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III Simpósio Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem:  

 

Nos dias 26 a 30 de novembro de 2018 foi realizado o III Simpósio de 

Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem na Universidade Federal de Minas 

Gerais. O evento ocorreu no auditório do Centro de Apoio Didático II e contou com 

participação ilustre de pesquisadores e profissionais de áreas como geografia, geologia, 

biologia, ecologia, engenharia, saúde, matemática, ciências sociais, antropologia, cartografia, 

física, agronomia, direito, turismo, dentre outras, reforçando os eixos multidisciplinares e 

transdisciplinares do Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de Sistemas 

Ambientais. O Programa atua no contexto da diversidade ambiental, social e cultural, para o 

qual se acrescenta condicionantes físicas, econômicas, estratégicas e políticas no espaço e no 

tempo para a composição de cenários geográficos capazes de auxiliar análises, diagnósticos e 

prognósticos ambientais complexos. 

O evento teve como objetivos: 

• Apresentar e debater os desafios e perspectivas atuais da modelagem de sistemas 

ambientais; 

• Discutir as metodologias e aplicações da Modelagem de Sistemas Ambientais e 

Gestão da Paisagem;  

• Abordar o papel da modelagem na formulação de políticas públicas e privadas 

para o planejamento e gestão de paisagens. 

 

O simpósio foi uma grande possibilidade para criar sinergias entre instituições que 

trabalham com Modelagem de Sistemas Ambientais no Brasil e no exterior. Foi também uma 

oportunidade para apresentar à comunidade científica e a sociedade os trabalhos que têm sido 

realizados pelos alunos e professores do Programa de Pós-Graduação em Análise e 

Modelagem de Sistemas Ambientais, bem como as pesquisas científicas que foram 

apresentadas pelos palestrantes convidados. O evento contou com 15 Palestrantes e o total de 

140  participantes nos dois dias de palestras.  Adicionalmente, o evento contou com 3 dias de 

minicursos oferecidos diversos sem ônus aos participantes, mantendo uma tradição do 

Programa em estimular a capacitação técnica e a difusão do conhecimento. 
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Estes anais do III Simpósio de Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da 

Paisagem contam com 49 resumos dos trabalhos que foram apresentados na forma de pôster 

no evento. Agradecemos a todos apoiadores, especialmente ao apoio da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e de Extensão da UFMG e do Instituto de Geociências (IGC).
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Débora de Abreu Santos (Graduanda em Geoprocessamento, Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do Piauí), deborabreu12@gmail.com 

 

Grazieli Rodigheri (Mestranda em Sensoriamento Remoto, PPGSR/CEPSRM/UFRGS), 

grazielirodigheri@gmail.com 

 

José Nunes de Aquino (Doutorando em Sensoriamento Remoto, PPGSR/CEPSRM/UFRGS), 

josenunesdeaquino@gmail.com 
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Felipe Rodrigues Pereira Sousa (Graduando em Geoprocessamento, do Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí), feliperodrigues218@hotmail.com 

 

Resumo 

A desertificação é um fenômeno que atinge milhares de pessoas em todo o mundo e tem provocado 

a preocupação das sociedades modernas. O fenômeno tem ganhado destaque e tem sido alvo de 

inúmeros estudos com diferentes metodologias para tentar compreendê-lo. O uso de produtos 

oriundos do Sensoriamento Remoto vem agregando fidelidade aos resultados de estudos 

geoambientais suprindo a insuficiência da informação de dados básicos. O objetivo do trabalho foi 

analisar técnicas de sensoriamento remoto como forma de subsidiar a avaliação das transformações 

no uso e cobertura da terra e compreensão deste fenômeno durante o período de estudo. Para tal, 

escolheu-se o município de Gilbués-PI, onde foi feito o mapeamento de uso e ocupação do solo por 

meio da segmentação e classificação supervisionada das bandas 3, 4 e 5 do sensor TM/Landsat-5 e 

bandas 4, 5 e 6 do sensor OLI/Landsat-8 para os anos de 1986, 1996, 2006 e 2016. Para a 

comparação foram gerados produtos de NDVI utilizando as mesmas imagens para cada ano. Por 

último fez-se a comparação dos valores encontrados em ambas metodologias e discutiu-se suas 

potencialidades. Através da quantificação das classes geradas na classificação supervisionada, 

verificou-se que no período de 30 anos houve mudanças significativas na cobertura superficial da 

área de estudo.  Entre o ano inicial (1986) e o ano final (2016) as classes Vegetação Densa e 

Vegetação Esparsa diminuíram de aproximadamente 44% e 41% para 35% e 33%, respectivamente, 

mailto:alan.falcao@ufrgs.br
mailto:deborabreu12@gmail.com
mailto:grazielirodigheri@gmail.com
mailto:josenunesdeaquino@gmail.com
mailto:marcioleitao09@gmail.com
mailto:feliperodrigues218@hotmail.com


 

Anais do III Simpósio de Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem                           7 
 

enquanto que as áreas agrícolas tiveram um salto de 8,17 km² para 503,42 km². A classe de solo 

exposto, durante todo intervalo estudado, apresentou uma expansão de 8,27 km² por ano de suas 

áreas, acarretando em um acréscimo total de 248,24 km ² no final de 2016. Entretanto, os dados de 

NDVI apontaram que não houve expansão das áreas do Núcleo de Desertificação, e que ao longo 

dos anos houve alternância na quantidade e ocupação da cobertura vegetal, pois a classe de solo 

exposto acabou abrangendo outras áreas espalhadas pelo município que não necessariamente 

estejam passando pelo processo de desertificação. Outra possível contribuição observada, foi que 

houve notória intensificação das áreas desertificadas quando comparado o ano inicial e final. O uso 

de imagens da série de satélites Landsat se mostraram bastante propícias para classificação 

supervisionada, visto que as mesmas podem ser adquiridas de fácil acesso, têm boa cobertura 

temporal e também resolução espacial de 30 metros nas bandas do visível e infravermelho, sendo 

aceitáveis em uma gama de aplicações de sensoriamento remoto. As duas técnicas mostraram-se 

eficientes na análise do comportamento da desertificação em Gilbués, uma vez que o uso 

combinado das duas serviram para melhorar os resultados encontrados isoladamente. O 

mapeamento utilizando imagens de satélites por meio da classificação supervisionada para uso e 

ocupação do solo mostrou-se adequado aos objetivos do trabalho, possibilitando a quantificação da 

ocupação e uso do solo de Gilbués, para o período de 1986 a 2016, e, permitindo a análise das 

transformações neste período 

 

Palavras-chave: Classificação supervisionada, Índices de vegetação, Análise temporal. 
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Cartografia de Fragilidade a Alagamentos Derivados da Modelagem de 

Dados com Referência Geográfica 

André Luiz Nascentes Coelho (Professor da Universidade Federal do Espírito Santo), 

alnc.ufes@gmail.com 

 

Resumo 

As áreas urbanas são constituídas por uma diversidade de superfícies impermeáveis como concreto, 

asfalto, telhados, entre outros materiais. Nesses locais, durante os eventos de precipitação intensos, 

de curta duração, ocorre o escoamento da água superficial acelerado e concentrado, superiores à 

capacidade de drenagem das galerias de águas pluviais, canais ou córregos culminando nos 

alagamentos. Este fenômeno, muitas vezes, é agravado nas cidades litorâneas durante o nível de 

maré alta, dificultando ou impedindo o vertimento das águas pluviais em direção ao mar. Nesse 

contexto, o objetivo deste trabalho foi espacializar, validar e avaliar as manchas de alagamentos na 

cidade de Vitória - ES a partir da modelagem de dados com referência geográfica em ambiente SIG 

integrado com produtos e técnicas de Sensoriamento Remoto. A cartografia de fragilidade a 

alagamentos foi processada no SIG ArcGIS 10.5 partindo com a definição de coeficientes/graus de 

importância entre 1 a 10, sendo o valor 10 atribuído à altíssima fragilidade e definição do tamanho 

das células de 5 x 5 metros. As variáveis utilizadas no modelo foram: Taxa de Impermeabilização 

gerada da integração dos dados vetoriais Edificações, Eixo de Logradouros, Afloramento de Rochas 

e Limite Municipal. Já a Hipsometria e Clinografia foram elaboradas com base nos dados de 

elevação Aster/GDEM. Após o tratamento de cada uma das variáveis, procedeu-se com a integração 

das mesmas gerando a cartografia de alagamento, resultante da equação: RI = 

TI*7+EL*1.5+DC*1.5 sendo: FA = Fragilidade a Alagamento; TI = Mapa Taxa de 

Impermeabilização (peso 7); EL = Mapa Elevação (peso 1.5); DC = Mapa Declividade (peso 1.5), 

com os valores representando os pesos atribuídos a cada uma das variáveis, finalizando com a 

reclassificação em graus de fragilidades a alagamentos: Baixa a Nula, Média, Alta e Altíssima. A 

validação do modelo foi realizada com base em registros documentais, fotográficos, campanhas de 

campo e em um evento de maior precipitação concentrado dos últimos trinta anos. O modelo gerado 

possibilitou cartografar/mapear, em diversas escalas, os locais mais propensos a alagamentos na 

cidade de Vitória (ES); Mensurar as áreas conforme os graus de fragilidades; Identificar e avaliar os 

mailto:alnc.ufes@gmail.com
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bairros mais susceptíveis a este evento. Também o produto modelado foi validado, com base em 

relatórios técnicos pontuais e reportagens, propondo um mapeamento de classes fragilidades a 

alagamento em escala municipal preciso. A elaboração da cartografia de alagamentos, a partir do 

uso de dados vetoriais e matriciais acessíveis, propôs um modelo satisfatório que pode auxiliar o 

direcionamento de ações de redução do risco dessa natureza e a resiliência urbana, contribuindo 

também, com a elaboração/revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, na etapa de 

diagnóstico, ao apontar as áreas mais susceptíveis a alagamentos.  Enfim, esta proposta cartográfica 

revelou a importância do modelo, para atividades preventivas, possível de ser aplicada em 

municípios ou regiões carentes de estudos de dessa natureza, pois a mesma considerou as 

peculiaridades e particularidades naturais e antrópicas da cidade durante os eventos de temporais.  

 

Palavras-chave: Geotecnologias; Análise Integrada; Modelagem; Ordenamento Territorial e 

Ambiental 
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Modelagem da Densidade dos Incêndios e Queimadas no Corredor 

Ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro – ES 

André Luiz Nascentes Coelho (Professor da Universidade Federal do Espírito Santo), 

alnc.ufes@gmail.com 

 

Resumo 

Os incêndios e as queimadas são um dos principais responsáveis por danos aos ecossistemas 

florestais e, dependendo da sua intensidade e área de ocorrência, podem provocar prejuízos 

expressivos ao ambiente com a supressão da fauna e flora além de perdas materiais e humanas. 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo principal analisar a distribuição e densidade 

dos focos de calor (incêndios e queimadas) do Corredor Ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro 

(CEDBMA) e área de amortecimento a partir dos dados detectados pelos sensores MODIS e 

AVHRR entre novembro de 2002 a dezembro de 2017. O CEDBMA localiza-se no estado do 

Espírito Santo entre os municípios de Cariacica, Serra, Viana, na Região Metropolitana da Grande 

Vitória e parte dos municípios de Santa Leopoldina e Domingos Martins. Possui uma área de 

38.380,03ha abrangendo seis Unidades de Conservação categorizadas pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) sendo: 1) Reserva Biológica de Duas Bocas; 2) 

Área de Proteção Ambiental (APA) do Mochuara; 3) Parque Natural Municipal do Monte 

Mochuara; 4) APA do Mestre Álvaro; 5) APA da Lagoa Jacuném (que não se encontra toda no 

Corredor); e 6) APA do Morro do Vilante. Utilizou-se para elaboração do produto os registros 

pontuais de calor disponibilizados pelo Portal do Programa Queimadas do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. Os satélites de referência foram o AQUA-MT que possui o sensor MODIS e o 

satélite NOAA-15 com o sensor AVHRR. Na sequência, foi estimada a densidade Kernel dos 

focos/registros pontuais fornecendo uma visão geral da distribuição espacial e regiões críticas que 

foram reclassificadas em 5 classes de susceptibilidades: 1) muito baixa, 2) baixa, 3) média, 4) alta, e 

5) muito alta além da validação dos focos. Os resultados revelaram a ocorrência total de 135 focos 

de calor, sendo 87 deles detectados no interior do corredor e os 48 restantes no raio de 1km externo 

ao corredor, na área de amortecimento. As maiores concentrações desses focos no corredor e no 

entorno foram os anos 2007 e 2015 com 21 ocorrências para cada ano. A análise mensal revelou os 

maiores registros nos meses de Agosto com 24, Setembro e Outubro com 19 cada e Fevereiro com 

16 das 135 ocorrências, enquanto a densidade dos focos concentrou-se na porção centro-leste do 

mailto:alnc.ufes@gmail.com


 

Anais do III Simpósio de Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem                           11 
 

corredor na área urbana.  O produto apresenta uma avaliação ampla contribuindo para diversas 

diretrizes de planejamento, gestão territorial e fiscalização, a exemplo da revisão/elaboração de 

projetos como o Plano Diretor para Redução de Riscos, além de proporcionar subsídios para 

análises espaciais, estatísticas / temporais dessas ocorrências e para os estudos dos efeitos 

ecológicos, atmosféricos e de mudanças climáticas. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Estimativa Kernel; Focos de Calor; Banco de Dados de 

Queimadas; Unidades de Conservação. 
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Paraupebas-PA 

 

Bruna Evelly da Silva Costa, Estudante, Universidade Federal Rural da Amazônia 

brunacosta0110@gmail.com 

 

Jéssica dos Passos Silva, Estudante,Universidade Federal Rural da Amazônia 

jessicapassos13@hotmail.com 

 

Natália Araújo da Paixão, Estudante, Universidade Federal Rural da Amazônia 

nathiaraujo13@hotmail.com 

 

Gracilene Pereira da Silva, Estudante,Universidade Federal Rural da Amazônia 

gracy1296@gmail.com 

 

Ítalo de Sousa Carvalho, Estudante, Universidade Federal Rural da Amazônia 

italocks8@gmail.com 

 

Luciano Jorge Serejo dos Anjos, Professor Adjunto, Universidade Federal Rural da Amazônia 

ljsanjos@gmail.com 

 

Resumo 

No ano de 2018, mais de 8 mil focos de queimadas foram registrados no Brasil, sendo 51% 

correspondente da região Amazônica, ocasionando sérios impactos ambientais, sociais e 

econômicos na região. Como consequência, há a perda da diversidade biológica, aumento médio da 

temperatura, emissão de gases poluentes que afetam a saúde das populações humanas, além de 

prejuízos diretos e indiretos sobre atividades econômicas. Devido a escassez de dados primários 

sobre este grave problema ambiental no município de Parauapebas, tal estudo se faz necessário para 

subsidiar a tomada de decisões em ações preventivas contra as queimadas. O objetivo deste trabalho 

foi realizar o mapeamento dos focos de queimadas na sub bacia hidrográfica de Parauapebas-PA a 

partir de modelos preditivos, baseados em fatores climáticos. Nós utilizamos dados de sensores 

remotos relacionados aos focos de queimadas tais como cobertura vegetal, temperatura máxima e 

precipitação no trimestre mais seco, delimitados para a sub bacia hidrográfica do município de 

Parauapebas - PA. Os modelos preditivos foram rodados no software Maxent (vs 3.3.2.), utilizando 

as ocorrências de queimadas e as variáveis ambientais como dados de entrada. Nós particionamos 

os dados dos focos em 75% para treino (calibração) e 25% para teste (validação). Nós rodamos 

mailto:brunacosta0110@gmail.com
mailto:jessicapassos13@hotmail.com
mailto:nathiaraujo13@hotmail.com
mailto:gracy1296@gmail.com
mailto:italocks8@gmail.com
mailto:ljsanjos@gmail.com
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cinco réplicas utilizando a técnica de bootstrap de reamostragem. Ao final, utilizamos o modelo 

médio nas etapas pós-modelagem executadas no software ArcMap 10.2.2. Com base na análise do 

modelo, nós constatamos que áreas de floresta primária na sub bacia hidrográfica em questão são 

menos suscetíveis a eventos de queimadas provavelmente por apresentarem temperaturas mais 

amenas, maior umidade relativa do ar e do solo e cobertura vegetal de maior porte. Enquanto que 

em áreas de pastagens, a suscetibilidade de ocorrência de queimadas é maior provavelmente devido 

à baixa densidade de vegetação de grande porte, elevadas temperaturas e baixa umidade do ar e da 

biomassa. Os nossos resultados indicam também que florestas que já sofreram com distúrbios de 

queimadas anteriormente se tornam mais suscetíveis a novos incêndios, provavelmente devido a 

abertura de espaços para a penetração dos raios solares que promovem o surgimento de vegetação 

superficial e sub-bosque, além de maior exposição ao vento e ao sol que promove a perda de 

umidade. Com a predição da probabilidade de ocorrência de queimadas, podem-se criar planos de 

prevenção e combate a fim de mitigar os impactos gerados ao ambiente e consequentemente 

proporcionar melhorias na qualidade de vida. 

