslizamentos das encostas, intensificados pelo pisoteio do gado e pela quantidade elevada de 

chuvas na região. O acúmulo do material removido causa o preenchimento dos vales e o 
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assoreamento dos cursos d`água.  A foto 1 mostra a erosão causada em área de encosta desmatada 

junto ao córrego Capoeira com a utilização como pastagens. 

 

 

Foto 01: Áreas de encosta desmatadas junto ao córrego Capoeira – fonte: Instituto Cidade  

Quanto à qualidade das águas, as principais fontes de poluição do Rio Caraíva são os agrotóxicos e 

fertilizantes usados nas lavouras e reflorestamento de Eucaliptos e o lançamento indiscriminado de 

efluentes sanitários in natura de alguns povoados da região. Entretanto, sendo as comunidades de 

pequeno porte e com baixo índice de urbanização, acredita-se que o volume de esgoto lançado nos 

cursos d`água seja pequeno.  

Sobre os aspectos pedológicos, a maior parte da Bacia é constituída por Latossolos. Este tipo de 

solo caracteriza-se por ser poroso, apresentar alto grau de permeabilidade, ser ácido e desprovidos 

de sais minerais para as plantas. Observa-se que nesta área quase toda a vegetação original foi 

“suprimida para a implantação de pastagens, lavouras e reflorestamento de Eucalipto, ocorrendo 

somente pequenos remanescentes de vegetação florestal descontínuas e muitas vezes secundárias 

(capoeiras).” (BRINA; ANDRADE, 2005)  

As pastagens são predominantes em toda a Bacia do Rio Caraíva, ocorrendo tanto sobre os 

tabuleiros, bem como nas encostas de maior declividade às margens dos cursos d`água. Quando 
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instaladas nas encostas, causam o surgimento de processos erosivos devido ao deslocamento do 

gado. O uso e manejo inadequado das áreas de pastagem, “muitas vezes 

praticado por desconhecimento e desinformação por parte dos produtores rurais, contribuem 

significativamente para a degradação do meio ambiente, em especial dos solos e dos corpos 

d`água”. (BRINA; ANDRADE, 2005)  

Os reflorestamentos com Eucalipto também ocupam grandes áreas da Bacia, a maioria em 

propriedades da empresa Veracel, destinadas à produção de celulose. O ciclo de produção do 

eucalipto, do plantio ao corte, ocorre em torno de 7 anos. Durante o cultivo, o preparo do terreno 

(adubação, roçadas, capinas) e o uso intenso de fertilizantes e agrotóxico causam impactos sobre o 

solo e recursos hídricos locais. Após o corte, a exposição do solo ocasiona um aumento na 

temperatura do ambiente. Entretanto, os reflorestamentos com Eucalipto são plantados, em sua 

maioria, sobre os tabuleiros, permitindo nas áreas de encostas e boqueirões a regeneração natural da 

vegetação nativa, principalmente das matas ciliares.  

As atividades agrícolas aparecem em toda a bacia do Rio Caraíva, porém em menor escala do que 

as pastagens e reflorestamentos. Na região sul da Bacia, às margens do córrego Cemitério e do rio 

Caraíva, se encontram aldeias indígenas onde ocorre à prática de produção agrícola de subsistência, 

caracterizada por lavouras temporárias, principalmente milho, feijão e mandioca. Ao longo da 

BR101 se concentra produção agrícola direcionada para o mercado externo, caracterizada por 

lavouras permanentes como seringueiras, café, banana, cacau, mamão, maracujá e pimenta do reino. 

Estes plantios ocupam, em geral, terrenos de topografia mais suaves não invadindo as áreas de 

boqueirão e encostas.  

A única rodovia pavimentada que atravessa a área é a BR101, disposta no sentido norte-sul na 

região oeste da Bacia. O restante da área é cortada por estradas de terra, implantadas principalmente 

nos platôs e divisores de água, dando acesso às fazendas, aos diversos povoados e às áreas de 

reflorestamento de eucalipto.  

