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1 INTRODUÇÃO 

Parece extremamente obvio que qualquer intervenção na natureza pelo homem necessita de 

estudos que levem ao diagnostico, ou seja, a um conhecimento do quadro ambiental onde 

se vai atuar. Por um lado não se pode coibir a expansão da ocupação dos espaços, 

reorganização dos já ocupados e, fatalmente, a ampliação do uso dos recursos naturais, 

tendo-se o nível de expansão econômica e demográfica da atualidade. Parte-se do principio 

que toda ação humana no ambiente natural ou alterado causa algum impacto em diferentes 

níveis, gerando alterações com graus diversos de agressão, levando às vezes, a condições 

ambientais e processos até mesmo irreversíveis. 

No ambiente natural, como na questão da saúde, é preciso ter uma postura mais voltada 

para a prevenção do que para a correção. É bem menor o custo da prevenção de acidentes 

ecológicos e da degradação generalizada do ambiente, do que corrigir e recuperar o quadro 

ambiental deteriorado. 

Atualmente observamos que houve uma grande intensificação das ações antrópicas sobre o 

meio ambiente e que a paisagem natural está sendo substituída. Sabe-se que o uso 

desordenado e sem sustentabilidade podem causar problemas ao meio ambiente e a toda 

população. 

O estudo das mudanças na paisagem é uma estratégia que permite a localização e 

identificação de impactos resultantes de áreas com perda de fertilidade agrícola, 

crescimento urbano, ocupações indevidas, expansão de atividades agrícolas, degradação de 

florestas, assoreamento de bacias hidrográficas, ou mesmo avaliação de riscos ambientais. 

Com a difusão do uso de imagens de satélite e das técnicas de SIG e Sensoriamento 

Remoto, as informações extraídas da superfície terrestre se tornam eficientes métodos de 

analise dessas mudanças na paisagem, o que permite o monitoramento e a quantificação 

desses impactos no meio ambiente. 

O uso das geotecnologias fornece informações rápidas para a integração de medidas e 

tendências nas mudanças locais, proporcionando também uma boa faixa de aproximação 

na análise das relações ambientais. 



 7

1.1 Objetivo geral 

O presente trabalho pretende realizar um mapeamento do uso e ocupação do solo na 

Micro-bacia do Rio Grande, em torno do Ribeirão Monte Alto, a uma distância de 150 

metros das margens do rio, utilizando as ferramentas de Geoprocessamento e mostrar o 

potencial dessa tecnologia como suporte na tomada de decisão e no planejamento 

Agroambiental. 

1.2 Objetivo específico 

?? Gerar um mapa da cobertura vegetal e uso do solo em torno do Ribeirão Monte 

Alto, em um raio de 150 metros das margens do rio. 

?? Estimar a área necessária para recomposição florestal 

1.3 Área de estudo 

A Micro-bacia do Rio Grande, fica localizada na região do Triângulo Mineiro (Figura 01), 

mais precisamente no município de Iturama, coordenadas Latitude 19:43:41 e Longitude 

50:11:43. 

O município de Iturama limita-se ao Norte com o município de União de Minas e Limeira 

do Oeste, a Leste limita-se com o município de Campina Verde, através do Ribeirão 

Bonito, limitando-se antes de desembocar no Rio Grande com o município de São 

Francisco de Sales. Ao Sul limita-se com o Estado de São Paulo através do Rio Grande. A 

oeste limita-se com os municípios de Limeira do Oeste e Carneirinho (Figura 02). 

O relevo é formado por Planícies, suavemente onduladas a onduladas, com altitude média 

de 445 metros. 

A vegetação é formada de matas, cerrados, campos de pastagens, sendo predominantes os 

cerrados e campos de pastagens. 

O clima predominante é o tropical semi-úmido com uma temperatura média anual de 29 

graus. 

Segundo dados do Censo de 2000, a população do município incluindo o distrito de 

Alexandrita é de 28.813 habitantes.  
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A agropecuária dessa região está entre as mais avançadas do mundo em termos de 

produtividade. Devido a esse fato as principais indústrias ali instaladas relacionam-se aos 

setores de processamento de alimentos e de madeira, de açúcar e álcool, fumo e de 

fertilizantes. Entre micro, pequenas e médias, o município conta já com cerca de 150 

indústrias. 