Palavras-chave: Impactos ambientais, Focos de queimadas, Temperatura, Suscetibilidade, 

Vegetação. 
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Diagnóstico Ambiental e Recomendações das Áreas de Degradação para o 

Parque Estadual da Mata do Limoeiro (PEML), Itabira/MG 

Suellen Aparecida dos Santos Sobrinho (Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia – 

Tratamento da Informação Espacial, PUC-Minas), suellenssobrinho@gmail.com 

Carolina Cramer Almeida Marques Moura (Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia – Tratamento da Informação Espacial, PUC-Minas), carolinacramer@gmail.com 

Ewerton Ferreira Cruz (Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Tratamento da 

Informação Espacial, PUC-Minas), ewertonengambiental@yahoo.com.br 

 

Resumo 

O Parque Estadual da Mata do Limoeiro (PEML) está localizado no município de Itabira - MG e é 

classificado como unidade de Proteção Integral. O presente estudo teve como objetivo diagnosticar 

os diversos usos do solo dentro dos limites PEML bem como as áreas adjacentes e indicar medidas 

de intervenção para garantir a conservação e preservação da dinâmica ambiental da UC em questão. 

Para atingir o objetivo do trabalho teve-se como abordagem metodológica: revisão bibliográfica, 

técnicas de geoprocessamento e estatística descritiva.Para o referencial teórico utilizou-se 

principalmente o Plano de Manejo do PEML para caracterização ambiental, além de revisão na 

literatura para estudo de ações necessárias para a recuperação das áreas degradadas. As técnicas de 

geoprocessamento foram utilizadas para a classificação dos tipos de cobertura do solo da UC e da 

sua área de influência direta (10 km). A classificação foi realizada através da vetorização dos tipos 

de cobertura, sendo categorizadas em vegetação nativa, pasto sujo, pastagem, agricultura e áreas de 

ocupação. Para a classificação das áreas utilizou-se imagens Landsat 8 com resolução de 30m de 

março de 2018. É importante destacar que a vetorização foi realizada manualmente pela área não 

ser de grande extensão bem como para a minimização de possíveis erros advindos da classificação 

supervisionada do ArcGis 10.3. Por fim, a partir dos dados vetorizados foram feitas análises quali-

quantitativas, sendo elas: tamanho, proximidade com o fragmento de vegetação nativa mais 

próximo, porcentagem de cada tipo de uso. A partir desses dados foram realizadas pesquisas 

bibliográficas para identificar as espécies nativas da região a serem inseridas nas áreas modificadas 

(pasto sujo, pastagem e agricultura) com o intuito de recuperá-las. Como resultado do estudo 

verificou-se que dentro nos limites do PEML há presença majoritária de vegetação arbustiva (79%), 

posteriormente áreas de pasto sujo (15%) e pastagens (5%). Nas áreas de influência direta do PEML 
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há maior porcentagem de coberturas modificadas por ação antrópica, ou seja, que não possuem 

vegetação nativa, sendo elas: pastagens (39%), atividades agrícolas (0,2%) e ocupação (0,8%). A 

partir dos resultados obtidos, sugere-se principalmente a recuperação das áreas de pastagem, pasto 

sujo e agrícolas através da inserção de espécies nativas da região. Dada a importância do PEML 

para preservação dos recursos naturais e seus relevantes aspectos cênicos (recursos hídricos, 

edáficos, florísticos, faunísticos e suas múltiplas relações), faz-se necessário a atuação enérgica com 

a implementação de ações que visem a recuperação e proteção das áreas que apresentação 

fragilidades em termos de cobertura vegetal e do uso por atividade agrícolas e ocupação. O 

monitoramento do processo de recuperação (situação da área e desenvolvimento da vegetação 

inserida) das áreas indicadas é de fundamental importância para garantir a perpetuação das espécies 

e diminuir possíveis influências antrópicas. São necessários instituir formas de planejamento e de 

gestão que minimizem os conflitos entre os tipos de uso do PEML. Ressalta-se ainda que a 

recuperação das áreas identificadas não se faz apenas pelas ações indicadas neste estudo preliminar, 

pois são necessários estudos aprofundados e a criação de programas de acompanhamento técnico e 

administrativo do PEML.  

Palavras-chave: UC, Recuperação, Cobertura do Solo. 
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Resumo 

 

O fracionamento de terras nas Unidades de Conservação (UCs) de Uso Sustentável é mais uma 

ameaça para aumentar o desmatamento na Amazônia brasileira. Como causas principais do 

desmatamento tem-se os incêndios, o corte seletivo de árvores para comercialização, expansão 

agrícola, criação bovina extensiva, crescimento populacional, construção de estradas, governança 

pública e questões culturais. Independente da causa, essa mudança de uso da terra traz diversos 

impactos, quais sejam, contribuir para aumentar o efeito estufa, erosão e perda de produtividade dos 

solos, mudanças no regime hidrológico e perda de biodiversidade. O objetivo deste trabalho é 

demonstrar que o desmatamento nas UCs de Uso Sustentável, em particular as Reservas 

Extrativistas, está associado não apenas ao aumento da atividade pecuária bovina extensiva, mas 

também ao fracionamento da terra realizado por venda ilegal. Esta venda fragiliza uma das 

principais metas dessas áreas protegidas que é a conservação dos recursos naturais. Escolhemos 

como estudo de caso, o Seringal Santa Fé, na Resex Chico Mendes, localizado no município de 

Epitaciolândia-AC, por se tratar de uma área em situação extrema, pois tem 60% de sua área 

desmatada, em 2017, enquanto o permitido no plano de manejo da UC é de 10%. A partir de dados 

espaciais do INPE, do desmatamento acumulado até 2017; da utilização de ferramentas de 
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geoprocessamento e de softwares como Fragstats e Dinamica EGO fizemos a caracterização da 

cobertura florestal do Seringal Santa Fé, através do cálculo de métricas de paisagem como número 

de fragmentos, área dos fragmentos e distância dos vizinhos mais próximos. Através de entrevistas 

a gestores públicos e comunitários, bem como relatórios técnicos obtivemos o histórico de ocupação 

da área. De 1990 a 2017, a ocupação saltou de 3 para 84 moradores. Isso se deu devido à venda de 

lotes a partir de 2002 com áreas variadas, de 10-50 ha, que contraria as regras do plano de manejo. 

O passivo florestal, isto é, Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, foi estimado em 1.100 

ha, os proprietários rurais têm até 20 anos para recuperá-lo, de acordo com onovo Código Florestal. 

O custo de recuperação no estado do Acre está entre 10-20 mil reais/ha, a depender do método 

adotado. Seria necessário, então, para recuperar 55 ha/ano, entre 550 mil reais e 1,1 milhão durante 

20 anos. Outro grave problema identificado foi a fragmentação da parte florestada. Identificamos 46 

fragmentos florestais, dos quais 80% eram menores que 10 ha. Além disso, apresentavam pouca 

conectividade tendo uma distância média de 15 m entre si. Tal fato compromete seriamente os 

serviços ecossistêmicos da área. Diante desse quadro, vemos que a fragmentação de UC‟s traz 

sérios impactos ambientais e econômicos que necessitariam de grande investimento para a sua 

recuperação. Logo, é premente a criação de uma força tarefa entre os atores governamentais, não 

governamentais e comunitários, para implementação mecanismos que impeçam o fracionamento 

das UC‟s de Uso Sustentável, bem como a recuperação do correspondente passivo ambiental. 

 

Palavras-chave: Desmatamento, Amazônia, Fracionamento de propriedades, Reserva Extrativista 

Chico Mendes 
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Resumo  

Os crescentes processos de expansão e urbanização, apoiado na lógica de financeirização da cidade, 

incentivada pelo aumento do loteamento do solo, tem ocasionado diversas pressões sobre os 

ambientes naturais. Apesar de existirem instrumentos normativos que inserem a Avaliação dos 

Impactos Ambientais (AIA) no planejamento urbano, muitas vezes esses são flexibilizados, sob 

argumentos de interesse público e privado, que possuem objetivos contrários à salvaguarda 

ambiental. O município de Ribeirão Preto vivencia esses mesmos desafios. Nos séculos XIX e XX a 

região foi uma importante produtora de café e cana de açúcar, culturas que contribuíram para a 

fragmentação da cobertura vegetal, atualmente com cerca de 3,8% da sua vegetação original, sendo 

a Estação Ecológica de Ribeirão Preto (EERP) um dos maiores fragmentos de floresta estacional 

semidecidual do município (154,6 hectares). Por se tratar de uma UC urbana, a EERP sofre 

diferentes pressões que podem gerar impactos negativos na conservação da biodiversidade. 

O objetivo do trabalho foi analisar a pressão urbana sob a zona de amortecimento da EERP, 

atualmente com 2.942,98 ha. Realizou-se a análise do conteúdo do Plano Diretor (PD), suas 

revisões e leis complementares, e o mapeamento do município nos anos 1985, 2001, 2009 e 2017, 

focando nos conflitos no entorno da unidade. Os dados foram baixados do Mapbiomas pela 

plataforma Google Earth Engine. Posteriormente os dados Raster foram vetorizados e a área de 

cada classe da legenda calculada no software Arcgis versão 5.0.  

O mapeamento multitemporal indicou uma intensa expansão urbana. De 1985 a 2001 diversos 

fragmentos florestais foram convertidos em áreas de pastagens. Por outro lado, observou-se a 
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formação de pequenos corredores ligando alguns desses fragmentos em 2017. A EERP, que até 

2009 não havia sofrido perturbações, apresentou em 2017 áreas internas com interferências 

urbanísticas e cultura semi-perene. Cerca de 70% da zona de amortecimento da EERP está em zona 

urbana ou de expansão urbana.  

De forma contraditória, a legislação urbanística-ambiental municipal evoluiu. O PD publicado em 

1995 abordava a salvaguarda ambiental de forma pontual. Na revisão, em 2003, novos instrumentos 

de planejamento foram adicionados, como a obrigatoriedade de apresentação de AIA e Estudo de 

Impacto de Vizinhança. O Programa de Dinamização Urbana, que em 1995 era constituído de 

espaços livres urbanos, em 2003 passam a ser “espaços territoriais especialmente protegidos”. Na 

sua mais recente atualização, em 2018, o PD prevê a compatibilização do uso e ocupação do solo 

com a salvaguarda do meio ambiente natural e construído. Trouxe no macrozoneamento urbanístico 

a Zona de Amortecimento (ZA) da Estação Ecológica de Ribeirão Preto, compatível com o que foi 

estabelecido no Plano de Manejo da unidade.  

Apesar da recente atualização do PD do município, ainda não foram avaliados ganhos para a 

conservação do meio ambiente, sobretudo da EERP. A lei de uso e ocupação do solo, publicada em 

2007, proibia o parcelamento do solo nas Zonas de Proteção Máxima, porém não impediu a 

construção de um loteamento de alta renda dentro da ZA da unidade. Maiores análises serão 

realizadas para verificar o impacto do loteamento do solo e das áreas de pastagem para a 

conservação da biodiversidade EERP. 

 

Palavras-chave: Unidades de Conservação; Zona de Amortecimento; Pressão Urbana; Ribeirão 

Preto; Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo. 
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Resumo 

O Brasil possui um sistema de transmissão de energia elétrica extenso e complexo que se expande 

em função do crescimento econômico e populacional do país. Para assegurar a existência de 

recursos energéticos que venham garantir futuras demandas é imprescindível construir novas 

instalações de linhas de transmissão (LT) e subestações em todo o território nacional. Basicamente, 

a realização do planejamento de uma LT necessita do conhecimento prévio de diversos fatores 

restritivos de instalação, uma vez que o traçado deverá se adaptar as restrições da área de 

interferência. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a influência do fator 

de restrição dos ventos na determinação do traçado automático de LTs de energia elétrica usando a 

sinergia entre Sistema de Informação Geográfico (SIG) e Métodos de Análise Multicritério 

(MAMC). A contribuição do método proposto é o emprego de mapas de velocidade de vento em 

conjunto com mapas de declividade, uso do solo, área de preservação ambiental, sistema interligado 

nacional e áreas alagadas para auxiliar no traçado automático ótimo de LTs. Esse processo é 

realizado a partir da combinação ponderada de todos os fatores considerados no problema (álgebra 

de mapas), obtendo-se como resultado uma superfície de custo acumulado em formato matricial 

(resolução espacial de 90 m), sendo armazenado em cada pixel o menor valor acumulativo de 

movimentação sobre a superfície até um ponto de parada que é determinado pelo usuário. Para 

testar a viabilidade do método proposto foram realizados dois experimentos: 1) modelo espacial que 

leva em consideração os custos de traçado e de reforços de construção devido a influência da 

velocidade dos ventos na região; 2) modelo espacial que considera apenas os fatores restritivos 

relativos ao custo do traçado. Para as ponderações dos fatores restritivos foi empregado o MAMC 

Analytic Hierarchy Process (AHP), sendo atribuído maiores pesos aos fatores que apresentam um 
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maior custo de atravessamento. O processamento foi realizado utilizando os softwares gratuitos 

QGIS 3.2.1 e o Geographic Resources Analysis Support System (GRASS - 7.4.1). A rota otimizada 

foi definida a partir da aplicação do algoritmo de Dijkstra (1959). Os resultados obtidos mostraram 

que o mapa de ventos no processo de análise multicritério associado ao SIG é eficaz e exerceu forte 

influência sobre o traçado otimizado. Desconsiderando esse fator o algoritmo buscou justamente as 

regiões relativas ao sistema interligado nacional, uma vez que esse critério foi considerado como 

um fator atrativo por exercer uma função de minimização de custos e estar situada em terrenos que 

não apresentam inclinações acima de 20%. A consideração da velocidade de vento no processo de 

otimização se mostrou eficiente, pois desvia das regiões com maiores incidências a rajadas de vento 

apresentando uma extensão linear de 26, 42 km maior do que o traçado obtido com a utilização dos 

critérios tradicionais. Espera-se que a aplicação desses conceitos auxilie na tomada de decisão dos 

analistas e proporcione a definição de traçados de LT de energia elétrica de forma automática e 

mais econômica. 