Depois de concluído o diagnóstico, os autores propõem medidas relevantes para a recomposição 

florestal na bacia do Rio Caraíva tais como:  

• Recomposição da mata ciliar em uma faixa mínima de 30m ao longo dos cursos d’água e de 

50m no entorno das nascentes, conforme lei federal n°7803 de 18/07/1989. 

• A proteção das encostas dos cursos d’água (boqueirões) que tiveram sua vegetação original 

suprimida e são inadequadas para o uso agrícola. 
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• Proteção das zonas de recarga nas superfícies planas dos tabuleiros, caracterizadas por 

depressões no relevo, formando lagoas e áreas alagadas. 

• Conexão dos remanescentes florestais isolados sobre tabuleiros planos, encostas e margem 

dos cursos d’água através de corredores ecológicos de biodiversidades. 

• Conscientização e adesão dos proprietários rurais em preservarem os remanescentes florestais 

e cederem parte de suas terras , principalmente as localizadas em boqueirões e áreas de 

recarga, para o plantio de espécies nativas e formação dos corredores ecológicos de 

biodiversidades. 

 

 

6  METODOLOGIA 
 

6.1 Geração, organização e análise da base de dados do projeto 
 

A primeira atividade desta etapa foi analisar as informações e os dados coletados e gerados ao longo 

do desenvolvimento do projeto, o que compreendeu os seguintes aspectos:  

a. Análise do diagnóstico ambiental da bacia do rio Caraíva. - No diagnóstico ambiental foi 

feita uma descrição do uso e ocupação do solo para cada uma das sub-bacias existentes. Em 

função da necessidade de uma maior agilidade na sua elaboração e da ausência de maiores 

recursos, as sub-bacias foram determinadas segundo o conhecimento da própria população 

local, sem uma espacialização definida em mapa. Para melhor entendimento do diagnóstico, 

detectou-se a necessidade da elaboração de um mapa temático das sub-bacias que serão 

utilizadas como unidades de planejamento para tomadas de decisões no projeto. 

b. Análise dos dados sobre o interesse de fazendeiros em disponibilizar áreas para 

plantio. – Na metodologia de gestão compartilhada adotada, alguns moradores locais fazem 

visitas aos fazendeiros da região, passando informações a respeito do projeto. No contato, os 

fazendeiros preenchem um cadastro com dados sobre a propriedade e sobre seu interesse em 

participar do projeto e disponibilizar áreas para plantio de mudas (ver cadastro ambiental de 

propriedades rurais apresentado no anexo). Se o fazendeiro tiver interesse, a parceria é 

consolidada através de um termo de compromisso. Além do questionário, coordenadas de 

GPS são coletadas na sede das fazendas, integrando um banco de dados sobre as 

propriedades da região. Para a utilização destes dados em um SIG com potencial de análise 

espacial, detectou-se a ausência da delimitação do perímetro das fazendas que possuem o 
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termo de compromisso. Esta informação ao ser cruzada com o mapa de uso e ocupação do 

solo, poderá auxiliar de forma mais efetiva na definição das áreas prioritárias para plantio de 

mudas. 

c. Dados sobre áreas de plantio realizados ou demarcados - Coordenadas de GPS são 

coletadas no perímetro das áreas escolhidas para plantio, transportadas para o computador e 

transformadas em arquivo shapefile. Estes dados já se encontram organizados conforme 

apresenta a tabela 02, com informações sobre o nome da fazenda ou do proprietário que 

cedeu a área, e classificados de acordo com a realização do plantio. A espacialização das 

áreas de plantio de mudas auxilia no seu monitoramento, além de ser um dado fundamental 

para a gestão dos corredores de biodiversidades a serem implantados e para a avaliação dos 

resultados alcançados com o projeto. 