 

Figura 01: Área de estudo no contexto regional 

N 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Registro de imagem 

O registro de uma imagem compreende uma transformação geométrica que relaciona 

coordenadas de imagem (linha, coluna) com coordenadas de um sistema de referência. 

Como qualquer projeção cartográfica guarda um vínculo bem definido com um sistema de 

coordenadas geográficas, pode-se dizer então que o registro estabelece uma relação entre 

coordenadas de imagem e coordenadas geográficas.  

O registro é uma operação necessária para se fazer a integração de uma imagem à base de 

dados existente num SIG. Há muitos anos os projetos na área de sensoriamento remoto 

pressupõem que as imagens possam ser integradas aos dados extraídos de mapas existentes 

ou às medições de certas grandezas feitas diretamente no terreno. O registro também é 

importante para se combinar imagens de sensores diferentes sobre uma mesma área ou 

para se realizar estudos multi-temporais, caso em que se usam imagens tomadas em épocas 

distintas. 

O uso de transformações polinomiais do 1o e 2o graus é bastante comum no registro de 

imagens. As transformações polinomiais fazem o vínculo entre coordenadas de imagem e 

as coordenadas no sistema de referência através de pontos de controle.  

Pontos de controle são feições passíveis de identificação na imagem e no terreno, ou seja, 

são feições homólogas cujas coordenadas são conhecidas na imagem e no sistema de 

referência. Cruzamentos de estradas, pistas de aeroportos e confluência de rios são 

candidatos naturais a pontos de controle. 

A determinação dos parâmetros da transformação polinomial selecionada é feita através da 

resolução de um sistema de equações. Para que esse sistema de equações possa ser 

montado as coordenadas dos pontos de controle devem ser conhecidas tanto no referencial 

da imagem como no sistema de referência. As coordenadas de imagem (linha, coluna) são 

obtidas quando o usuário clica sobre a feição na imagem. As coordenadas de referência são 

usualmente obtidas através de mapas confiáveis que contenham as feições homólogas 

usadas como pontos de controle (modo Mesa na janela de registro).  



 11

Uma vez determinados os n pontos de controle e selecionada a transformação polinomial, 

um sistema de 2n equações é montado para resolver 6 ou 12 parâmetros, dependendo do 

polinômio ser de 1º ou 2º grau. Assim, conclui-se que o número mínimo de pontos de 

controle é 3 para o polinômio de 1º grau e 6 para o polinômio de 2º grau. 

2.2 Vetorização 

Os métodos mais utilizados para a conversão de dados do meio analógico (papel) para o 

digital são (1) digitalização em mesa, (2) digitalização em tela e (3) leitura óptica através 

de dispositivos de varredura (raster); 

Um dos métodos mais executados para a aquisição de dados em forma digital é a chamada 

digitalização ou vetorização heads-up. Este processo envolve a escanerização do 

documento original (mapa, carta, fotografia aérea) e o uso desta imagem como background 

(pano de fundo). 

Assim, o operador obtém vetores por meio da digitalização sobre a imagem apresentada na 

tela do computador. Por isso, este processo é denominado heads-up, ou seja, o operador 

está posicionado de maneira a observar uma tela de computador e não uma mesa 

digitalizadora. 

Este processo é bem mais produtivo que a digitalização através da mesa digitalizadora, 

pois o operador trabalha olhando para o monitor e não para a mesa e o monitor. Também 

tende a ser mais preciso, pois a imagem depois de corrigida não se deforma como o papel, 

além do operador contar com os recursos de zoom do programa utilizado. 