 

Palavras-chave: Mapa de vento. Otimização. SIG. AHP. MAMC. 
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Resumo 

A conectividade é um elemento essencial na paisagem, pois determina o grau em que a paisagem 

impede ou facilita o movimento das espécies, permitindo que processos ecológicos essenciais 

ocorram. Os corredores ecológicos são uma alternativa para aumentar a conectividade da paisagem, 

no entanto, a falta de planejamento na alocação desses elementos e de informações sobre o 

requerimento das espécies pode determinar que os corredores não reestabeleçam as funções 

ecológicas previstas. Em paisagens agrícolas onde as matrizes são os elementos predominantes 

além de avaliar a viabilidade ecológica dos corredores é necessário verificar a disponibilidade dos 

produtores rurais para essa iniciativa. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um importante 

instrumento para ajudar a definir potenciais áreas para alocação de corredores e identificar 

produtores rurais favoráveis. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi simular corredores 

ecológicos funcionais a fim de estabelecer a conectividade entre duas Unidades de Conservação 

(UCs - Refúgio Estadual de Vida Silvestre Libélulas da Serra de São José e Floresta Nacional de 

Ritápolis no Estado de Minas Gerais)avaliando se os dados do CAR podem viabilizar rotas de 

corredores em terras privadas. Os corredores foram simulados para um grupo de pequenos 

mamíferos e 4 espécies (Chrysocyon brachyurus; Puma concolor; Callicebus nigrifrons e 

Cuniculus paca) que tem registro nas UCs e apresentam diferentes requerimentos, característica que 
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é essencial para identificar se a conservação dessas espécies depende de rotas distintas de 

corredores. Os corredores foram simulados no software gratuito LS Corridors, sendo que as UCs 

foram utilizadas como áreas source-target e 5 superfícies de resistência foram geradas a partir do 

mapa de uso e cobertura da terra do MapBiomas. Os valores das superfícies de resistência variaram 

de 1 a 100, sendo que os valores menores indicaram áreas mais permeáveis para as espécies e vice-

versa. A concordância espacial entre os corredores foi avaliada utilizando como referência os 

corredores simulados para as espécies mais sensíveis. Os resultados demonstraram que nessa 

paisagem com predominância de agricultura e pastagem (41,15% e 39,35%) os corredores ficaram 

próximos, mesmo para espécies com diferentes requerimentos, característica que está associada à 

baixa quantidade de vegetação nativa na paisagem (12%). Os valores de RSFI (Route Selection 

Frequency Index) foram altos para espécies mais sensíveis (89 e 100) e baixos para espécies menos 

sensíveis (18), indicando rotas de corredores para espécies com diferentes requerimentos. Os dados 

do CAR podem indicar se os proprietários tem interesse em adequar ambientalmente a propriedade, 

entretanto, de imediato não agregaram informações na simulação dos corredores. A análise visual 

comparativa entre imagens do Google Earth, dados do CAR e do MapBiomas demonstrou que as 

áreas declaradas no CAR como APPs e RLs apenas retrataram a intenção futura de conservação dos 

proprietários rurais, mas atualmente não estão presentes na paisagem. Ressaltando a importância 

deste estudo e a necessidade de fiscalização para promover a restauração de APPs e RLs. A 

disponibilidade dos produtores rurais para aderir este tipo de iniciativaé essencial, entretanto, a 

prévia simulação dos corredores ecológicos serve para definir propriedades alvo de acordo com 

rotas ecologicamente adequadas. 

 

Palavras-chave: conectividade funcional, paisagens agrícolas, reserva legal, área de preservação 

permanente 
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Resumo 

Como selecionar áreas para reserva legal que contribuam efetivamente para a conservação dos 

recursos naturais? Encontrar o local adequado para destinação da reserva legal de uma propriedade 

demanda uma avaliação para conciliar a conservação dos recursos naturais com a função produtiva 

da propriedade. O presente trabalho busca contribuir com essa seleção por meio da elaboração de 

um método semiautomático utilizando “softwares” livres. Primeiramente, um mapeamento dos 

critérios que influenciam a conservação da área de interesse foi realizado, como: hidrografia, 

remanescentes de vegetação, estradas, declividade e a capacidade de uso da terra. Para cada mapa 

referente a cada critério, foram atribuídos pesos de 0 a 100, de menos apto a mais apto para locação 

de reserva legal, respectivamente. Tais mapeamentos foram utilizados como critérios para locação 

da área de reserva legal por meio do Processo Analítico Hierárquico, atribuindo diferentes pesos 

para cada um destes critérios. Como validação, o método semiautomático foi aplicado em 4 (quatro) 

projetos de assentamento em áreas de Cerrado do Estado do Tocantins e comparados com a situação 

real por meio da análise de paisagem. Após a realização dos procedimentos descritos, tem-se para 

cada um dos quatro projetos de assentamento as melhores regiões para destinar a reserva legal em 

cada uma das cinco simulações. Para avaliar qual simulação foi mais adequada, a métrica utilizada 

foi a da dimensão efetiva da malha (“effective mesh size”) que se baseia na capacidade de dois 

animais, colocados em diferentes áreas em algum ponto da região, se encontrarem dentro da 

paisagem. A seleção de área de reserva legal através multicritérios com a simulação que atribui 

maiores pesos para áreas próximas a cursos d‟água e remanescentes de vegetação nativa resultou 

em melhor conectividade da paisagem. O método proposto pode ser utilizado tanto em projetos de 

assentamento da reforma agrária como nas demais propriedades rurais, pois utiliza “softwares” 

livres e dados gratuitos (como imagens de satélite disponíveis na Internet) se tornando acessível aos 

interessados. 
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Resumo 

O município de Caraguatatuba possui a maior população do litoral norte de São Paulo. Segundo o 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 e tendência de crescimento 

populacional do município, a população atual é estimada em 119.625 habitantes, sendo mais 

expressivo entre 1991 e 2010 com o aumento de 52.878 para 100.840 habitantes. No entanto, o 

transporte público municipal não acessa a parte interna de muitos bairros. O relevo da área urbana é 

plano, e por isso, o uso das bicicletas como meio de transporte é intenso. A necessidade de um 

sistema cicloviário eficiente associa-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030, tornando as cidades mais inclusivas e sustentáveis. O objetivo do estudo foi de avaliar a 

eficiência do sistema cicloviário de Caraguatatuba, identificando as fragilidades técnicas atuais nas 

dimensões sociais e ambientais. Para o estudo, foi elaborado um questionário em plataforma virtual 

(Google Survey). A estrutura da pesquisa baseou-se nas seguintes premissas: 1) caracterização do 

uso/usuário - verificação da idade e sexo do usuário, motivação para o uso da bicicleta, frequência 

semanal, período, número de bicicletas da residência e tempo estimado para o uso; 2) verificação do 

grau de importância -  análise do uso de bicicletas como transporte alternativo na vida cotidiana e 

durante a greve dos caminhoneiros em maio de 2018; 3) avaliação de parâmetros técnicos - 

pavimentação, iluminação, segurança, sinalização, drenagem, manutenção, planejamento na 

concepção da via,  acessibilidade e integração com os outros modais, nas escalas de 1 

(insignificante) a 5 (muito importante ou muito bom). No projeto piloto, participaram 70 alunos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Caraguatatuba (cursos 

de engenharia civil e edificações). Dentre os principais resultados, verificou-se que: 75% utiliza a 
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bicicleta ao menos por 2 vezes na semana, com 80,3% no período diurno; 85% do uso é de 30 

minutos a 1 hora, mostrando que prevalece o uso para pequenas distâncias na vida cotidiana; 62,9% 

relatou não ter modificado o uso da bicicleta durante a greve dos caminhoneiros, comprovando que 

o uso da bicicleta como transporte é regular na região; 84,3% utilizaria mais a bicicleta no seu 

cotidiano; 67,1% sugeriu melhorias na pavimentação, drenagem, manutenção, sinalização e 

segurança. Os usuários também forneceram sugestões para o aprimoramento das vias. A partir dos 

dados levantados, foi possível verificar que o sistema cicloviário de Caraguatatuba é muito 

utilizado, mas necessita de melhorias expressivas em todos os parâmetros abordados na pesquisa. 

Pretende-se dar continuidade ao projeto, ampliando a rede de entrevistados em todas as regiões do 

município para garantir maior representatividade dos dados amostrados e refinamento da análise 

para cada localidade. 

 

Palavras-chave: Sistema cicloviário, desenvolvimento urbano, sustentabilidade. 
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Resumo 

Os Espaços Livres Urbanos são elementos que contribuem com a Qualidade Ambiental Urbana, e 

entre estes, se destacam os Espaços de Uso Público, Livres de Edificação e com Vegetação 

(EUPLEVs), por oferecerem serviços ambientais e sociais a população. Espaços como praças, 

parques, bosques, jardins, jardinetes, largos são exemplos desses EUPLEVs. A presente pesquisa 

vem tratar dessa temática no município de Cornélio Procópio-PR, cujo objetivo foi Analisar o 

Sistema de Espaços Livres com ênfase nos Espaços de Uso Público, Livres de Edificação e com 

Vegetação (EUPLEVs) do município de Cornélio Procópio-PR. Utilizou-se a base de dados com a 

lista de EUPLEVs fornecida pela Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio (de 1994), arquivo da 

planta da área urbana do município em formato dwg (do ano de 2017) na escala 1:10000. Para a 

quantificação, cálculos de área e elaboração de mapas com EUPLEVs, utilizou-se o software 

AutoCad 2019. Elencou-se alguns indicadores quantitativos como: o número de EUPLEVs, índice 

de EUPLEVs por habitante, espacialização dos EUPLEVs sendo adotado um buffer de 300 m para 

analisar suas áreas de influências, e o percentual em área de EULEVs em relação a área urbana total 

do município. Foi constatado em campo 9 novas praças instaladas na cidade após o ano de 1994 

(ano do último levantamento) totalizando 37 EUPLEVs com um total em área de 221.005,22 m
2
, 

representando 2,9% de área urbana total de Cornélio Procópio. Do total de área urbana não 

abrangida pelas áreas de influências dos EUPLEVs, obteve-se um valor de 6.124.467 m
2
 (6,12 

Km
2
), sendo que a área urbana apresenta um total de 7.700.000 m

2
 (7,7 Km

2
), e considerando a 

população da área urbana de 44.308 habitantes (estimada pelo IBGE,2016), obteve-se um índice de 

EUPLEVs por habitante (IEUPLEV) de 5 m
2 

/ habitante. Esse índice de 5 m
2 

de EUPLEVs por 

habitantes, está muito abaixo do recomendado na literatura, entre 12 m
2
 e 15m

2 
de área verde por 

habitante, ou de 50m
2
/hab para o Sistema de Espaços Livres, sendo 35m

2
/hab totalmente públicos e 

livres de regras rígidas conforme sugere a literatura nesta temática. Os 2,9% de área de EUPLEVs 

no município é muito abaixo do recomendado se comparado com o planejamento em países como 
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Alemanha que exigem entre 40-50% da área da cidade destinadas a Espaços Livres, e se equipara 

ao encontrado no Distrito de Santa Cecília em São Paulo (2%). Regiões mais ao extremo nordeste, 

uma parte da porção noroeste e sudoeste da cidade são as áreas com maior déficit de EUPLEVs. 

Porém nota-se que em apenas um bairro, o Jardim Panorama, situado a Nordeste da área urbana, se 

apresenta bem servido pelas áreas de influências de suas praças (4) ali presentes. Conclui-se que há 

uma distribuição desigual dos EUPLEVs pela área urbana do município e que há carência destes, 

pois os índices e percentuais estão muito abaixo dos recomendados para Espaços Livres e áreas 

verdes em municípios, o que pode influenciar na qualidade ambiental urbana. 

Palavras chaves: EUPLEVs. Áreas de Influência. Cornélio Procópio. Qualidade Ambiental 
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Resumo 

 

Na avaliação do crescimento urbano um questionamento tem sido feito “como é possível avaliar 

esse crescimento e aplica-lo no planejamento urbano”, esse é um dos desafios da modelagem que 

coloca a avaliação de uma área a partir de informações por elas contidas. Neste sentido o uso de 

ferramentas que possibilitam a analise de informações de variadas fontes tem se mostrado muito 

eficiente, e uma que vem se destacando são os modelos baseados em aplicações LUCC - Land Use 

and Cover Change (Mudanças de uso e cobertura da terra). Estes possibilitam a análise da mudança 

da cobertura do solo a partir de variáveis discretas projetando as mudanças e os possíveis locais 

onde essa mudança ocorreu ou irá ocorrer. Portanto o objetivo desse artigo é modelar o crescimento 

da região do entorno do parque Macambira / Anicuns utilizando modelo LUCC e projetar esse 

crescimento para um futuro. Para a execução desse trabalho foram utilizadas imagens de alta 

resolução da área do parque nos anos de 2006, 2011 e 2016, dados censitários do IBGE e dados de 

uso do solo dos respectivos anos. Com estes dados fora utilizado o aplicativo LUCCEME do INPE, 

para gerenciar todas as informações e gerar o modelo. Com os dados das imagens foram extraídos 

os dados de uso do solo referente a área de estudo, demonstrando como estava a ocupação do solo 

nas datas das imagens. Estes dados foram especializados no aplicativo QGIS e criado um banco de 

dados com todas as informações do uso do solo. Com os dados do censo do IBGE foram 

determinadas as taxas de crescimento da região e com isto um modelo de crescimento populacional 

para a área de estudo. E por fim um modelo foi criado no aplicativo LUCCEME com o intuito de 

caracterizar o crescimento da região e assim poder determinar qual o modelo de crescimento da 

região. Neste sentido o uso de ferramentas LUCC possibilitou uma analise do crescimento da região 

do entorno do parque Macambira / Anicuns, possibilitando a modelagem do crescimento da área e 

os locais onde esse crescimento é mais afetado. Com o aplicativo LUCCEME foi possível verificar 
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o crescimento ano a ano da área de estudo, e modelando a área para frente e mostrando quais as 

áreas de maior impacto com a criação do parque.  

 

Palavras-chave: Células Automatas, Sistema de Informação Geográfica, Planejamento Urbano 
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Resumo 

A erosão é um dos grandes problemas ambientais que ocorrem frequentemente no Brasil, 

influenciando diretamente em aspectos sociais e econômicos. Trata-se de uma questão prioritária e 

requer maior atenção do poder público para a minimização de seus efeitos sobre a sociedade. 