 

 

 

 

 

 Cód. áreas de plantio Proprietário Área (m2) Situação 

0 Rubens Ciment 60.299,07 realizado 

1 Olival Couve 14.775,05 realizado 

2 Olival Couve 9.134,47 realizado 

3 Lizardo 9.510,41 realizado 

4 BV2 4.064,78 realizado 

5 Cadinho 32.906,31 realizado 

6 BV3 13.051,53 realizado 

7 Bv1 1.745,98 realizado 

8 TURRM 77.606,15 demarcado 

9 Tururim 52.618,63 demarcado 

10 Plmc 26.167,83 demarcado 

11 Palmares 20.435,61 demarcado 

12 Plmc 46.176,79 demarcado 

                Tabela 02: Tabela das áreas destinadas para plantio de muda 
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Os plantios já realizados correspondem à área de 145.487m2 distribuída em cinco 

propriedades, e os plantios demarcados, em área de 223.005m2 distribuída em quatro 

propriedades. A foto 02 mostra um plantio realizado ao longo do córrego capoeira. 

 

Foto 02: Área com plantio já realizado na sub-bacia do córrego Capoeira 

fonte: Instituto Cidade 
d. Imagem Landsat – A imagem Landsat do acervo do projeto é de 1996. Apesar de ter a 

resolução espacial adequada para o mapeamento de uso e ocupação do solo e da cobertura 

vegetal, à defasagem de nove anos é significativa, principalmente por se tratar de um 

mapeamento de atividades agrosilvopastoris, onde as mudanças são dinâmicas no tempo e 

no espaço. Portanto, a utilização desta imagem será mais útil para outra abordagem: estudo 

da evolução e mudança temporal de ocupação do solo da bacia. 

A segunda atividade foi a construção de uma base cartográfica e temática da região, incorporando 

as diversas variáveis envolvidas, onde foi utilizado o software ARCVIEW, datum horizontal 

Córrego Alegre, unidades em UTM fuso 24S. A escolha foi motivada pelo fato de ser o mesmo 

datum utilizado pelo IBGE. A definição da escala da base cartográfica de 1:100.000 também foi 

motivada  por ser a mesma dos dados obtidos junto ao IBGE, além de atender às necessidades e 

nível de detalhes de um planejamento regional. 

As variáveis abrangidas nesta etapa foram: 

a. Delimitação da bacia e das sub-bacias de acordo com o diagnóstico ambiental existente 

– São elas: 

• Sub bacia do Córrego Pindoba 
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• Sub bacia do Córrego Guaxumã 

• Sub bacia do Córrego Guaxumbo 

• Sub bacia do Córrego Cemitério 

• Sub bacia dos córregos Pedras, Gameleira e Bocas 

• Sub bacia do Rio do Norte 

• Sub bacia do Córrego Capoeira 

• Sub bacia do Córrego Jambreiro  

Utilizou-se o método tradicional de identificação dos divisores de água através da análise 

das curvas de nível. Para isso foram utilizadas duas cartas planialtimétricas do IBGE, Monte 

Pascoal e Guaratinga, de 1977, na escala 1:100.000, e transformadas em formato digital 

através de um scanner. No ambiente ARCVIEW as cartas foram georeferenciadas utilizando 

20 pontos de amostragem. Depois, as delimitações da bacia do Rio Caraíva e das suas sub-

bacias foram vetorizadas sobre as imagens georreferênciadas.  

b. Hipsometria, hidrografia, sistema viário e localidades  – Os arquivos vetoriais em 

formato DGN de cada tema foram obtidos através do site do IBGE. Estes dados são de 1977, 

mas foram digitalizados pelo IBGE em 2003. No ambiente MICRO STATION exportou-se 

os arquivos DGN para DWG. No ambiente AUTOCAD organizou-se e limpou-se os 

arquivos, eliminando textos e informações desnecessárias. Após a limpeza os arquivos 

foram exportados para o ambiente ARCVIEW, onde foram transformados em shapefile. 