2.3 Imagens de Satélite 

Segundo NOVO (1996), o sistema de aquisição de informação por SR pode ser 

considerado como um conjunto de subsistemas que atuam em seqüência para coletar e 

analisar informações sobre a superfície terrestre. E formado por alguns subsistemas 

importantes: 

Sistema Sensor: São os equipamentos que focalizam e registram a radiação 

eletromagnética proveniente dos objetos 
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Sistema de PDI: Convertem o dado bruto produzido pelo sensor em produtos passiveis de 

serem interpretados e convertidos em informação 

Sistema de Analise: São as ferramentas que permitem a integração das informações 

derivadas do SR 

As imagens geradas pelos satélites são adquiridas por processos de emissão e reflexão de 

sinais eletromagnéticos em várias freqüências incluindo o infravermelho. Daí a 

possibilidade da interpretação destas em "cores naturais", ou "falsas cores", dependendo do 

produto final desejado. 

Os sensores dos satélites de observação da Terra captam a energia solar que é refletida 

pelos objetos em várias zonas do espectro eletromagnético. Estas zonas recebem 

normalmente a designação de bandas ou canais, e o número de bandas de um determinado 

satélite é designado por resolução espectral. 

Para cada banda é produzida uma imagem que é estruturada em pixels. Cada pixel 

corresponde a uma área do terreno, e os pixels de uma determinada imagem têm sempre a 

mesma dimensão e esta é designada por resolução espacial. 

2.3.1 Sobre o SPOT 

O SPOT é um satélite que foi desenvolvido pela iniciativa do governo francês em 1978, 

com a participação da Suécia e Bélgica, o programa é gerenciado pelo Centro Nacional de 

Estudos Espaciais - CNES, que é o responsável pelo desenvolvimento do programa e 

operação dos satélites. 

As imagens SPOT possuem uma resolução de 10 metros no modo Pancromático podendo 

ser usada para trabalhos que exigem uma boa precisão geométrica e boa resolução, neste 

modo a captação da imagem é realizada em uma única banda espectral na parte do visível 

(gera imagem preta e branca) e de 20 metros no modo Multiespectral neste modo a 

captação é feita em 3 (SPOT 1, 2 e 3 ) e 4 bandas espectrais (SPOT 4). 

O SPOT 1, 2 e 3 é chamado XS e cobre a banda B1 (verde), B2 (vermelho) e B3 

(Infravermelho Próximo). No SPOT 4 o modo Multiespectral é chamado XI e cobre as 3 

(três) bandas anteriores, mais uma 4 (quarta) banda B4 no Infravermelho médio (SWIR). 
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2.3.1.1 Características dos Sensores1 

SATÉLITE/SENSOR BANDAS ESPECTRAIS RESOLUÇÃO 
ESPACIAL 

RESOLUÇAÕ 
TEMPORAL 

4 Bandas Multiespectrais  20m por pixel 1 – 4 dias SPOT 1/2/3/HRV 

Banda Pancromática 10m por pixel 1 – 4 dias 

4 Bandas Multiespectrais  20m por pixel 1 – 4 dias SPOT 4/HRVIR 

Banda Pancromática 10m por pixel 1 – 4 dias 

4 Bandas Multiespectrais  10m por pixel  SPOT 5/HRG 

Banda Pancromática 5m por pixel  

Da mesma forma que os sensores dos antecessores do SPOT 5, os instrumentos HRG 

podem imagear igualmente em modo multiespectral em 4 bandas (faixa espectral da luz 

verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio) . 

Serão imagens de alta resolução, até 2.5m de detalhamento, e recobrindo grandes áreas. O 

SPOT 5 irá gerar imagens com resolução até 4 vezes superiores e mais finas de que os seus 

antecessores. 

?? 5 metros e 2.5; 

?? 10 metros de resolução em cores contra 20 metros anteriormente. 

2.4 Classificação de imagens 

Classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer padrões 

e objetos homogêneos.  

Os métodos de classificação são usados para identificar em imagens digitais áreas da 

superfície terrestre que apresentam um mesmo significado em imagens digitais.  

A informação espectral de uma cena pode ser representada por uma imagem espectral, 

onde cada "pixel" tem as coordenadas espaciais x, y e a coordenada espectral L, que 

representa a radiância de um alvo no intervalo de comprimento de onda de uma banda 

                                                 
1 Fonte: Engesat  
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espectral. Cada "pixel" de uma banda possui uma correspondência espacial com um outro 

"pixel", em todas as outras bandas, ou seja, para uma imagem de K bandas, existem K 

níveis de cinza associados a cada "pixel", sendo um para cada banda espectral.  