Populações humanas, por exemplo, sofrem com as influências sociais decorrentes de erosão, 

principalmente em períodos de maior precipitação, acarretando na necessidade de abandono das 

áreas de risco. Apesar disso, poucos são os dados que fomentam informações referentes aos locais 

que apresentam uma maior vulnerabilidade a esses eventos. Devido a isso, o presente trabalho foi 

realizado com o objetivo de indicar as áreas que apresentam vulnerabilidade à erosão na região da 

microbacia do município de Parauapebas-PA. Nós construímos um modelo que mapeia a 

vulnerabilidade dos locais aos eventos de erosão, baseado nas seguintes variáveis: declividade, 

precipitação do trimestre mais chuvoso e cobertura vegetal. Para alcançar esse resultado, usamos 

dados de sensores remotos e analisamos esses dados no programa ArcMap (v. 10.2.2), por meio da 

ferramenta Raster Calculator. A partir das nossas análises encontramos um padrão que mostra que 

quanto maior o nível de precipitação e declividade, relacionados com a menor presença de 

cobertura vegetal, maior é a probabilidade de ocorrência de erosão. Dessa forma, as zonas de 
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expansão urbana de Parauapebas decorrentes de ocupação desordenada estão mais vulneráveis a 

eventos de erosão. Na zona rural há uma chance maior de ocorrência de erosão em função da 

supressão da vegetação para a expansão da área de pastagens, o que tem resultado em maior risco 

de erosão para essas áreas. Nós podemos concluir então que esses resultados podem servir de base 

técnica confiável para auxílio na tomada de decisões de prevenção e contenção desses eventos na 

região da microbacia de Parauapebas. 

 

Palavras-chave: Processos erosivos, índice de vulnerabilidade, ferramenta de análise. 
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Resumo  

Muitos dos sistemas hídricos da Amazônia, principalmente os da unidade geomorfológica de platô e/ou 

Terra Firme estão com a redução de seus serviços ecossistêmicos (habitat para flora e faúna, potabilidade 

da água, uso doméstico, irrigação, navegabilidade, equilíbrio hidrológico), quer nas cidades ou nas áreas 

rurais  antes mesmo de serem descritas as devidas funcionalidades. As dificuldades da implementação de 

políticas de gestão, a ausência de recursos financeiros para estudos in loco são os principais obstáculos 

apontados para a formação de banco de dados. O estudo em pauta, mostra uma das formas de se obter um 

diagnóstico e um prognóstico de redes hidrográficas em qualquer magnitude. Trata-se da Modelagem 

Matemática MQUAL (Modelo de Correlação Uso do Solo e Qualidade da Água), composta de três 

módulos, sem perder a qualidade se optar por apenas um. Neste caso, utilizou-se o Módulo 1 – Geração 

de Cargas de sólidos em suspensão (CDss), no estudo dos sistemas hídricos (Microbacias Hidrográficas 

Zé Açu e Tracajá) da Amazônia Ocidental (Parintins-Amazonas-Brasil), limítrofes com o estado do Pará. 

Dos Materiais e Métodos fizeram parte: a) Prática de Campo: registros fluvio-hidrossedimentológicos 

CDss (período de cheia fluvial-período úmido e, do período de vazante fluvial); assinatura de campo para 

o mapa de uso e ocupação da terra; b) Sistema de Informação Geografica: Equação composta pelos 

parâmetros ambientais e os coeficientes de exportação de cargas difusas de CDss do MQUAL (versão: 

1.0; 1.5; 2.0); imagens de satélites TM/LANDSAT-5, orbita/ponto 228/062 e 229/062, nos anos 2004 e 

2014; Imagens do projeto Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM); banco de dados de uso e 

ocupação da terra do ProjetoTerraClass (EMBRAPA/INPE, 2004; 2014). Os resultados obtidos dessa 

correlação (modelagem matemática e registros medidos) não forneceram valores que se equiparassem 
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totalmente aos gerados pelo modelo (MQUAL), nos sistemas hídricos de outras unidades federadas, mas 

indicaram tendências de similaridades, instigadoras de mais pesquisas em outras unidades hídricas da 

bacia hidrográfica do rio Amazonas/Solimões. Partindo do exposto descrito e analisado, verifica-se a 

eficácia de modelos matemáticos acoplados ao uso do geoprocessamento, considerando a redução de 

custos e tempo, todavia, para se utilizar uma certa modelagem deve-se ter informações sobre os detalhes 

das calibrações e  aglutinações. Da mesma forma, a atenção esmerada aos sistemas que serão 

correlacionados, destaque àqueles com raros ou nenhum dado significativo, pois necessitará da verdade 

terrestre e/ou assinatura de campo de um determinado número de sistemas naturais com similaridades, a 

fim de se ter avaliações mais seguras, e, assim prestarem-se no auxilio de planejamento e gestão dos 

ambientes naturais. 

Palavras-chave: MQUAL, sistemas, cargas difusas, gestão ambiental, Amazonas. 
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Resumo 

A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos concentra uma intensa atividade agrícola e industrial em seu 

território, o que tem provocado um forte comprometimento dos seus recursos naturais. Entendendo 

a bacia como uma unidade de gestão territorial, se faz necessário o aprimoramento e/ou a criação de 

ferramentas que auxiliem na gestão do seu território. Assim, o presente artigo tem como objetivo a 

aplicação de uma metodologia de zoneamento ambiental denominada Potencial de Uso 

Conservacionista (P.U.C.), com fins de estratificar o território da referida bacia em níveis de 

potencial natural de uso conservacionista. Para isso, foram utilizados como dados de entrada deste 

modelo, bases geoespaciais de solo, litologia e declividade da região, determinando pesos para essas 

variáveis, através de uma Análise Hierárquica de Processos (AHP). Por fim, a partir de uma análise 

multicritério, utilizando a equação [(Solos x 0,39) + (Litologia x 0,11) + (Declividade x 0,50)], 

foram obtidos os níveis de P.U.C. da bacia do Rio dos Sinos. Os níveis de P.U.C. foram 

correlacionados com um mapa de uso e cobertura do solo da região para um diagnóstico dos níveis 
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de conservação da área. Os resultados mostraram que os níveis de potencial de uso que predominam 

se encontram entre médio e alto, ocupando áreas aproximadas de 107.666,8 ha. e 109.569,5 ha., 

respectivamente, que somadas ocupam aproximadamente 60% do território da bacia. Tratam-se de 

áreas com baixas declividades, o que proporcionam um alto potencial de recarga hídrica, devido à 

menor velocidade de escoamento da água e a ocorrência de solos bem drenados, como Nitossolo e 

Cambissolo. Além disso, as características de solo e relevo da região propiciam a atividade de 

rizicultura irrigada (planossolos hidromórficos). As regiões que apresentaram P.U.C. muito baixo e 

baixo ocupam aproximadamente 27% da área total e são caracterizadas principalmente pela 

acentuada declividade. Já as regiões de P.U.C. muito alto são regiões que ocupam apenas 14% da 

área total e são predominantemente planas, com a ocorrência de solos profundos e bem drenados, 

sendo um ambiente propício para agricultura através de práticas conservacionistas. As classes de 

uso e cobertura do solo Floresta Densa e Agricultura ou Pastagem são as que predominam, 

ocupando 55% e 36% da área total, respectivamente. A bacia apresenta certo nível de conservação 

em seu uso do solo no alto curso, porém as altas declividades denotaram um P.U.C. baixo e muito 

baixo predominante na região. O desafio principal reside na necessidade de adequar as atividades 

agrícolas e industriais no médio e baixo curso da referida bacia, onde se encontram os níveis de 

potencial de uso alto e muito alto, a fim de promover o uso sustentável dos recursos naturais ali 

presentes e a mitigação dos impactos ambientais destas atividades. As informações obtidas a partir 

do método de zoneamento do P.U.C. se mostraram extremamente valiosas como subsídio às ações 

que precisam ser tomadas para uma melhor adequação do uso do solo na bacia do Rio dos Sinos. 

Este método se destaca de forma inovadora no que diz respeito aos métodos de gestão territorial em 

bacias hidrográficas. 

 

Palavras-chave: Zoneamento Ambiental, Bacia Hidrográfica, Análise Hierárquica de Processos. 
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Resumo 

 

Os Modelos Digitais de Elevação (MDE) são largamente utilizados em diversas aplicações no 

contexto de diferentes áreas das ciências ambientais e análises espaciais em geral. No passado 

recente, estes modelos costumavam ser obtidos por processos lentos e de alto custo como a 

digitalização de dados topográficos coletados em campo, além de outros métodos morosos. 

Atualmente, MDEs são gerados por métodos mais eficazes como interferometria de imagens de 

radar e estereoscopia de imagens orbitais, que se apresentam como alternativas mais eficientes na 

aquisição de dados para bases topográficas, que podem cobrir áreas extensas com menor custo e em 

tempo hábil. Nesse trabalho foi desenvolvido um algoritmo para realizar a substituição dos níveis 

digitais degradados nas imagens MDE contendo falhas decorrentes dos sensores orbitais. O 

procedimento consistiu no desenvolvimento e aplicação de filtros adaptáveis sobre as imagens 

MDE SRTM e MDE ASTER. Os filtros foram construídos para prover eliminação de ruídos, com 

base na mediana de uma janela móvel percorrendo as imagens. Na sequência o algoritmo obtém a 

média das imagens SRTM e ASTER filtradas no passo anterior. No passo final, é realizada a 

substituição dos pixels de ruídos existentes na imagem original MDE ALOS pela média dos pixels 

correspondentes das imagens SRTM e ASTER filtradas. Dessa forma, os valores corretos da 

imagem ALOS foram preservados e mantidos inalterados. O efeito resultante na imagem ALOS 

corrigida apresentou ótimos resultados, tornando o método de boa sugestão para correção de falhas 

em regiões sem dados ou contendo dados degradados em imagens de sensoriamento remoto. As 

imagens altimétricas ASTER e SRTM são disponibilizadas no formato de 3601x3601 pixels e a 

imagem ALOS com 3600x3600 pixels. Para compatibilização dos planos de informação, tomou-se 

como base a imagem ALOS, realizando-se o recorte das demais para o mesmo espaço geográfico 
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comum. A implementação do algoritmo adaptável foi realizada com suporte do software ENVI, 

sendo desenvolvido a partir da linguagem IDL (Interactive Data Language) que permite a 

flexibilidade e a customização adequadas às necessidades do problema a ser resolvido. O 

procedimento garantiu robustez, flexibilidade e interatividade na solução. Os resultados 

intermediários mostraram que as imagens ALOS originais apresentavam muitos ruídos, 

visivelmente observados, que inviabilizavam seu uso nas aplicações de análises ambientais. Os 

resultados finais indicaram que a aplicação da metodologia transformou as imagens MDE 

defeituosas em produtos de qualidade compatível com requisitos das aplicações de análise e 

modelagem ambiental. Métodos estatísticos de avaliação da qualidade cartográfica comprovaram 

que os dados tratados apresentaram consistência. Conclui-se que comportamento altimétrico de 

algumas versões dos produtos ASTER, SRTM e ALOS, disponibilizados gratuitamente para 

comunidade usuária, apresentam ruídos e inconsistências decorrentes de falhas nos sensores orbitais 

e processos subsequentes. Se estes produtos amplamente disponíveis forem usados sem tratamentos 

adequados poderão produzir resultados errôneos que se multiplicam nas análises subsequentes. 

Assim, o desenvolvimento do trabalho possibilitou substituir as inconsistências de dados por 

valores digitais aceitáveis. Testes estatísticos ainda estão em estudo para explicar de forma mais 

consistente os resultados da imagem corrigida obtidos no presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Modelos Digitais de Elevação, correção de ruídos, filtros adaptáveis. ALOS, 

ASTER, SRTM. 
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Resumo 

A fragmentação é uma das mais profundas alterações causadas pelo homem ao meio ambiente, 

transformando muitas paisagens contínuas em um mosaico de manchas isoladas.  

Os índices da paisagem são utilizados para estudos ecológicos e permitem descobrir o grau de 

fragmentação e outros aspectos da paisagem.  

Estes índices são importantes para a manutenção da biodiversidade, pois a análise de seus valores 

permite a identificação de áreas aptas à conservação por meio da interpretação dos resultados de 

área, forma, borda e proximidade das manchas na paisagem.  

A Área de Proteção Ambiental Rio Pandeiros (APA Pandeiros) foi criada pela Lei Estadual nº 

11.901 de 01 de setembro de 1995 e destina-se principalmente à proteção da bacia hidrográfica do 

rio pandeiros que integra a bacia do rio São Francisco, possui uma área de 3.801,81km² e é a maior 

unidade de conservação do estado de Minas Gerais. 

Para a avaliação do estado de fragmentação da vegetação foram aplicados métricas de ecologia da 

paisagem. Os índices foram calculados utilizando os arquivos de polígonos de vegetação nativa 

obtidos na análise do uso e cobertura da terra para 1995 e 2015, que foi realizada com base na 

classificação visual das cenas das imagens dos satélites LandSat 5 (TM) e LandSat 8(OLI/TIRS) 

respectivamente, através da digitalização manual em tela na escala 1:50.000. 

A caracterização e quantificação estrutural da paisagem foi realizada utilizando o software ArcGis® 

10.2 por meio da extensão de domínio público V-LATE 2.0 beta (Vector-based Landscape Analysis 

Tools), que fornece um conjunto selecionado de métricas mais comuns de sete categorias diferentes. 

Para o ano de 1995 a vegetação nativa da APA Pandeiros apresentava uma cobertura de 

2.961,69km2, e em 2015 ocorreu uma supressão de 426,50km² da APA. 
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As modificações na paisagem mostram que houve uma expressiva diminuição da cobertura de 

vegetação nativa, resultado de uma fragmentação a qual ocorreu do seu interior em sentido a borda 

do fragmento, resultando em pequenos fragmentos. 

De acordo com a análise para o ano de 1995 algumas das áreas consideradas com alta prioridade 

para conservação se encontram extremamente fragmentadas ou até mesmo já foram suprimidas em 

2015. Estas áreas localizam-se em regiões de alto interesse para a prática agrícola principalmente 

em decorrência do seu relevo e do tipo de solo e, portanto, foram removidas para a inserção de áreas 

cultivadas. Em 1995 o cenário apresentado revela uma condição homogênea relacionada à transição 

das prioridades para a conservação (baixa, média e alta), já em 2015 esta homogeneidade reduziu. 

A análise da dinâmica temporal da paisagem indica que a APA vem sofrendo influência direta do 

avanço das ações antrópicas, principalmente as práticas agrícolas que causaram a supressão da 

vegetação nativa ao longo destes 20 anos. 

A redução da vegetação nativa, o isolamento de fragmentos e a falta de legislação por parte dos 

órgãos responsáveis faz com que a APA Pandeiros tenha suas funções comprometidas, contribuindo 

para a sua degradação. As poucas áreas indicadas como áreas prioritárias para a conservação são 

essenciais para proporcionar a conectividade dos fragmentos e permitir o fluxo de espécimes. 