Para delimitação da área de trabalho, que engloba toda a bacia do rio Caraíva, considerou-se 

um retângulo com os lados afastados 5.000m dos pontos extremos da bacia, incorporando na 

base de dados uma área de vizinhança. No trabalho de campo realizado, detectou-se que as 

informações sobre sistemas viários estavam desatualizadas. Acrescentou-se então algumas 

vias utilizando coordenadas de GPS coletadas em campo. 

c. Unidades de conservação – O arquivo em formato shapefile gerado pela CPRM 

(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) foi cedido por um dos parceiros do projeto, 

a Associação Flora Brasil. Apesar de não possuir metadados, os arquivos foram 

incorporados à base de dados por delimitarem o perímetro dos Parques Nacionais de Monte 

Pascoal e Pau Brasil, além da APA Caraíva Trancoso, que são informações essenciais no 

planejamento regional dos corredores de biodiversidade. 
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6.2 Geração do mapa de uso e ocupação do solo das sub-bacias dos 
córregos Jambreiro e Capoeira 
 

A primeira atividade desta etapa foi verificar a disponibilidade de outras imagens da região através 

do site do INPE. Constatou-se a inexistência de imagens Landsat mais recentes com qualidades 

técnica adequadas (ausênciade nuvens). Optou-se então em utilizar uma imagem CBERS de julho 

de 2005. A imagem já veio georreferenciada no datum SAD69 e radiometricamente corrigida. Ao 

inseri-la na base de dados, detectou-se um deslocamento da imagem que foi ajustado de acordo com 

as coordenadas de GPS de pontos das estradas coletadas no trabalho de campo. Segundo instruções 

do INPE, algumas imagens CBERS podem apresentar deslocamentos em função de desvios 

ocorridos na órbita do satélite.  

A segunda atividade foi montar uma composição com as bandas 2, 3 e 4. Utilizou-se a composição 

sugerida pelo INPE  para realçar a vegetação em tons de vermelho: 2(B), 3(G) e 4(R).  

A terceira atividade foi a realização de um trabalho de campo para conhecimento da área e 

identificação in loco do uso do solo e cobertura vegetal. Para isso, imprimiu-se a imagem na escala 

1:75.000. Foram três dias de trabalho realizado em setembro de 2005, durante os quais  percorreu-se 

de carro os principais eixos viários da bacia e identificados os principais padrões de interpretação da 

imagem.   

A quarta atividade foi o mapeamento de uso e ocupação do solo e da cobertura vegetal das sub-

bacias dos córregos Jambreiro e Capoeira, que foram consideradas pela população como  áreas 

prioritárias para o início da implantação de corredores de biodiversidade. Em função das 

necessidades e objetivo do projeto, definiu-se quatro classes de uso do solo e cobertura vegetal 

discriminadas abaixo:  

a. Vegetação nativa - matas ciliares e remanescentes de Floresta Ombrófila Densa em seus 

diversos estágios de regeneração, mangues e restinga. A foto 03 mostra um remanescente de 

Floresta Ombrófila Densa em um trecho da encosta ao longo do córrego Cemitério. 
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Foto 03: Remanescente de Floresta Ombrófila Densa em um trecho da encosta ao 

longo do córrego Cemitério - fonte: Instituto Cidade 

 

b. Reflorestamento de eucalipto –. São áreas de plantio de eucalipto, a maior parte pertencente 

à empresa Veracel. Os impactos ambientais gerados por esta atividade iniciam com a 

eliminação da vegetação nativa, seguido do uso relevante de fertilizantes e agrotóxicos e 

culminando com a exposição do solo após o corte efetuado em um ciclo de 

aproximadamente sete anos. Por outro lado, a Veracel vem mantendo preservada a 

vegetação natural das encostas e boqueirões de maior declividade, conforme mostra a foto 

04, não permitindo a entrada de gado e promovendo assim a regeneração natural da 

vegetação nativa, principalmente das matas ciliares. 
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            Foto 04: Platô com eucalipto e área de encosta desmatada com vegetação em processo 

de regeneração - fonte: Instituto Cidade.  