O conjunto de características espectrais de um "pixel" é denotado pelo termo "atributos 

espectrais".  

Conforme o processo de classificação empregado, os classificadores podem ser divididos 

em classificadores "pixel a pixel" e classificadores por regiões.  

?? Classificadores "pixel a pixel" utilizam apenas a informação espectral, 

isoladamente, de cada pixel para achar regiões homogêneas. Estes classificadores 

podem ser ainda separados em métodos estatísticos (que utilizam regras da teoria 

de probabilidade) e determinísticos (que não o fazem).  

?? Classificadores por regiões utilizam, além de informação espectral de cada 

"pixel", a informação espacial que envolve a relação entre os "pixels" e seus 

vizinhos. Estes classificadores procuram simular o comportamento de um foto-

intérprete, ao reconhecer áreas homogêneas de imagens, baseados nas propriedades 

espectrais e espaciais de imagens. A informação de borda é utilizada inicialmente 

para separar as regiões e as propriedades espaciais e espectrais que irão unir áreas 

com mesma textura.  

Representa-se o resultado de uma classificação digital por classes espectrais (áreas que 

possuem características espectrais semelhantes). Exemplo: o mapeamento de uso do solo 

urbano através de imagem multiespectral.  

O usuário pode ter interesse em mapear áreas, residencial e industrial, e estas classes 

dificilmente são caracterizadas por uma única assinatura espectral (representa um vetor de 

dimensão igual ao número de bandas, cujas coordenadas são medidas de radiância do 

alvo), devido aos diferentes tipos de alvos presentes, como vegetação, prédios, 

pavimentação etc. 

Diante desta dificuldade, em uma classificação, o usuário deve considerar a relação entre a 

resposta espectral dos alvos e a classe que deseja mapear.  
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O resultado final de um processo de classificação é uma imagem digital que constituem um 

mapa de "pixels" classificados, representados por símbolos gráficos ou cores.  

O processo de classificação digital transforma um grande número de níveis de cinza, em 

cada banda espectral, em um pequeno número de classes em uma única imagem.  

As técnicas de classificação que podem ser aplicadas apenas a um canal espectral (banda 

da imagem) sendo conhecidas como classificações unidimensionais.  

As técnicas em que o critério de decisão depende da distribuição de níveis de cinza, em 

vários canais espectrais, são definidas como técnicas de classificação multiespectral.  

As técnicas de classificação multiespectral, "pixel a pixel", mais comuns são: máxima 

verossimilhança (MAXVER), distância mínima e método do paralelepípedo. 

O primeiro passo em um processo de classificação multiespectral é o treinamento. 

Treinamento é o reconhecimento da assinatura espectral das classes.  

Existem basicamente duas formas de treinamento: supervisionado e não-supervisionado.  

Quando existem regiões da imagem em que o usuário dispõe de informações que permitem 

a identificação de uma classe de interesse, o treinamento é dito supervisionado.  

Para um treinamento supervisionado o usuário deve identificar na imagem uma área 

representativa de cada classe. É importante que a área de treinamento seja uma amostra 

homogênea da classe respectiva, mas ao mesmo tempo deve-se incluir toda a variabilidade 

dos níveis de cinza do tema em questão.  

Recomenda-se que o usuário adquira mais de uma área de treinamento, utilizando o maior 

número de informações disponíveis, como trabalhos de campo, mapas etc. 

Para a obtenção de classes estatisticamente confiáveis, são necessários de 10 a 100 "pixels" 

de treinamento por classe. O número de "pixels" de treinamento necessário para a precisão 

do reconhecimento de uma classe aumenta com o aumento da variabilidade entre as 

classes.  

A figura a seguir ilustra como o usuário deve selecionar as áreas, no treinamento 

supervisionado.  
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Quando o usuário utiliza algoritmos para reconhecer as classes presentes na imagem, o 

treinamento é dito não-supervisionado. Ao definir áreas para o treinamento não-

supervisionado, o usuário não deve se preocupar com a homogeneidade das classes. As 

áreas escolhidas devem ser heterogêneas para assegurar que todas as possíveis classes e 

suas variabilidades sejam incluídas.  