 

Palavras-chave: Análise da paisagem. Índices de paisagem; fragmentação. 
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Resumo 

Técnicas de sensoriamento remoto permitem a identificação de classes temáticas na superfície 

terrestre, sendo uma de suas aplicações o conhecimento de ocorrências de queimadas, bem como a 

quantificação da área e da biomassa que são afetadas pelo fogo.  Como exemplo dessa aplicação 

tem a utilização do produto MCD45A1, obtido a partir de imagens do sensor MODIS com 

frequência mensal e resolução espacial de 500 m, que contem dados de queimadas identificadas por 

pixel. Neste contexto o presente trabalho utiliza este produto para identificação e avaliação de áreas 

queimadas na região metropolitana de Belo Horizonte, entre os anos de 2012 a 2016, sendo este 

validado com dados do sensor LANDSAT-8/OLI. Foram adquiridas 60 imagens do produto 

MCD45A1, abrangendo meses de janeiro a dezembro, dos anos de 2012 a 2016. Sendo utilizados 2 

subprodutos, o subproduto ba_qa (índice de confiabilidade e do pixel rotulado como queimada) e o 

subproduto burndate (índice que indica se a área está queimada). Também foram adquiridas 4 

imagens (setembro e novembro de 2014, agosto e setembro de 2016) LANDSAT-8/OLI. Os valores 

digitais brutos das imagens LANDSAT-8/OLI foram convertidos em refletância aparente e foram 

geradas imagens NDVI (índice de vegetação por diferença normalizada), do período anterior à 

queimada (T1) e do período posterior (T2). Foram calculadas as diferenças dessas imagens (T1-T2) 

para ajudar na demarcação das cicatrizes de queimada, utilizando a ferramenta ROI (Region of 

Interest), disponível no software ENVI. A partir dos dados de cobertura vegetal disponibilizados no 

Macrozoneamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi possível fazer um estudo dos 

tipos de vegetação mais afetados pelo fogo. Na validação dos dados houve correspondência dos 

polígonos de queimadas, já na correspondência de pixels observou-se que os dados MODIS 

conseguiram verificar 72% dos pixels de incêndio em 2014 e 60% dos pixels em 2016. Foi possível 
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notar que as estações do ano que mais ocorrem queimadas são inverno e primavera, sendo que no 

verão não foi encontrada nenhuma. Nota-se que na primavera teve a maior ocorrência, devido a 

combinação de baixa precipitação aliada a temperaturas mais altas. O ano de 2014 ganhou destaque 

como o de maior incidência de áreas queimadas, com 350 km
2
, isso pode ser devido ao déficit 

hídrico da região no período. Os meses com maior concentração de queimadas são agosto, setembro 

e outubro. Foi observado que 19,3% das queimadas foram em área de pastagens, 17% em vegetação 

herbácea, 14% vegetação arbórea-arbustiva espaçada e 6,4% vegetação arbórea e arbórea arbustiva. 

Nota-se que há grande ocorrência de queimadas na região de estudo sendo importante o 

monitoramento desta. Com os dados LANDSAT-8/OLI foi possível delimitar com maior precisão a 

dimensão a área queimada, mas a utilização deste método exige mais trabalhos de processamento. 

Por outro lado, o produto decorrente do MODIS não delimita com a mesma exatidão o contorno da 

área queimada, porém identifica bem os lugares onde os focos ocorreram, sendo de aplicação direta, 

de alta disponibilidade e de fácil utilização. 

 

Palavras-chave: Incêndios Florestais, LANDSAT-8/OLI, MODIS MCD45A1, dados de acesso 

livre. 
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Resumo 

A água é um bem público e dotada de valor econômico exigindo-se, portanto, eficácia e eficiência 

na gestão deste bem é essencial a qualidade de vida. Neste sentido a modelagem é uma ferramenta 

poderosa para suporte a tomada de decisões em níveis operacionais e estratégicos. A Bacia 

Hidrográfica do Araguaia (BHA) é importante manancial hídrico com uso múltiplo, atualmente suas 

águas servem principalmente a irrigação e ao abastecimento público, contudo foi inventariado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica novos aproveitamentos hidroelétricos o que tem requerido 

estudos detalhados em hidrologia para esta bacia. Este trabalho é a primeira parte de um projeto de 

pesquisa mais abrangente que pretende avaliar, empregando o donwscaling dos Modelos Globais de 

Circulação BESM, CanESM2, HadGem2 e MIROC (Eta/INPE), qual o impacto dos cenários 

climáticos futuros na vazão da BHA para o próximo século. Diante do cenário de aumento de 

demanda nesta bacia objetivou-se obter um modelo conceitual para aplicação futura na simulação 

de cenários climáticos das sub-bacias hidrográficas dos Rios Cristalino (SBHC), Rio Mortes 

(SBHM) e Rio Araguaia (SBHA). Estas sub-bacias estão localizadas na região Centro-Oeste do 

Brasil, cobrindo os estados de Goiás e Mato Grosso. Utilizou-se dados públicos da EMBRAPA, 

IBGE, ANA, INMET, imagens ASTER e vasta revisão de literatura para parametrização das 

características do solo, o que possibilitou a criação do bando de dados necessários para modelagem 

no Soil and Water Assessment Tool (SWAT). Os parâmetros do modelo SWAT foram ajustados 

utilizando o algoritmo SUFI2. Avaliou-se a qualidade do ajuste do modelo empregando indicadores 

estatísticos consolidados na literatura: Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE), 

Percentual de Bias (PBIAS). Os resultados obtidos foram compatíveis com os encontrados em 

diferentes trabalhos desenvolvidos em bacias próximas inseridas no estado do Tocantins, Goiás e 

Distrito Federal. Os ajustes atendem aos requisitos de qualidade para que o modelo possa ser 
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utilizado na simulação hidrológica, na validação teve-se o NSE classificado como satisfatório 

(NSE>0,40) ou bom (NSE>0,70) e PBIAS como muito bom (|PBIAS| < 10). 

 

Palavras-chave: Mudanças Climáticas Globais, Tocantins-Araguaia, Recursos Hídricos. 
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Resumo 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) ganharam novamente atenção no meio acadêmico, com 

aplicações nas mais diversas áreas, isso se deve as melhorias significativas no poder computacional. 

A modelagem hidrológica tem sido requisitada na gestão de bacias hidrográficas para suporte das 

tomadas de decisões e na operacionalidade de empreendimentos usuários de recursos hídricos, 

contudo os modelos conceituais requerem dados nem sempre disponíveis ou de fácil obtenção, neste 

sentido a RNAs, como modelo empírico, apresentam-se como possível alternativa por sua 

versatilidade podendo ser ajustado aos dados disponíveis. Neste sentido objetivou-se obter um 

modelo hidrológico por deep learning para as sub-bacias hidrográficas dos Rios Cristalino (BHC), 

Rio Mortes (BHM) e Rio Araguaia (BHA) que estão inseridas na Bacia do Tocantins-Araguaia, que 

possibilite prever as vazões em função da precipitação, evapotranspiração e dia juliano. O banco de 

dados foi criado utilizando bases públicas da ANA e INMET. Os vetores de inputs continham 

precipitação e evapotranspiração do dia de interesse e conforme o caso foi acrescido valores dessas 

mesmas variáveis com até 7 dias antecedentes ao dia de interesse e o dia juliano de interesse. 

Calculou-se a evapotranspiração pelo método de Penman-Monteith utilizando o REF-ET Software. 

Para todas as bacias 70% dos dados foram destinados ao treino e 30% para validação. Na 

implementação da RNA utilizou-se linguagem Python na versão 3.6.1. A otimizou-se os pesos 

sinápticos com um método de quase-Newton com limitação de memória (L-BFGS-B) e a função de 

ativação foi a sigmoide. Considerou-se o critério o NSE > 0.7 e |PBIAS| < 25% no treino e perda 

máxima de 10% no NSE, e manutenção dos limites do PBIAS na validação para aceite da RNAs 

como satisfatórias. Obteve-se 7, 1900 e 289 RNAs satisfatórias, respectivamente para BHA, BHC e 

BHM. Os melhores resultados para BHA e BHC foram com 2 camadas ocultas e para BHM com 1 

camada oculta. As RNAs mostraram-se capaz de modelar a relação chuva-vazão de maneira 

satisfatória sem grande demanda de dados de entrada, o que permite sua utilização em regiões com 

mailto:marco.morais@bag.ifmt.edu.br
mailto:marcelo.viola@deg.ufla.br
mailto:je_assaid@.br


 

Anais do III Simpósio de Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem                           47 
 

baixa disponibilidade de dados. E topologias simples podem apresentar resultado adequados. A 

medida que houve aumento na área e diversificação da fisiografia da bacia os modelos passaram a 

requerer mais camadas oculta e vetores de inputs com maior quantidade de dados. O dia juliano 

como fator de sazonalidade mostrou-se essencial a modelagem.  

 

Palavras-chave: Simulação Hidrológica, Modelo Empírico, Multilayer Perceptron. 
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Resumo 

A vegetação nativa é um recurso natural muito afetado pelas atividades antrópicas, como a 

urbanização e intensificação da agricultura. Estudos de monitoramento de uso e cobertura dos solos 

nos permite avaliar as alterações antrópicas e fornece informações essenciais para o manejo 

eficiente dos recursos naturais. Várias técnicas de sensoriamento remoto já são empregadas para o 

monitoramento do uso e cobertura do solo. Através de imagens de satélites é possível fazer uma 

análise com base em uma escala espaço-temporal. Este estudo teve por objetivo fazer uma análise 

das mudanças ocorridas na bacia do Rio Uberaba entre os anos de 1985 e 2015, utilizando imagens 

de sensoriamento remoto e técnicas de classificação digital de imagens. O local de estudo refere-se 

à bacia do Rio Uberaba que possui área de 2.419 km
2
 e perímetro de 308,04 km. Para a 

classificação do uso do solo, foram utilizadas imagens dos satélites Landsat 5 e Landsat 8, obtidas 

através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As imagens foram selecionadas com 

base em critérios para que não houvesse interferências sazonais na análise. Para gerar o mapa de 

uso do solo foi utilizado o software Arcgis 10.2, sendo que as cenas foram georreferenciadas, 

mosaicadas e recortadas e, por último, foi realizada a classificação visual da cobertura do solo 

através da fotointerpretação, observadas as características de interpretação cor, tamanho, forma, 

sombra, textura, padrão e localização. O grau de antropização foi verificado através do Índice de 

Transformação Antrópica (ITA), que é calculado a partir do mapa de uso e cobertura do solo, com 

base no percentual de uso do solo e o peso atribuído à cada classe (ITA= Σ (% uso do 
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solo*peso)/100), sendo os maiores pesos atribuídos às atividades que exercem maior pressão no 

meio ambiente. O método de classificação do ITA classifica a bacia como pouco degradada (0 – 

2,5), regular (2,5 – 5,0), degradada (5,0 – 7,0) e muito degradada (7,5 – 10,0). No mapeamento de 

uso e cobertura do solo, foram identificadas quatro classes de uso: vegetação nativa, pastagem, 

agricultura e área urbana. Os resultados indicaram um aumento significativo das áreas de pastagem, 

que correspondia a 35,27% da área em 1985 e passou a corresponder a 53,54% de toda a bacia em 

2015. As áreas urbanas e com plantios agrícolas também aumentaram suas áreas neste período, em 

detrimento da vegetação nativa, que reduziu de 45,12% para apenas 17,35% da bacia do rio 

Uberaba em 2015. Em relação ao índice de transformação antrópica (ITA) analisado na bacia no 

ano de 1985 o resultado foi 3,86 que significa que a área de estudo se encontrava na classe regular. 

Porém, no ano de 2015 o resultado foi 5,49 demonstrando que a bacia do rio Uberaba passou a ser 

classificada como degradada. Este fato é decorrente das atividades antrópicas, principalmente da 

intensificação da agricultura e pastagem, associado à redução das áreas com vegetação nativa. 
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Resumo 

Decisões sobre uso da terra resultam de complexas relações entre um tomador decisão e o contexto 

social, político e econômico no qual está inserido. No entanto, a representação dessas decisões e das 

relações entre variáveis que a determinam ainda é um desafio à modelagem espacialmente explícita. 

Nesse trabalho integramos diferentes tipos de dados através de um método baseado em Redes 

Bayesianas (RB) para simular mudanças de uso da terra, considerando além das informações com 

referência espacial, dados econômicos e de governança, no intuito de contribuir para o melhor 

entendimento do processo de expansão agrícola em uma das mais importantes zonas de fronteira 

agrícola na Amazônia. A área de estudo compreende os municípios de Guarantã do Norte, Novo 

Mundo e Matupá, no extremo norte do estado do Mato Grosso. O método aliou pesquisa de campo, 

análise espacial e arcabouço de modelagem para representar a dinâmica de uso da terra na região, 

pautando-se, principalmente, no processo de tomada de decisão de produtores locais. O trabalho foi 

realizado com quatro grupos de produtores rurais: o grande produtor de soja, o pequeno produtor 

agrícola, o grande pecuarista e o pequeno pecuarista. Para identificar variáveis e seus respectivos 

níveis de influência nas decisões de uso da terra, foi adaptado um jogo de tabuleiro com a 

abordagem de Role Playing Game, o qual foi aplicado junto a um questionário semiestruturado. 

Posteriormente, os resultados obtidos foram adaptados a uma rede bayesiana, onde cada relação 

entre variáveis e decisões foi definida em tabelas de probabilidade condicional (TPC). Em seguida, 

a decisões resultantes foram relacionadas a informações espaciais sobre características biofísicas, de 
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infraestrutura, categoria fundiária e uso da terra. Seis decisões preponderantes foram destacadas: 

“manter” (sem mudanças no uso da terra); “intensificar” (aumento da produtividade sem avanço 

para outras áreas); “mudança de atividade” (transição de pecuária para soja e vice-versa); “venda / 

arrendamento” da propriedade; “limpeza” (retirada da vegetação para uso agrícola dentro do lote); e 

“expansão” (compra de terra). A Rede Bayesiana foi especializada com auxílio do pacote 

BNspatial, disponível no software R. Em seguida os mapas de uso da terra simulados foram 

calibrados e validados no software DinamicaEGO. Embora o método utilizado tenha apenas um 

mapa de uso da terra como entrada, os valores de validação apresentaram boa similaridade (acima 

de 80%), demonstrando que a RB possui boa estrutura, variáveis capazes de representar a dinâmica 

regional e parametrização adequada. Ações de governança como medidas de exclusão de mercado, 

limitação à crédito e incentivo a práticas agrícolas sustentáveis também foram inseridas na rede, 

viabilizando a simulação de cenários diversos. Embora a espacialização de redes bayesianas para 

representação de uso da terra seja relativamente nova, esse método possui enorme potencial para 

demonstrar processos de tomada de decisão e integração de dados qualitativos e quantitativos em 

processos de simulação espacial. Devido à flexibilidade do método, novas variáveis ou abordagens 

podem ser inseridas com facilidade ou integradas a outros modelos, através da adaptação de redes 

bayesianas a outras plataformas de modelagem, o que pode representar um avanço nas análises de 

uso da terra. 

Palavras-chave: Modelagem de uso da terra; Tomada de decisão; Redes Bayesianas.  
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Resumo 

Abordagens considerando cenários futuros de mudança de uso e cobertura da terra na Amazônia são 

extremamente importantes. Cenários futuros antecipam possíveis trajetórias do desmatamento e 

oferecem valiosos subsídios para tomadas de decisões que podem salvar a biodiversidade e evitar, 

por exemplo, que milhões de toneladas de CO2 sejam lançadas para a atmosfera. No entanto, 

existem poucos estudos na literatura que buscam demonstrar a sua validade comparando os 

resultados simulados com o fenômeno real, após ele ter acontecido. Assim, o estudo teve como 

objetivo avaliar cenários futuros de desmatamento para o Estado de Roraima entre 2011 a 2017, 

buscando demonstrar sua eficiência comparando o desmatamento simulado com o efetivamente 

ocorrido na região através da: i. ocorrência anual do desmatamento (km
2
); ii. frequência (n); iii. 

tamanho do polígono (ha). Para isso foram utilizados dados de desmatamento simulado para o 

Estado de Roraima entre 2011 a 2050, executado pelo software Dinamica-ego 2.4.1 (1 ha de 

resolução espacial) e dados de desmatamento do PRODES entre 2011 e 2017. A manipulação dos 

dados foi realizada no software Arc Gis 10.2. Para avaliação dos cenários, segundo os critérios 

estabelecidos, o desmatamento simulado anualmente e o desmatamento anual do PRODES, ambos 

vetorizados, foram intersectados por uma grade de nove (9) células de 10.000 km
2
 (100 x 100 km). 