 

c. Boqueirões degradados – encostas dos cursos d’água que tiveram a vegetação florestal 

original suprimida e transformada em pastagem. Por serem áreas de inclinação acentuada, 

são inadequadas para o uso agropastoril, se tornando  prioritárias para um processo de 

regeneração natural estimulada, através do cercamento e plantio de núcleos de atração de 

fauna, que podem auxiliar na dispersão de sementes. A foto 05 mostra um boqueirão 

degradado ao longo do córrego Capeira. 

 
            Foto 05: Boqueirão degradado - fonte: Instituto Cidade 

 

d. Uso agropastoril – São áreas com predomínio de pastagens em grandes propriedades rurais, 

como mostra a foto 06, e pequenos cultivos de mamão, mandioca e maracujá. Segundo o 

diagnóstico ambiental, na implantação de corredores de biodiversidade deve ser evitado o 

seccionamento destas áreas, uma vez que a sua utilização com objetivos econômicos gera 

uma possibilidade de conflito de interesses com os proprietários das terras.  
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              Foto 06: Área de pastagem - fonte: Instituto Cidade 

 

O mapeamento de uso e ocupação do solo foi realizado utilizando-se duas metodologias para 

geração do mapa temático: a classificação automática supervisionada e a classificação visual. 

• A classificação automática supervisionada foi feita no software ERDAS IMAGINE, versão 

8.6, utilizando o método da máxima verossimilhança. 

• A classificação visual  foi feita através da delimitação dos elementos identificados no papel 

vegetal sobre a imagem. O reconhecimento dos principais padrões de interpretação foi feito 

no trabalho de campo citado anteriormente. Um aspecto que auxiliou na diferenciação entre 

a vegetação nativa e as áreas de plantio de eucalipto foi a forma mais irregular do primeiro 

em detrimento de uma forma mais geométrica do segundo. Em seguida o desenho efetuado 

no papel vegetal  foi scanneado e levado para o ambiente ARCVIEW, onde as delimitações 

das classes foram vetorizadas. 
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7  RESULTADOS 
 

A base de dados do projeto foi organizada no ambiente Arcview segundo a estrutura apresentada no 

fluxograma abaixo: 

 

Figura 02: Fluxograma da organização da base de dados 
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7.1 Base de dados gerada 
 
Apresenta-se a seguir os principais layers de informação que integram a base de dados do projeto. 

 

 

 

 

•   Sub-bacias  

Estes dados se encontram na projeção UTM Córrego Alegre  F 24, escala 1:100.000. 

A Figura 03 mostra o mapa temático das sub-bacias.  
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      Figura 03: Mapa temático com a espacialização das sub-bacias 
A área que compreende a bacia do rio Caraíva é extensa (1.321km2), abrangendo parte de três 

municípios (Itabela, Porto Seguro e Itamaraju), além de diversas localidades e propriedades rurais. 

Por outro lado, os recursos disponibilizados pelo projeto para geração e plantio de mudas são aquém 

do necessário. A espacialização da área em sub-bacias ajudara na escolha de regiões prioritárias 
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onde serão concentrados os esforços para recuperação ambiental e geração de corredores de 

biodiversidades ao longo da gestão do projeto. 

A tabela 03 lista a área de cada uma das sub-bacias. 

Nome da sub-bacia Área (km2) 

Córrego Capoeira 143,384 

Córrego Jambreiro 115,141 

Rio do Norte 179,710 

Córrego do Cemitério 112,824 

Córrego do Guaxumbo 11,139 

Córrego Pedras, Gameleira e Bocas 145,852 

Córrego Pindoba 81,358 

Córrego Guaxumã 159,886 

Rio Caraíva 271,871 

Tabela 03: Tabela com  a listagem das áreas de cada sub-bacia 

 

• Dados sobre o interesse de fazendeiros em disponibilizar áreas para plantio. 

 Estes dados não foram espacializados em decorrência da falta de demarcação com coordenadas de 

GPS relativas ao perímetro das propriedades rurais que possuem o termo de compromisso. Contudo, 

a delimitação destas áreas será de grande utilidade para o planejamento dos corredores de 

biodiversidades e das áreas prioritárias para plantio, com potencial para uma análise espacial 

utilizando ferramentas de geoprocessamento. 