A figura a seguir ilustra como o usuário deve selecionar as áreas, no treinamento não-

supervisionado.  

 

Os "pixels" dentro de uma área de treinamento são submetidos a um algoritmo de 

agrupamento ("clustering") que determina quantas classes existem na imagem sendo 

analisada. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1  Metodologia 

?? Vetorizar a carta planimetrica do IBGE, escala 1:100. 000 que inclui a bacia do 

projeto; 

?? Delimitar a micro-bacia; 

?? Adquirir de imagem Spot 4, resolução espacial de 10 metros; 

?? Georreferenciar a imagem SPOT 4; 

?? Realizar um procedimento de classificação supervisionada na imagem; 

?? Gerar “buffer” ao redor do rio e seus afluentes no limite de 150 metros e outro 

obedecendo à lei ambiental vigente.e comparar os resultados quantitativos, e 

?? Realizar levantamento de campo para checar os dados. 

3.2 Material e equipamentos 

Para a elaboração do trabalho foram utilizados os seguintes recursos: 

Imagens de satélite 
Satélite Órbita Data de aquisição Formato Resolução (m) Bandas Resolução 

radiomerica 
SPOT4  10/2003 Geotiff 20 multl 1,2,3,4 8 bits 
   Geotiff 10 pan   

Software de processamento digital de imagem e sistema de informação geográfica 
Software Versão 

ERDAS IMAGINE 8.7 
ArcGis - ArcView 9.0 
MicroStation ReproGraphics  

Material cartográfico e equipamentos 

Descrição 

Carta planialtimetrica do ibge, escala 1:100. 0000 (SE.22-Z-C-IV e SE.22-Z-C-V ) 
GPS – Garmin 12 
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3.3 Procedimentos metodológicos 

Neste item estão relacionados todos os procedimentos realizados durante o 

desenvolvimento do trabalho. A metodologia adotada consiste em gerar um mapa de uso e 

ocupação a partir de dados obtidos por sensores espaciais. 

Após a aquisição das cartas topográficas do IBGE – Folha Iturama (SE.22-Z-C-IV) e 

Cachoeira da Mutuca (SE.22-Z-C-V), na escala de 1/100. 000 (Figura 04) , estas foram 

levadas ao software MicroStation ReproGraphicse nele foi realizado o registro e a 

vetorização manual (Figura 03) dos seguintes temas: 

?? Drenagem 

?? Curvas de nível 

?? Estradas 

?? Pontos Cotados 

O resultado obtido encontra-se na figura abaixo: 

 

Figura 03: Carta topográfica IBGE, vetorizada. 
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Figura 04: Articulação das cartas IBGE 

Após a vetorização foi realizada a delimitação da bacia do Rio Grande tendo como limite o 

município de Iturama em seguida foi feita a divisão das micro-bacias. 

Com a aquisição da imagem SPOT, a mesma foi levada ao software ERDAS e submetida a 

diferentes técnicas de processamento de imagem, abaixo segue as etapas e os resultados 

obtidos nesse processo: 

1. Composição e correção geométrica 

Para realizar o mapeamento das áreas de uso e ocupação do solo, foram utilizadas as 

bandas: banda B1 (verde), B2 (vermelho) e B3 (Infravermelho Próximo) da imagem orbital 

do SPOT4. O resultado foi uma composição R(1) G(2) B(3) “falsa cor”, com resolução 

espacial de 10 metros. 

Através da operação de registro, as imagens foram georreferenciadas ao mesmo sistema de 

coordenadas da carta digitalizada na etapa anterior. Desta forma foi estabelecida uma 

correspondência entre a base de dados atualizados (imagem de satélite) e a base de dados 

antiga (carta topográfica IBGE), operação necessária para viabilizar a etapa posterior. 
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2. Recorte em função da “buffer” de 150 metros 

A partir da rede hidrográfica, representada na base cartográfica, foi gerado o mapa de 

distância mínima de 150 metros e usado para recortar a imagem (Figura 03). 