Uma dessas células serviu para a calibração do modelo estudado, por isso optou-se por essa 

abordagem ao invés de utilizar os limites municipais, por exemplo. A análise estatística foi 

realizada no software BioStat 5.0. Comparando o desmatamento simulado (949,9 km
2
: média de 

135,7±28,7 km
2
) anualmente nos cenários com o desmatamento ocorrido no Estado e contabilizado 

pelo PRODES no período analisado (1.144,0 km
2
: média de 163,4±33,2 km

2
) observou-se que não 

houve diferença significativa (t=2,1788; p=0,1474) entre as médias analisadas no nível de 95% de 

confiança (α=0,05). Comparando-se as áreas desmatadas dentro das 9 sub-áreas (abrangendo 82,7% 

da área de estudo: 65.150 km
2
), pelo desmatamento modelado anualmente (851,2 km

2
: média de 

121,6±27,2 km
2
), representando 89,7% do desmatamento total simulado e pelo desmatamento do 

PRODES (987,3 km
2
: média de 141,0±43,5 km

2
), representando 86,3% do desmatamento 
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contabilizado para o estado de Roraima entre 2011 e 2017, as médias também não apresentaram 

diferença significativa (t=2,2281; p=0,3402; α=0,05). Considerando as áreas desmatadas 

anualmente pelo modelo e pelo PRODES, dentro de cada célula, observou-se diferença significativa 

(Kruskal-Wallis) apenas nas células SUB-A4 (Dif. entre postos =39,2857; p= 0,0441) e SUB-A8 

(Dif. entre postos =39,8571; p= 0,0412). A frequência (n) de polígonos foi significativamente 

diferente apenas na célula SUB-A4 (Kruskal-Wallis: p=0,0177). O tamanho médio de polígono 

simulado pelo modelo (9,7±12,5 ha) e o polígono médio detectado pelo PRODES (12,6±17,6 ha) 

apresentou diferença significativa apenas na célula SUB-A6 pelo teste de Tukey (p<0,01), em que o 

polígono médio simulado foi de 9,6±2,5 ha e de 18,9±5,6 ha para o desmatamento do PRODES. 

Conclui-se que os cenários simulados foram eficientes para representar o desmatamento acorrido 

em Roraima no período analisado. No entanto outros testes deverão ser executados para se avaliar 

também a similaridade espacial entre os mapas, por exemplo. 

 

Palavras-chave: Mudança de uso da terra, modelagem ambiental, Sensoriamento Remoto, 

Amazônia.  
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Resumo 

Nos últimos anos a comunidade científica tem alertado para o aumento da taxa de desmatamento de 

florestas tropicais. Estudos tem demonstrado que a delimitação por meio de geotecnologias livres 

das APPs tende a eliminar a subjetividade pelo fiel cumprimento do Código Florestal brasileiro, 

favorecendo a fiscalização ambiental. Sendo assim, este estudo teve por objetivo verificar se as 

APP‟s do Córrego Laranja Doce (LD) estão em conformidade com o novo Código Florestal. Na 

análise métrica e espacial da paisagem foram utilizados dados de uso da terra e da hidrografia da 

bacia do Córrego LD, sub-bacia do Rio Brilhante, onde foi utilizado para análise desse estudo uma 

carta de uso e ocupação do solo classificada em 3 usos: florestas e áreas seminaturais (FAS); zonas 

úmidas e corpos aquosos (ZUC) e áreas agrícolas (AAG). Após aquisição do conjunto de dados, 

com o uso do software livre e gratuito gvSIG versão OADE (2010), a bacia hidrográfica (BH) do 

Córrego Laranja Doce foi selecionada como área de interesse, sendo criado um buffer com largura 
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de 30 metros para cada lado em relação ao limite central do córrego e um buffer com raio de 50 m 

em torno das nascentes, a fim de atestar a conformidade das APPs com a legislação ambiental 

brasileira vigente. Os pontos estabelecidos foram: 2 em nascentes, 2 em médio curso e 1 na foz. A 

BH do Córrego LD possui um total de 631,35 km
2
, com 521,02 km

2 
(83%) representada por AA; 

70,64 km
2 

(11%) por ZUC; e 39,69 km
2 

(6%) representado por FAZ. Na realização do buffer de 30 

m para os córregos e raio de 50 m para as nascentes, a área total da APP ideal deveria ser de 11,91 

km
2
 (1191, 26 ha), no entanto, as FAS encontradas correspondem a 4,33 km

2
 (433 ha) e as ZUC são 

de 3,35 km
2
 (335 ha). Sendo assim, o excedente de 4,23 km

2
 (423 ha) correspondem a expansão de 

AA nas APPs, ou mesmo, a existência de áreas degradadas sem cobertura vegetal próximas as 

nascentes e aos córregos. As APPs do córrego LD estão em sua maioria em desconformidade com a 

legislação ambiental brasileira. A utilização de geotecnologias livres pode auxiliar o monitoramento 

ambiental de bacias hidrográficas além de fornecer subsídios para a gestão de políticas públicas. 

Palavras-chave: geotecnologias livres, recuperação de áreas degradadas, corpos hídricos 
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Resumo 

The concept of experimental design can be applied in the selection of point or polygons samples for 

map accuracy analysis. When each element of the population has a chance to integrate the set of 

these samples, the sampling is called probabilistic, being able to be simple random, stratified 

random or systematic random. The objective of this work is to determine if the sampling method 

interferes with the result of the thematic accuracy of geospatial data. The study area includes the 

Environmental Protection Areas (EPAs) of Jundiaí, Cabreúva and Cajamar, with approximately 

82,500 km2. For this analysis, we considered: 1) Land use and land cover data from MapBiomas 

Collection 3, generated from Landsat-8 / OLI images with 30 meters of spatial resolution, acquired 

in 2017 (analyzed data); and 2) multi-spectral images of the Sentinel-2 satellite with 10 meters of 

spatial resolution, acquired in 2017 (reference data). Sample points were generated with the ArcGIS 

10.5 Sampling Tools, 196 points for each set. For the simple random sampling, a minimum distance 

of 90 meters between the points was defined; for systematic random sampling, a grid of 20 x 20 

units with a regular distance of 2 km was considered; for the stratified random sampling, a 

minimum distance of 90 meters between points was defined, considering the classes representing at 

least 1% of the total area of analysis, which are: Natural Forest (Forest Formation), Planted Forest, 

Non-Forest Natural Formation, Grassland, Mosaic of Agriculture and Grassland, Urban 

Infrastructure, Non Vegetal Area and Mining. These points were verified by comparison between 

the thematic data and Sentinel-2 images, which were analyzed by visual interpretation. The Kappa 

index calculation of the thematic data, considering the three sets of sampling points, resulted in 

71%, 67% and 66% for the simple, stratified and systematic randomized samplings, respectively. 

The Tau index was 79% for simple random sampling and 75% for stratified and systematic random 

sampling. Overall agreement was 79% for simple random sampling and 76% for stratified and 

systematic random samplings. Only stratified random sampling ensures that points are collected 
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from all classes. Other parameters such as number of points, experimental unit characteristics and 

replication should be considered. It should be stressed that this work is not intended to evaluate the 

accuracy of MapBiomas data which has its own methodology for calculating accuracy, but rather to 

guide the experimental design to define samples for automatic classification of training samples and 

validation accuracy and these sets should be independently collected. 

 

 

Palavras-chave: sample design; sampling method; map accuracy 
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Resumo 

Transformações antrópicas nas paisagens naturais do planeta, causam cada vez mais impactos 

negativos ao ambiente. Devido ao avanço acelerado da degradação causada pelo ser humano, na 

atualidade, identificar e propor ações para mitigar fragmentações nos habitats emergem como 

grande preocupação para os agentes sociais responsáveis pela conservação da natureza. Dentre tais 

fragmentações, inclui-se a atividade da monocultura, que segundo a ótica da geoecologia, age como 

um fator de redução da biodiversidade na região onde esta atividade ocorre. Neste contexto, este 

estudo busca compreender a influência da silvicultura do eucalipto sobre o ambiente no qual está 

inserido, visando subsidiar dados para as discussões na área e colaborar para um uso do solo menos 

predatório onde realiza-se este tipo de manejo. Para isso, foram realizadas análises sobre a estrutura 

funcional da serrapilheira, que funcionou como um indicador de qualidade ambiental devido as suas 

várias funções exercidas no ambiente. Foram estabelecidos três sítios amostrais na bacia do Córrego 

do Lenheiro, situada no Munícipio de São João del-Rei (MG), sendo duas dessas áreas de 

eucaliptais, e uma terceira área constituída por vegetação arbóreo-arbustivo de ocorrência comum 

na região, que serviu como área controle. Foram mensuradas as taxas de decomposição e 

capacidade de retenção hídrica da serrapilheira foliar dos ambientes analisados. Os testes 

relacionados a mensuração da taxa de decomposição em campo tiveram duração de 120 dias, 

utilizando a metodologia dos litter bags, método esse desenvolvido por Bocock e Gilbert (1957), 

que consiste no uso de pequenas sacolas de nylon que permitem a mensuração da perda de massa do 

material amostrado em uma escala temporal definida. Já para os valores referentes às taxas de 

capacidade de retenção hídrica, foi utilizada a metodologia proposta por Blow (1955). A Área 1, 

com população de Eucalyptusurophylla, apresentou perda de massa da serrapilheira foliar de 

16,67%; a Área 2, composta por Eucalyptuscitriodora, apontou perda de 19,33%; e Área 3, parcela 

de vegetação espontânea com predomínio da espécie Calophyllumbrasiliense, apresentou perda de 
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18,67%. Os valores relacionados as taxas de decomposição não apresentaram diferenças 

significativas como apontado no teste estatístico realizado de análise da variância (ANOVA), tal 

fato pode ser atribuído pelo período de duração do experimento, ou alterações na qualidade do 

fragmento escolhido como área controle. Em relação a capacidade de retenção hídrica, a área que a 

fração foliar demonstrou maior taxa foi a composta pelo E. citriodora (173%), seguido pela E. 

urophylla (119%) e C. brasiliense (73%). É possível notar que as espécies eucaliptais 

demonstraram valores superiores ao apontado pela área de vegetação natural, sendo as diferenças 

aqui apresentadas um pouco mais expressivas do que as apontadas na taxa de decomposição. 

Conclui-se que as áreas de eucaliptais avaliadas nesta pesquisa, não apontaram grandes diferenças 

nos valores encontrados em relação a área de vegetação natural, com exceção as taxas de 

capacidade de retenção hídrica, com destaque para a diferença entre os valores da espécie E. 

Citriodora em relação a C. Brasiliense.  

 

Palavras-chave: Decomposição da Serrapilheira; Retenção Hídrica da Serrapilheira; Silvicultura de 

Eucalipto; Indicadores de Qualidade Ambiental; Hidrologia Florestal. 
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Resumo 

 

Com o objetivo de contribuir para os estudos de áreas de risco e suscetibilidade à deflagração de 

desastres relacionados a movimentos de massa na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito 

Santo, foram elaborados, através de ferramentas de Sistema de Informações Geográficas integrada 

com produtos e técnicas de Sensoriamento Remoto, mapeamentos das zonas de Fragilidade 

Emergente e Potencial do território, seguindo a metodologia proposta por Ross (1994; 1997), 

destacando os locais que apresentam maior vulnerabilidade, com o intuito de colaborar para a 

redução dos impactos provocados por eventuais episódios destrutivos na região. 

Na análise integrada das fragilidades ambientais foram considerados fatores como relevo 

(declividade das vertentes), tipos de solo e grau de proteção do solo em relação à cobertura vegetal 

e/ou tipos de usos da terra. Esses fatores foram organizados em uma matriz com a representação de 

cada um dos elementos supracitados classificados em cinco graus de fragilidade, de acordo com 

Ross (1994), adaptado ao objeto de estudo: 1 – Muito Fraco; 2 – Fraco; 3- Médio; 4 – Forte; 5 – 

Muito Forte, que foram trabalhadas a partir de ferramentas de SIG (Sistemas de Informações 

Geográficas) integrado com Sensoriamento Remoto (SR) para elaboração de mapas temáticos 

relacionando cada elemento natural supracitado com a área de estudo, por meio da utilização do 

software ArcGIS 10.5. 

A metodologia aplicada resultou em dois principais produtos, os mapas de Fragilidade Emergente e 

Fragilidade Potencial. Para a verificação da aplicabilidade dos mapas à realidade do município, os 

correlacionamos a dois fatores de extrema relevância para o estudo da temática a nível regional. A 

princípio validamos o mapa com os registros da Defesa Civil municipal de Vitória, ligados a 

escorregamentos de solo e/ou rolamento de blocos rochosos registrados entre o período de 2013 a 
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2017. Também comparamos os mapas de nossa investigação com produtos relacionados ao PMRR 

(Plano Municipal de Redução de Risco), que contou com a elaboração de um mapeamento dos 

setores de risco presentes na área em estudo, concretizado por uma equipe multidisciplinar. 

Podemos concluir que os mapas produzidos no corpo desta pesquisa obtiveram êxito em seus 

objetivos e razões de ser, sendo amplamente capazes de demonstrar as áreas e localidades mais 

frágeis do relevo do município de Vitória, capital do Espírito Santo. Por meio de produtos como 

estes, os agentes do poder público e as comunidades envolvidas são municiados de novas 

ferramentas e técnicas para combater e/ou mitigar os possíveis danos materiais e humanos 

decorrentes da possível ocorrência de eventos destrutivos de origens diversas, contribuindo para um 

melhor planejamento dos territórios e uma melhor qualidade de vida para a população. 

 

Palavras-chave: Fragilidade Emergente e Potencial; Sensoriamento Remoto; áreas de risco e 

suscetibilidade. 
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Resumo 

 O município de Niterói, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, apresenta 

grande desigualdade social e altos índices de saneamento, além de questões ambientais associadas 

às inundações urbanas. Tais desigualdades refletem a urbanização desprovida de infraestrutura de 

saneamento e o desigual acesso aos serviços públicos essenciais pelos diferentes grupos sociais. O 

objetivo deste estudo é elaborar o perfil da população vulnerável às Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Ambiental Inadequado –DRSAI –, com base nos indicadores de saneamento, renda e 

educação. Objetivando compreender o comportamento das DRSAI e estimar as áreas mais 

vulneráveis à ocorrência destas, realizou-se, a partir da técnica de sobreposição de mapas, uma 

análise espacial em ambiente SIG, para isso foram utilizados dados de diversas fontes e escalas. A 

distribuição geográfica das DRSAI é proveniente da geocodificação das informações contidas nas 

fichas de agravos de notificação do SINAN para leptospirose e hepatite A entre os anos de 2005 e 

2015. A análise e processamento de dados de diferentes fontes e escalas é um desafio à modelagem 

cartográfica. Neste sentido, os dados representados em diferentes escalas puderam ser confrontados 

graças à conversão de vetores em rasters e à álgebra de mapas baseada nos valores dos pixels. Dessa 

forma, os indicadores foram classificados em cinco intervalos adotando pesos que variaram de um a 

cinco. Os indicadores utilizados foram: acesso aos serviços de abastecimento de água pela rede 

geral, coleta de esgoto e lixo, escolaridade do responsável pelo domicílio e renda (IBGE, 2010); 

residir em aglomerados subnormais (IBGE, 2010); e em áreas suscetíveis à inundação (CPRM, 

2014). Verificou-se que a população mais vulnerável às DRSAI está nos setores censitários onde os 

responsáveis apresentam renda média mensal inferior a dois salários mínimos e apresentam altas 

taxas de analfabetismo (superior a 40%). Nestes setores a taxa de incidência da doença 

(notificações/habitantes) foi 180% maior que nos setores que apresentavam índices mais elevados. 