 

• Rede viária  e localidades    

Estes dados se encontram na projeção UTM Córrego Alegre  F 24, escala 1:100.000 

Com a intensa atividade de reflorestamento de eucalipto, a empresa Veracel vem implantando 

diversas estradas de pequenas dimensões na região. Além disso, com o aumento do turismo no sul 

da Bahia, a estrada que liga Porto Seguro à Trancoso foi prolongada chegando até Caraíva. Como 

os dados obtidos neste trabalho são de 1977, os mesmos estão desatualizados, faltando constar a 

malha viária implantada nos últimos 28 anos. Em alguns pontos destas novas vias, principalmente 

nos trechos localizados nas sub-bacias dos córregos Jambreiro e Capoeira, onde o trabalho de 

campo foi mais intenso, foram coletadas coordenadas de GPS e transportadas para a base de dados 
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do projeto. Entretanto, ressalta-se que esta base continua desatualizada, podendo ser 

complementada ao longo do tempo, de acordo com as necessidades do projeto. 

 

• Hidrografia 

Estes dados se encontram na projeção UTM Córrego Alegre  F 24, escala 1:100.000 

Segundo observado em campo, os cursos d’água da bacia apresentam uma largura inferior a 10 

metros, exceto o próprio rio Caraíva em seu baixo curso. Para que os esforços de recuperação da 

vegetação natural nas encostas junto aos cursos d’água estejam de acordo a legislação florestal 

brasileira, será necessária uma área a recuperar de no mínimo 30 metros de largura ao longo de cada 

curso d’água. No ambiente ARCIEW, ao sobrepormos na hidrografia  um “buffer” ilustrativo de 30 

metros e compararmos com a imagem de satélite, percebemos que as larguras dos boqueirões em 

sua grande maioria são bem superiores às porções exigidas  pela legislação. 

 

• Hipsometria 

Estes dados se encontram na projeção UTM Córrego Alegre  F 24, escala 1:100.000 

Os dados hipsométricos obtidos do IBGE constam de curvas de nível de 40 em 40 m que foram 

classificadas no ambiente ARCVIEW de acordo com as cotas altimétricas. Observamos que na base 

de dados não constam os pontos cotados. Para uma interpretação geral do relevo da bacia, que 

atende às atuais necessidades do projeto, eles não são necessários. Entretanto, para a geração de um 

modelo digital do terreno, que possibilita uma maior compreensão da sua morfologia, os pontos 

cotados serão importantes. 

 

A Figura 04 mostra o mapa hipsométrico da bacia do rio Caraíva 
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   Figura 04: Mapa hipsométrico 

• Unidades de Conservação 

Estes dados se encontram na projeção UTM Córrego Alegre  F 24, escala 1:100.000 
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A espacialização das unidades de conservação foi de grande importância para a definição de eixos 

norteadores dos corredores de biodiversidade, interligando o Parque Nacional de Monte Pascoal ao 

Parque Nacional do Pau Brasil. O mapa temático apresentado na figura 6 ressalta a localização 

estratégica das sub-bacias dos córregos Jambreiro e Capoeira, escolhidas como região prioritária 

para investir esforços na primeira etapa do projeto, com objetivo de  atingir este objetivo. 

                                 

         Figura 05: Mapa temático das Unidades de Conservação 

7.2 Mapa temático do uso e ocupação do solo das sub-bacias dos 
córregos Jambreiro   
 

Gerou-se dois mapas temáticos do uso e ocupação do solo das sub-bacias dos córregos Jambreiro e 

Capoeira na escala 1:100.000.  
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No primeiro, utilizou-se o método de classificação supervisionada. A Figura 06 mostra o resultado. 