 

 
Figura 05: Imagem recortada a partir do buffer de 150 metros 
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3. Definição das a serem mapeadas 

As áreas de mapeamento foram divididas em 8 (oito) grandes categorias de mapeamento, 

tendo como principal objetivo reconhecer a abrangência de cada uma conforma tabela 

abaixo: 

TIPO DE USO DESCRIÇÃO 
Mata Ciliar  Formação vegetal ao longo dos cursos d’água 
Corpos d’água Áreas cobertas por água tais como represas, açudes, lagos, rios, 

barragens. 
Solo exp osto Áreas que perderam a cobertura vegetal, causada pelo reparo do 

solo, reforma do pasto, etc. 
Pastagem Áreas coberta por vegetação natural ou introduzida, usada pelo 

gado. 
Brejo Áreas alagadas e ou sujeitas à inundação 
Mata nativa  Compreende as áreas compostas pelos diversos tipos de vegetação 

existentes no local 
Aglomerado urbano Área com infraestrutura urbana implantada 
Plantio de culturas Áreas compreendidas por culturas agrícolas diversas (anual, perenes 

e semiperenes). 

Tabela com as classes de usos 

4. Seleção das amostras para classificação 

Depois de definir as classes que seriam mapeadas, foram definidas amostras de 

treinamento para que o software tenha um modelo a seguir (Figura 02). Estas amostras na 

fase de pré-classificação estão baseadas no conhecimento do operador em trabalhos 

anteriores a região estudada. 
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Figura 06: Áreas de treinamento retiradas da amostra 

 



 

5. Checagem com os pontos levantados em campo 

Para aferições dos resultados obtidos na fase anterior, foi necessário levantamento de 

campo para comprovação e correção da pré-classificação. Com auxilio de um aparelho 

GPS de navegação foi feita uma visita nas áreas amostradas o que serviu para confrontar os 

dados interpretados na imagem com a ocupação real 

Os campos levantados foram selecionados de acordo com a localização e visualização na 

imagem, buscou-se pontos que estavam perto dos cruzamentos da estrada, cruzamentos de 

rios com estradas. 

São apresentadas algumas fotos (Figuras de 07 a 12) referentes à área visitada, onde foram 

verificados alguns tipos de classes de uso e ocupação na micro-bacia. 

 

Figura 07: Mata Nativa com áreas substituídas por pastagem 
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Figura 08: Vegetação relíquiar de cerrado com pastos 

 

Figura 09: Vegetação nativa substituída por campo limpo 
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Figura 10: Cerrado denso com plantação de cana e solo exposto 

 
Figura 11: Área de brejo com plantação de arroz 
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Figura 12: Drenagem com áreas desprotegidas 

6. Classificação supervisionada da imagem 

Nesta etapa foi realizadas uma nova classificação das imagens, desta vez com maior 

segurança nas informações em função dos pontos coletados em campo. Em seguida foi 

realizado a conversão do dado matricial para vetorial e levado para o ArcGis - ArcView, 

onde foi realizado a quantificação da área com os fragmentos florestais remanescentes. 

A (figura 13) apresenta o mapa da classificação do uso e ocupação do solo no raio de 150 

metros a partir das margens do rio, a (figura 14) um resumo das áreas de cada classe 

apresentadas na (tabela 01). 
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Figura 13: Mapa de uso e ocupação do solo 
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Figura 14: Gráfico dos fragmentos florestais – buffer 150 metros 

Tipo de uso Área (km) Área (ha) 

Mata ciliar e mata nativa 3,5057 350,5727 

Corpos d'água 0,6494 64,9403 

Área construída 5,0715 507,1527 

Brejo 4,8112 481,1194 

Solo exposto 0,6564 65,6401 

Área com uso agrícola 20,6674 2066,7407 

Tabela 01: Quantificação do uso do solo a partir do buffer de 150 metros 
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Figura 15: Mapa dos fragmentos florestais – buffer 150 metros 

7. Comparação dos resultados anteriores com a lei ambiental vigente 
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Após a quantificação dos fragmentos florestais da área de estudo – buffer de 150 metros, 

foram criadas as APP’s (Área de Proteção Permanente) de acordo com a lei ambiental 

vigente com o objetivo de comparar os resultados: 

LEI FEDERAL Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965: CÓDIGO FLORESTAL. 