Quanto aos fatores ambientais, verificou-se que a incidência foi 60% maior nas áreas suscetíveis à 

inundação, onde foram contabilizados 5,3 casos de DRSAI/km², enquanto nas áreas não suscetíveis, 
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3,36/km². Quanto ao saneamento básico, verificou-se que os setores que apresentavam índices 

inferiores a 50% dos domicílios com acesso aos serviços de abastecimento de água e coleta de lixo 

e esgoto apresentavam, em média, incidência 110% maior do que nos setores onde o serviço é 

amplamente oferecido. Estes resultados foram ratificados pelo resultado obtido na álgebra de mapas 

proposta, onde áreas vulneráveis à ocorrência de DRSAI encontram-se sobrepostas aos pontos 

geocodificados da incidência de DRSAI para o período de análise. Conclui-se, portanto, que o uso 

de ferramentas SIG na elaboração de mapeamentos de vulnerabilidades socioambientais, 

evidenciando a aptidão destas ferramentas no manuseio de informações oriundas das mais diversas 

fontes e escalas para gerar mapeamentos que retratem e auxiliem na compreensão dos fenômenos 

em análise. 

Palavras-chave: Modelagem ambiental, Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 

Inadequado, Indicadores Socioeconômicos, Álgebra de Mapas, Sistemas de Informações 

Geográficas. 
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Resumo 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a evolução dos processos antrópicos em relação a 

floresta ombrófila densa (Floresta Amazônica), em um período entre os anos de 1991 até 2016 na 

área da sub-bacia do Rio Branco/Porto Velho/RO. Foram obtidas imagens da série de satélites 

Landsat baixadas gratuitamente no site do EarthExplore para criar os mapas com as classificações 

do uso e ocupação da terra. As classificações foram produzidas no software Spring 5.3, utilizando a 

classificação por MARXVER. As imagens classificadas foram importadas para outro software 

ArcGIS 10.5, para gerar os layouts dos mapas e calcular os NDVI‟s (Normalized Difference 

Vegetation Index) que são os índices de vegetação da diferença normalizada. Em seguida entramos 

com os mapas no software Idrisi Selva 17.00, criando dois projetos no Modelos de Mudança da 

Terra (LCM) utilizando as imagens classificadas de 1991 até 2003, e o outro projeto de 2003 até 

2016. Foram criados os mapas e os dados no Change Analysis e Change Maps. Os mapas de 

tendência de mudança espacial foram produzidos no Spatial Trend of Change, e em seguida o 

potencial de transição (Transition Potentials). Foi criado o potencial de transição (Create Transition 

Potentials), e fizemos a predição da mudança (Change Prediction), abrindo a imagem classificada 

de 2016 com o Markov Chain na mudança de modelo de demanda, rodando também o modelo no 

Change Allocation. Foram produzidos o Markov, e Ca_Markov, além dos dados do ROC, e o 

Validate. Produzimos os mesmos dados e mapas com o projeto de 2003 até 2016, gerando um mapa 

de previsão no (Projected) para 2029. A projeção evidenciou o aumento da classe antropizado nas 

regiões norte-nordeste, e norte-noroeste, áreas inseridas nas unidades de conservação, estas da 

categoria de extrativismo, e que mantinham alguma vegetação densa em 2016. Mostrou também 

algumas áreas verdes no centro-norte da bacia, possivelmente alguma área de reflorestamento 

futuro, ou ações dos meios públicos, ou privados. As análises dos resultados foram que a expansão 
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do município de Buritis, localizado próximo da área da bacia, no extremo sul-sudeste, onde metade 

da área da bacia está inserida na área do município. Isto aconteceu provavelmente por alguns 

motivos como o crescimento populacional destas regiões, e os investimentos do país no 

agronegócio, principalmente no setor bovino, com grandes perdas de área para a pastagem. É 

provável que a abertura de estradas não pavimentadas e os loteamentos desordenados, deram início 

ao desmatamento destas regiões e continuam dando. Estas regiões necessitam de planejamento e 

gestão ambientais públicas eficientes, com uma fiscalização atuante, e que o crescimento 

populacional, econômico, e urbano, evolua de forma organizada e planejada, para não afetar áreas 

como unidades de conservação, que é o caso da bacia, e áreas de nascentes. Desta forma 

respeitando as leis ambientais em todas as esferas de governo. 

 

Palavras-Chave: Análise Espacial, Uso e Ocupação da Terra, SIG. 
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Resumo 

Eventos de inundação ocorrem quando as águas de corpos hídricos transbordam do leito natural ou 

artificial de escoamento, podendo causar uma grande variedade de transtornos de ordem social, 

econômico, ambiental e de saúde pública às populações humanas. Esses eventos podem ocorrer 

naturalmente nas épocas de intensa precipitação ou ter seus efeitos amplificados devido a atividades 

humanas que resultem na impermeabilização de superfícies ou na retirada da vegetação nativa ao 

longo do curso dos rios. A cidade de Parauapebas está localizada no sudeste do Pará e cresceu de 

forma desordenada às margens do rio Parauapebas e afluentes, possuindo períodos com ocorrência 

sazonal de inundações, tanto na zona rural como na zona urbana. Com base na problemática 

exposta, o objetivo deste trabalho consistiu em realizar o mapeamento das áreas com maior 

vulnerabilidade a inundações no município a partir de um modelo espacialmente. Nós utilizamos o 

programa ArcMap (versão 10.2.2) para espacializar as seguintes variáveis ambientais: volume de 

precipitação no trimestre mais chuvoso (WorldClim; 1 km), cobertura vegetal (Global Forest 

Change, 30 m); distância dos rios (buffers 5, 50 e 500 m) e declividade (SRTM; 30 m). Após a 

padronização das variáveis para a mesma amplitude de variação e resolução espacial, nós 
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estabelecemos o provável tipo de relação destas com eventos de inundação: precipitação - relação 

positiva - e as demais, relações negativas. O índice de vulnerabilidade foi calculado utilizando a 

soma de todos os fatores com o auxílio da ferramenta „Raster Calculator‟ no ArcMap. Nossos 

resultados indicam que em função da intensa ocupação humana próximo aos corpos hídricos - 

observada a partir das mudanças no uso do solo - em um raio de até 500 metros em determinadas 

áreas, existe uma alta probabilidade que ocorra inundação. Isso acontece em função do ambiente 

estar com pouca ou nenhuma cobertura vegetal, associado a baixa declividade. Conforme observado 

em nossas análises, este risco é praticamente nulo em comparação a área onde está localizada a 

Floresta Nacional de Carajás, em que há cobertura florestal primária. Outro fator a ser considerado 

é que, em sua maioria, as cabeceiras dos rios possuem pouca ou nenhuma cobertura vegetal, logo, 

poderia haver um escoamento superficial mais rápido, que além de levar sedimentos acarretando o 

assoreamento dos rios, pode ocasionar eventos de inundação repentinos. Por fim, a identificação das 

regiões com maior vulnerabilidade pode gerar subsídios para a formulação de medidas preventivas 

e mitigatórias.  

 

Palavras-chave: Corpos hídricos; Alagamento; Cobertura vegetal; Precipitação. 
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Resumo 

A suscetibilidade magnética tem sido utilizada em estudos de segmentação de paisagem 

como estratégia alternativa para o mapeamento dos atributos do solo e na identificação e 

mapeamento das unidades de manejo. A identificação de áreas com diferentes potenciais de aptidão 

da terra está relacionada com os potenciais de erosão de cada região e na política de uso do solo. O 

objetivo foi analisar a viabilidade do χfd modelo de validação como função da área de conflito e 

classe de conflito. O método proposto para a análise do conflito baseia-se no coeficiente de 

rugosidade (RN), parâmetro morfométrico de bacias hidrográficas, onde usos naturais são alocados 

em função do aumento da declividade e da densidade de drenagem. De acordo com o modelo RN, a 

agricultura deve ocupar as áreas de baixa declividade e suave densidade de drenagem, enquanto a 

floresta é reservada para as áreas de encosta íngreme e densa drenagem. O conflito de uso existe 

quando estes usos não são respeitados. No projeto o modelo das classes de capacidade de terra RN é 

refinado usando as classes de dissecação e depois comparados as médias categóricas da 

suscetibilidade magnética entre tipos litológicos. A susceptibilidade magnética (MS) foi 

determinada em laboratório, amostragem foi estratificada, 0-20 cm, as medições foram realizadas a 

baixa frequência (0,47 kHz, χbf, × 10-6 m
3
kg

-1
) e alta frequência (4,7 kHz, χaf, x 10-6 m

3
kg

-1
), 

usando ambos Bartington MS2 anexado ao sensor Bartington MS2B. A suscetibilidade magnética 

de frequência dependente foi determinada por χfd % =(( χbf – χaf)/( χbf))*100. Os resultados 

provaram a necessidade de refinar as classes de capacidade de terra RN usando as classes de 
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dissecação, porque os padrões de dissecção são diferentes entre tipos litológicos e tendências 

climáticas. Houve diferenciação entre as zonas de maior conflito com as médias categóricas da 

assinatura magnética, projetamos a proporção da área da sub-bacia em conflito contra a viabilidade 

do modelo χfd (%), as Classes 1 e 2 (conflitos menos severos) não alteram com a viabilidade do 

modelo, porém a Classe 3, observamos que a viabilidade decresce linearmente com a proporção de 

área da sub-bacia. Para bacias afetadas por conflitos de Classe 3 foi possível ajustar modelos de 

regressão linear ao conjunto de pontos projetados. O ajuste atingiu coeficientes aceitáveis de 

determinação (r
2
> 0,6) após a discriminação das sub-bacias como função do tipo litológico 

dominante. Na formação Vale do Rio do Peixe a equação de regressão determina que o modelo de 

validação da SM perde eficácia (desvio > 15%) quando a área em conflito excede 61% das sub-

bacias. As sub-bacias das formações Serra Geral e Vale do Peixe aparecem em proporções 

semelhantes, a perda de eficácia ocorrerá sempre que a área em conflito exceder 25%. Portanto, a 

perda de eficácia nas bacias ocupadas pela formação Serra Geral ocorre por menores proporções na 

área em conflito. A integração de assinaturas cartográficas e magnéticas de capacidade e a avaliação 

de conflitos e suas consequências sobre o solo também podem ser usadas como contribuição para o 

planejamento e formulação de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Política de Uso do Solo, bacias hidrográficas, conflito ambiental, capacidade de 

uso do solo. 
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Resumo 

A modelagem da qualidade das águas trata-se de uma ferramenta importante para avaliação das 

condições dos ecossistemas aquáticos, permitindo entender melhor os comportamento ecológico de 

tais sistemas e visualizar cenários futuros que envolvam o controle da poluição. Trata-se de uma 

ferramenta fundamental também para avaliação de alternativas de atenuação de impactos 

ambientais relacionados com o lançamento de efluentes, bem como para o planejamento de medidas 

visando à restauração de ambientes aquáticos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é realizar a 

modelagem do comportamento ecológico da Lagoa Rodrigo de Freitas com foco na busca por 

alternativas para melhoria da qualidade da água. O objeto de estudo deste trabalho é a Lagoa 

Rodrigo de Freitas localizada no município do Rio de Janeiro, sendo um dos principais pontos 

turísticos desta cidade, e apresenta recorrentes episódios ligados a poluição, tais como: geração de 

odores, proliferação de algas e mortandade de peixes. O modelo de qualidade das águas utilizado 

para simulação do ambiente aquático da Lagoa Rodrigo de Freitas denomina-se AQUATOX, o qual 

foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA) e permite uma 

simulação ecossistêmica do ambiente aquático englobando condições físico-químicas e biológicas. 

Os parâmetros físico-químicos considerados foram: DBO, fósforo, nitrogênio e oxigênio dissolvido.  

Foram avaliados três cenários: cenário 1: condição atual da lagoa, cenário 2; implantação de uma 

ETAF (estação de tratamento de águas fluviais) a montante da lagoa para remoção de matéria 

orgânica, cenário 3: implantação de uma ETAF com remoção de nutrientes. Os resultados do 

modelo indicaram uma evolução considerável da melhoria da qualidade da água à medida que os 

sistemas de despoluição dos mananciais a montante eram considerados (cenários 2 e 3). Ressalta-se 

ainda a melhoria significativa das condições de oxigênio dissolvido quando se compara o estado 

atual da lagoa com o cenário 2. Isso era esperado tendo em vista que a redução do aporte de matéria 

orgânica a lagoa proporcionada pelas condições consideradas no cenário 2, contribuem para a 

redução da demanda bioquímica de oxigênio, contribuindo para o aumento das concentrações e 

oxigênio dissolvido. O cenário 3, por sua vez, apresenta resultados de requalificação lagunar ainda 
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mais promissores, com uma melhoria significativa do estado trófico graças ao aumento de oxigênio 

dissolvido, redução das concentrações de fósforo e estabelecimento de uma maior diversidade de 

espécies. Com base nos resultados obtidos nota-se que os modelos de simulação ecológica de 

ambientes aquáticos tratam-se de importantes ferramentas de apoio a decisão permitindo avaliar 

alternativas sem a necessidade de elevados investimentos com testes em escala real. Os resultados 

obtidos neste estudo apontam a necessidade da implantação de medidas a montante da lagoa para a 

despoluição da mesma, servindo de subsídio para estudos futuros voltados a este fim.   

 

Palavras-chave: Modelagem ecológica, ecossistemas aquáticos, lagos, simulação 
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Resumo 

As Geotecnologias são um conjunto de tecnologias voltadas para a coleta, processamento, análise e 

disponibilização da informação com referência geográfica. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é 

demonstrar através das análises espaciais as características ambientais de um empreendimento 

localizado no município de Currais - PI, objeto do procedimento de licenciamento ambiental do 

órgão competente estadual, utilizando as ferramentas das geotecnologias. A metodologia consistiu 

na utilização do Sistema de Informações Geográficas (SIG) Quantum GIS (QGIS) versão 2.14 para 

a criação e tratamento do banco de dados geográfico. Nele foram inseridos os arquivos do imóvel 

no formato shapefile(.shp) com as seguintes feições: área do imóvel, áreas de preservação 

permanente (app), reserva legal e área de intervenção, com o sistema de referência de coordenadas 

planas SIRGAS 2000, UTM 23S. Depois foram realizadas as análises espaciais no SIG integrando 

as informações do imóvel com os dados georreferenciados da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí e outras fontes oficiais como: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Agência Nacional das Águas (ANA), Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural (SICAR) e imagens gratuitas do satélite SENTINEL2. Como resultados foi 

possível visualizar que a área em estudo apresenta sua reserva legal fragmentada em três porções 

distintas dentro do imóvel, não formando assim um corredor ecológico, e também, foi verificada a 

existência de ocupações na porção leste da área de reserva legal do empreendimento, bem como, 

possíveis APP‟s não declaradas pelo proprietário. Por meio da geração de mapas temáticos foi 

possível concluir que as utilizações das geotecnologias auxiliam no controle e monitoramento 

ambiental, no qual, facilita a visualização e caracterização de diversas feições ambientais no 

procedimento de licenciamento ambiental. Também foi possível identificar as áreas que merecem 
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uma maior atenção do órgão ambiental em virtude de algum dano ao meio ambiente, bem como, 

auxilia na fiscalização ambiental e legislação vigente.  