            

Figura 06: Mapa temático de uso e ocupação do dolo e cobertura vegetal das sub-bacias dos 

córregos Jambreiro e Capoeira gerado através da classificação supervisionada 

 

Detectou-se que em algumas regiões da imagem as tonalidades de vermelho das áreas de mata 

estavam muito semelhantes às tonalidades de vermelho das áreas de reflorestamento de eucalipto, 

gerando erro na classificação destas duas categorias. A figura 07 mostra um exemplo de tal fato, 

que pode ser explicado pela semelhança no comportamento espectral das formações naturais e dos 

eucaliptos em alguns dos seus estágios de crescimento. 
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Figura 07: Exemplo de erro que ocorreu na classificação supervisionada 

  

  No segundo mapa de uso e ocupação do solo gerado, utilizou-se o método de classificação visual 

com conferência de campo.  A Figura 08 mostra o resultado. 
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Figura 08: Mapa temático do uso e ocupação do solo e da cobertura vegetal das sub-bacias 

dos córregos Jambreiro e Capoeira, gerado através de classificação visual. 

 

Observou-se a existência de três grandes fragmentos de matas interligados por trechos de matas 

ciliares na região central da área mapeada. Tal conformação já configurou um corredor de 

biodiversidade. Logo abaixo, e no extremo sul, notou-se  áreas de concentrações de reflorestamento 

de eucaliptos de propriedade da empresa Veracel. Os boqueirões degradados nelas inseridos são 

favoráveis a um processo de regeneração natural já que a empresa vem mantendo preservada a 

vegetação natural das encostas e das margens ao longo dos cursos dágua. 
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 Há pequenos boqueirões degradados situados entre matas ciliares espalhados por toda a bacia. São 

áreas interessantes para um processo de regeneração natural estimulada através do cercamento e 

plantio de mudas, já que devido ao tamanho de suas áreas demadam poucos recursos para a geração 

de um fragmento mais significativo. 

A Figura 09 mostra algumas alternativas de corredores de biodiversidades que poderão ser 

implantados pelo projeto. 

             
Figura 09: Mapa temático do uso e ocupação do solo e da cobertura vegetal das sub-bacias 

dos córregos Jambreiro e Capoeiracom com opções de traçados de corredores de 

biodiversidades  
 

Entretanto, cabe ressaltar, que para a definição exata das áreas prioritárias para plantio de mudas, é 

necessária a espacialização das propriedades rurais que possui o termo de referência assinado.  
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8  CONCLUSÕES 
 
Em todo processo de gestão, seja de um território, de uma empresa ou de uma comunidade, é 

preciso decidir o que fazer em uma ordem de prioridades, levando-se em consideração as 

necessidades e recursos disponíveis. Desta forma, exige-se dos gestores um profundo conhecimento 

das variáveis envolvidas. A compreensão da inter-relação entre estas variáveis gera informação, que 

é a base norteadora no processo de tomada de decisão. 

Na gestão territorial o monitoramento constante das variáveis é fundamental, uma vez que estas 

representam  processos naturais e antrópicos que são dinâmicos no tempo e no espaço.  

Quando se trata de gestão participativa, o conhecimento assume um papel primordial, pois 

necessariamente deve ser compartilhado por todos. Conforme citado por MENESES (2004), “a 

informação empodera o cidadão, tornando um recurso estratégico para a mobilização social em 

prol de um projeto comum”.  

Diante deste contexto, o Geoprocessamento se mostrou uma ferramenta estratégica para ser 

aplicado no planejamento de corredores de biodiversidades do projeto Proteção das águas e 

recuperação da bacia do rio Caraíva, a partir dos seguintes aspectos: 

 

• Possibilitou a geração de novos dados, até então pouco acessíveis através dos processos de 

levantamento tradicionais; 

• Permitiu a otimização dos dados disponíveis, através do georeferenciamento; 

• Facilitou o monitoramento mais efetivo dos resultados alcançados ao longo do processo,  

pois na medida em que os dados vão sendo disponibilizados, podem ser acrescentados para 

refinamento e geração de novas informações. 