Art. 2º - Considera-se de preservação permanente, pelo só 
efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 
(Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989) 

1- de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 
(dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei n° 7.803 de 
18.07.1989). 

2- de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham 
de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; (Redação dada 
pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989). 

3- de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 
50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura; (Redação 
dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989). 

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

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados 
olhos d’água, qualquer que seja a sua situação topográfica, 
num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 
(Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.07.1989). 

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

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 
45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; 

 

As APP’S geradas foram as seguintes: 

?? APP DE MARGENS DE CURSOS D’ÁGUA 

Obtidas através da criação de um buffer de distâncias iguais a 30 metros da rede de 

drenagem e 50 metros nas nascentes, no ArcGis - ArcView, O valor adotado para o buffer 

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

dez metros. Como determina a legislação, a área de mata ciliar a ser protegida nesse caso 

corresponde à dimensão do buffer. 
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Figura 16: APP de margens de cursos d’água 
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Figura 17: Gráfico dos fragmentos florestais – buffer 30 metros 

Tipo de uso 
 

Área (km) 
 

Área (ha) 
 

Mata ciliar e mata nativa 1,3438 134,3783

Área construída 1,0645 106,4485

Solo exposto 0,0536 5,3629

Área com uso agrícola 1,8780 187,8001

Tabela 02: Quantificação do uso do solo a partir do buffer de 30 metros 
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Figura 18: Mapa dos fragmentos florestais – buffer 30 metros 
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?? A APP DE MARGENS DE REPRESAS E LAGOAS 

Foram delimitadas através da geração de um buffer de distâncias iguais a 50 metros, a 

partir dos dados relativos à classe denominada represas e lagoas, extraídos do Mapa de Uso 

do solo, no ArcGis - ArcView. A dimensão do buffer foi definida em função das 

determinações da legislação para a dimensão das áreas ao redor de corpos d’água medindo 

até 20 hectares, como sendo equivalente a cinqüenta metros de largura. 

 
 

Figura 19: APP de margens de represas e lagoas 
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4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

Através do cruzamento dos mapas de uso e ocupação “buffer” contendo os limites 

artificiais (30 metros em cada margem e 50 metros nas cabeceiras e represas) das matas 

ciliares constatou-se que 31% da área esta protegida por mata ciliar (134ha). O restante das 

áreas encontra-se desprovida de mata ciliar, estando em alguns casos ocupados por 

atividades agrícolas (culturas perenes e pastos). 

Nesse estudo preliminar observou-se um alto índice de inadequação do uso do solo 

baseando-se com as leis ambientais e que existe uma necessidade de recomposição das 

áreas desprotegidas totalizando uma área de 299,60 ha. 

Como o objetivo principal do trabalho não é a recomposição da Mata Ciliar e sim mostrar 

o potencial das ferramentas de Geoprocessamento como auxilio na gestão ambiental, 

recomenda-se um estudo mais detalhado do primeiro caso, sendo necessário uma 

caracterização mais detalhada da área como o solo (fertilidade, profundidade, umidade, 

etc.), topografia (declividade) para avaliar a espécie adequada para recomposição e o custo 

desse serviço. 

O uso de imagem SPOT mostrou ser eficiente para a análise proposta, havendo somente 

algumas dificuldades em separar as áreas com transição de vegetação (mata ciliar – 

galerias – cerrado), em função da resposta espectral ser muito semelhante.  

O custo para aquisição da imagem SPOT é muito alto, embora exista uma grande tendência 

de redução de preços e uma popularização maior desses produtos. É importante considerar 

que  temos alternativas de imagens como o CBERS que possuem uma alta resolução e que 

são de domínio público o que reduz e muito o custo para esse tipo de trabalho e que atende 

ao proposto nesse trabalho.  

Pode-se observar que a difusão e a capacitação das tecnologias de geoprocessamento para 

técnicos de prefeituras, órgãos ambientais e áreas afins, é uma ferramenta indispensável de 

suporte na tomada de decisão e no planejamento ambiental. 
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