 

Tal processo, contudo, não encerra  todas as possibilidades de desenvolvimento e utilização do 

Geoprocessamento em projetos como o acima referenciado. A geração do mapa de uso e ocupação 

do solo das sub-bacias e a organização de uma base de dados georreferenciada devem ser 

considerados como os primeiros passos para a implantação de um SIG – Sistema de Informação 

Geográfica - com potencial para uma análise espacial abrangente a ser utilizada no projeto. O 

cruzamento de dados sobre o uso e ocupação do solo, a delimitação das propriedades rurais que 

possuem termo de referência e a delimitação das áreas com plantio efetivamente realizado, podem 

auxiliar de forma ainda mais efetiva na definição das áreas prioritárias para plantio. Além disso, o 

SIG pode contribuir ainda mais na avaliação dos resultados alcançados no projeto, através da 

quantificação das áreas já plantadas, e da estimativa dos fragmentos florestais existentes . Tal 

aspecto pode auxiliar, por exemplo, em um possível desenvolvimento  e obtenção de recursos 
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através da comercialização de créditos de carbono, aspecto este que ganhou notoriedade a partir do 

protocolo de Kyoto. 

Fica desta forma ainda mais evidenciado que o Geoprocessamento, enquanto instrumento de gestão 

territorial, apresenta uma  gama de possibilidades e utilizações bastante extensa,  muitas delas ainda 

pouco exploradas. Isso permite vislumbrar um futuro repleto de oportunidades, onde é possível 

explorar as informações em toda a sua potencialidade, podendo auxiliar na solução de inúmeras 

questões que envolvem a melhor utilização e gestão dos recursos naturais. 
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11  ANEXO 
 
 
 

Cadastro Ambiental De Propriedades Rurais  data      /      /      entrevistador:         
                   

Nome da Fazenda: 
Localização 
 

Coordenadas (GPS) 
Latitude UTM:                                   
Longitude UTM: 

Proprietário(s): 
 

Gerente 
 

Endereço para correspondencia + CEP: 

Telefones: e-mail: 

Tamanho  da propriedade:  
             ha             alqueires                 tarefas 

Área de mata: 
             ha           alqueires        tarefas  

Propriedade legalizada?(escritura)          sim      não      obs: 
Reserva legal averbada em cartorio?      sim      não 
Quantidade de nascentes: 
Preservadas? 
Rios (nome):                                     Extensão de margem    (m)                 mata ciliar? 
                                                                                                                           sim      não 
                                           
                                                                                                                           sim      não 
 
                                                                                                                           sim      não   
Atividades: Pecuária (tipo):                          área de pasto:                Ha                
tarefas 
 
 
Culturas (tipo)   área:                       ha                    tarefas                                   
irrigação 
                                                                                                                              sim      
não 
 
                                                                                                                              sim      
não                                                                                                                                
 
                                                                                                                              sim      
não 
Eucalipto – área:                              ha                    tarefas                                    
Intenções para o futuro? (mudar atividades, venda, arrendamento, legalização, 
RPPN...) 
 
 
Interesse do proprietário em participar do projeto: 
(1) muito interesse                 ( 2)  pouco interesse                 (3) sem interesse 
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Áreas disponível para plantio de matas:                                         ha                    
tarefas 
 
(1)  nascentes/cabeceiras     (2) Margem de rio         (3) Encosta            (4) Topo            
( A )Pasto limpo      (B )Pasto sujo     (C ) Capoeira        (D ) área alagada           
Necessidades? (financiamento, maquinas, sementes, mudas, cursos, ...) 
 
 
 
Como pode contribuir com o projeto? (idéias, trator/máquinas, combustível, 
transporte, cercamento, mão de obra, diárias, manutenção das mudas, 
contribuição financeira...) 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse estrategico 
 
Oportunidade de conexão entre matas?   (1) Sim         (2) não 
 
Interesse especial para o projeto 
(1) muito importante                    ( 2) importante                 (3) pouco importante 
 
Observçoes e comentários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