Palavras-chave: Licenciamento Ambiental. Geotecnologias, Sistema de Informações Geográficas. 
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Resumo 

A fertirrigação com águas residuárias (FARs) é uma técnica agrícola-ambiental que busca 

recuperar, de maneira econômica e ambientalmente correta, os nutrientes presentes nas águas 

residuárias. O método utiliza o sistema solo-planta como meio filtrante para o tratamento de 

efluentes, principalmente os oriundos do esgoto doméstico e agroindústrias. Nesse contexto, é de 

suma importância conhecer a morfologia dos terrenos para auxiliar nas decisões relativas à 

viabilidade técnica e econômica, ao dimensionamento e à arquitetura do sistema. Utilizou-se a 

aerofotogrametria com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para comparar a adequabilidade 

de quatro áreas para aplicação da FAR em sulcos retos, em nível, ou por meio de sistemas 

corrugados, seguindo-se as faixas de declividade de 0-2%, 2-8% e 8-10%. Posteriormente, 

apresentou-se um projeto hipotético de FAR em sulcos combinados (retos e em nível) e estimativa 

de movimentação de terra no local. Para obtenção das imagens aéreas utilizou-se um Phantom4Pro, 

o qual foi pré-programado para voos com sobreposições e altitude definidas para ortofotos com 

resoluções de até 3 cm/pixel. Utilizando o Agisoft Photoscantrial version para o processamento 

aerofotogramétrico, foi possível distinguir a nuvem de pontos em duas classes: de solo e não-solo, 

como árvores e gramados. Para tal, foi considerado as diferentes colorações e variações de ângulo e 

distâncias entre os pontos da nuvem. Essa etapa possibilitou a geração de MDTs ao invés de MD de 

Superfície. Com o intuito de comparar as morfologias dos terrenos e suavizar as variabilidades de 

elevações e superfícies, foi produzido MDTs com resolução espacial controlada em 1 m/pixel. Após 

essa etapa, o QGIS foi adotado para a criação de mapas temáticos, subtração do MDT real do MDT 

de projeto para estimar a movimentação de terra e rasters de declividade. A interpretação dos 

mapas digitais relacionados à microtopografia dos locais é essencial para a criação de um sistema 

funcional. Por exemplo, diferencia-se relevos que são cristas ou pés de talude, como também áreas 

convexas de côncavas. Regiões consideradas cristas e convexas tendem a ter fluxo difuso e menor 
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volume adentrado de escoamento superficial de águas externas, ideal para controle da erosão. 

Enquanto que os pés de taludes côncavos pendem a convergir o fluxo e receber maior volume de 

escoamento superficial. Os MDTs e mapas de declividade, classificados conforme as faixas ótimas 

para cada método de disposição, resultantes auxiliam o projetista a delimitar as áreas mais viáveis 

para implantação de sulcos retos ou em nível, ou de maneira combinada. Outrossim, analisa-se 

concomitantemente os rasters MDT e declividade de projeto para que se possa verificar a 

viabilidade de diferentes traçados arquitetônicos e selecionar o mais adequado. No mesmo contexto, 

a operação de subtração entre os MDTs sugere projetos com menor custo de movimentação de terra. 

Foi observado que os resultados e procedimentos adotados na pesquisa otimizam e aprimoram de 

forma relevante as etapas de prospecção de terrenos, tomada de decisão e dimensionamento de 

sistemas de fertirrigação. Salienta-se que a geração de dados geoespaciais de alta resolução de 

maneira segura, célere e módica representa grande oportunidade para avanço científico e 

tecnológico.   

 

Palavras-chave: aerofotogrametria, modelo digital de terreno, fertirrigação com águas residuárias 
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Resumo 

A substituição das matrizes energéticas convencionais por sistemas de geração de energia solar 

descentralizados é uma tendência mundial e evoca diversos apelos de sustentabilidade econômica e 

ambiental. A aproximação dos consumidores finais com o sistema de geração otimiza a gestão do 

sistema e aumenta a independência e segurança energética. Nesse viés, as técnicas do 

sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicadas em microescalas auxiliam na identificação de 

áreas de maior potencial para instalação de painéis solares. Os três principais critérios para aptidão 

de uma área são: incidência anual de radiação solar direta e difusa, declividade e orientação da 

superfície. O primeiro é influenciado pela posição altimétrica e latitudinal e sombras causadas pelo 

relevo e objetos vizinhos. Os outros dois variam com a inclinação e direção dos telhados. 

Recomenda-se locais de maior incidência solar anual, superfícies de menores ângulos de declive, e, 

para instalações no hemisfério Sul, a orientação para a direção Norte, Nordeste e Noroeste. A 

finalidade do presente estudo foi avaliar a potencialidade de áreas de telhados nos prédios da Escola 

de Engenharia (EE) e do Instituto de Geociências (IGC) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) para implantação de sistemas fotovoltaicos (SF). Para tal, um levantamento fotogramétrico 

com veículo aéreo não tripulado (VANT) foi realizado para geração da true ortofoto e do modelo 

digital de superfície (MDS). O VANT utilizado, Phantom4Pro, foi pré-programado para voos com 

sobreposições frontal de 85% e lateral de 75% e altitude de 80 metros em relação ao solo. Com o 

intuito de gerar true ortofotos, delineou-se rotas de voo com sentidos opostos (N-S, S-N, W-E, E-

W). O software Agisoft Photoscan trial version foi adotado para a produção e exportação do MDS e 

true ortofoto com resoluções espaciais de, respectivamente, 50 e 3 cm/pixel. Empregou-se o 

software ArcGis 10.5 para vetorização e aplicação de algoritmos no MDS, tais como o slope, 

aspect, area solar radiation (ARS) anual e mensal, reclassify e raster calculator. Após a 
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reclassificação dos rastersaspect e ARS, computou-se a multiplicação entre os rasters 

reclassificados para identificar os telhados mais aptos para instalação de SF.  

De posse das informações supracitadas foi possível perceber que o algoritmo ARS considera as 

sombras causadas por objetos detectáveis em pequena escala, como árvores próximas, prédios 

adjacentes, casas de máquinas de elevadores e dutos de ventilação instalados nas lajes, entre outros. 

Os levantamentos convencionais demandam mais tempo, procedimentos de segurança, recursos 

humanos e financeiros para mensurar essas informações. Dessa forma o resultado principal da 

pesquisa foi identificar quais telhados possuem o maior potencial para instalação de SF, em função 

da orientação e declividade do telhado e da incidência de radiação solar considerando as sombras 

causadas por estruturas físicas. Tendo em vista que a obtenção de informações tridimensionais do 

ambiente é uma etapa crucial e onerosa para implantação SF descentralizados, seja em prédios 

públicos ou áreas densamente urbanizadas, a metodologia aplicada mostrou-se uma ferramenta 

segura e poderosa para essa finalidade. Vale ressaltar que a true ortofoto de alta resolução auxilia 

no processo de dimensionamento e tomadas de decisões. 

 

Palavras-chave: energia solar descentralizada, geoprocessamento, fotogrametria aérea, radiação 

solar 
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Resumo 

A globalização ocasionou o crescimento das operações comerciais em todo o mundo, com 

consequente aumento da movimentação de mercadorias e da demanda por trâmites de exportação e 

importação. A intensificação das operações de comércio internacional tem acentuado os impactos 

ambientais e os conflitos socioespaciais decorrentes dessas atividades, o que pode ser observado 

particularmente nas cidades portuárias e suas proximidades. No Brasil, essa situação é agravada em 

decorrência do crescimento significativo das exportações e das limitações da infraestrutura 

logística, o que implica em uma redução da competitividade no mercado internacional. Nesse 

contexto, os portos secos (PS) funcionam como facilitadores para armazenagem e desembaraço 

aduaneiro, diminuindo os custos das operações e as filas de espera nos portos, proporcionando 

redução das externalidades negativas advindas da intensificação dos procedimentos aduaneiros nas 

regiões portuárias. Além disso, a instalação de PS pode ser um importante indutor de 

desenvolvimento regional, modificando a estrutura socioeconômica da região onde é inserido. Neste 

estudo é desenvolvida uma análise para determinação de áreas mais propícias para instalação de PS 

no estado de Minas Gerais, considerando-se aspectos logísticos, ambientais, competitivos, 

econômicos e sociais. Um modelo de localização-alocação foi construído com o objetivo de 

subsidiar decisões estratégicas quanto ao local de instalação de novos PS. Para tanto, foi realizada 

uma análise multicritério (AMC), utilizando o método AHP (Analytic Hierarchy Process) para 

definição dos pesos, em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), onde os fatores foram 

combinados através de álgebras de mapas. Paralelamente, foi construída uma rede topológica a 
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partir da malha rodoferroviária. Na sequência, os dados resultantes da AMC foram incorporados na 

rede como a demanda a ser atendida. Foram então indicadas 94 localidades candidatas à instalação, 

distribuídas em todo estado, configurando um problema de p-medianas. Para avaliar o impacto das 

variáveis da AMC nas candidatas foi feita uma análise de sensibilidade. A solução foi obtida por 

meio de uma meta-heurística na extensão Network Analyst do software ArcGIS. Foram definidos 

quatro diferentes cenários, com a desconsideração dos PS existentes e a priorização, ou não, das 

variáveis socioambientais. Embora configurados com propósitos distintos, os resultados 

demonstram baixa variação entre os cenários e apontam com unanimidade a região de Montes 

Claros como mais propícia a instalação de um novo PS. Na pauta de exportação da mesorregião 

Norte de Minas, da qual Montes Claros é a principal cidade e maior exportadora em valor FOB 

(Free On Board), destacam-se produtos químicos inorgânicos, produtos farmacêuticos, pedras e 

metais preciosos. A extensão territorial estadual retrata heterogeneidades geográficas e sociais que 

propiciam ou afastam a atratividade para instalação de PS. Deve-se atentar, todavia, para a 

pertinência de revisão da solução ora debatida, uma vez alterados os elementos subsidiários do 

presente estudo. Cenários ótimos são passíveis de modificações ocasionadas tanto pela implantação 

de novas ferrovias, e/ou rodovias, quanto pelo início de operações de estabelecimentos que 

demandam suporte logístico. Como consideração final, vale mencionar que a eventual instalação 

desses portos somente onde há maior atratividade pode acentuar, colateralmente, a estagnação 

logística das regiões em que há pouca atratividade. 

 

Palavras-chave: Localização-alocação; análise multicritério; logística; terminais terrestres; 

hinterlands. 
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Resumo 

A vegetação primária ao longo dos rios, assim como em nascentes, deve ser protegida, conforme 

estabelece o código florestal brasileiro, sendo enquadradas como áreas de preservação permanente 

(APP‟s). Essas áreas são essenciais para a manutenção dos corpos hídricos e conservação da 

biodiversidade, cumprindo um papel ecossistêmico crucial, visto que protegem contra o 

assoreamento dos rios, aumentam a permeabilidade do solo, abastecendo águas subterrâneas, 

permitem o fluxo gênico entre populações nativas e proporcionam estabilidade climática. APP‟s são 

exigências do código florestal brasileiro, e só há previsão de uso sob condições bem específicas. O 

nosso objetivo neste trabalho foi calcular o déficit de APP‟s na sub-bacia de Parauapebas-PA ao 

longo dos corpos hídricos. Nós utilizamos o programa ArcMap 10.2.2 e como variáveis a cobertura 

vegetal (raster) e os cursos hídricos (pol/ilinhas), provenientes de dados de sensores remotos, e 

demarcados sob a sub-bacia de Parauapebas-PA. Nós removemos a área da FLONA Carajás por se 

tratar de uma unidade de conservação e conter suas APP‟s devidamente protegidas. Assumindo que 

os rios possuem entre 10 e 50m de largura, realizou-se um buffer para delimitar 50m em torno dos 

rios, que é a distância de preservação legalmente exigida. Nós consideramos que valores de 

cobertura de árvores entre 0 e 60% são áreas sem cobertura vegetal, e que valores maiores que 60 

são áreas com vegetação. Com base na análise dos resultados, foi constatado que 24698 m² 

correspondem ao total de áreas que devem ser preservadas em torno dos rios. Nossos resultados 

mostram que 75% dessa área não possui vegetação ou não atendem às exigências do Código 

Florestal. Possivelmente, este número se justifica pela retirada da vegetação pelos proprietários a 
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fim de facilitar o acesso do gado ao rio, aumento da ocupação urbana nas proximidades dos corpos 

hídricos, exploração ilegal de recursos naturais e resistência dos proprietários ao cumprimento da lei 

para obtenção de maiores áreas para o plantio. Concluímos que o município de Parauapebas-PA 

possui alto déficit de áreas de preservação permanente, servindo o presente trabalho como fonte de 

informação para o poder público tomar devidas providências para a educação ambiental urbana e 

rural, fiscalização e valorização da paisagem. 

 

Palavras-chave: Código florestal, cobertura vegetal, corpos hídricos, biodiversidade e unidades de 

conservação. 
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Resumo 

A Floresta Amazônica é um complexo ambiental rico e vasto que abriga recursos ambientais e 

uma magnífica diversidade ecológica. O desenvolvimento da região e a expansão de atividades 

produtivas estão entre os fatores que contribuem para o avanço do desmatamento. Propõe-se um 

modelo de simulação espacial para análise do desmatamento, em uma área no bioma Amazônico, 

no estado do Pará, por um período de 30 anos, utilizando o software Dinamica EGO.A área de 

estudo compreende parte dos municípios de Itaituba, Rurópolis, Trairão e Aveiro. A base de dados 

para execução do modelo foi obtida junto ao Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) do 

IGC/UFMG. Foram utilizadas cenas do Projeto PRODES de órbita 228 e ponto 63 dos anos de 

1997, 2000 e 2003 e mapas das variáveis categóricas e contínuas. Utilizou-se as variáveis 

categóricas: mapas de solo, de vegetação e de áreas protegidas e, as variáveis contínuas: mapas de 

distâncias a rodovias (pavimentadas e vicinais), distâncias a rios (principais e afluentes), distâncias 

a assentamentos, declividade, altitude e atratividade urbana. A metodologia compreendeu as etapas: 

i) cálculo de matriz de transição, intervalos e pesos de evidência; ii) simulação; iv) validação e v) 

geração de cenários futuros. A matriz de transição foi calculada por meio de tabulação cruzada entre 

o mapa inicial de 1997 e o final de 2000, obtendo-se taxas de transição anualmente e, no intervalo 

total de 3 anos. Foi executado o cálculo dos intervalos categóricos em todas as transições e dos 

pesos de evidência para todas as variáveis. A determinação dos pesos de evidência foi baseada no 

teorema da probabilidade condicional de Bayes e avaliada pelo índice de Cramer, excluindo do 

modelo as variáveis: rios principais e rodovias pavimentadas que apresentaram correlação superior 

a 0,5.A validação foi realizada mediante o índice de similaridade fuzzy, por decaimento constante 

com múltiplas janelas, 1x1 a 11x11 pixels. No período de 2000 a 2003 encontrou-se para 11 janelas, 
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a mínima similaridade de 0,92 e a máxima similaridade de 0,98, indicando que os parâmetros 

adotados para a calibração foram adequados e permitem a modelagem de cenários futuros. Nesse 

período a perda de área florestada foi de 142.891 ha. Para o período de 2000 a 2030 observou uma 

redução de 47,52% da área florestada, passando esta de 2.361.816 a 1.239.476 ha. A área florestada 

diminuiu em média 187.068 ha a cada 5 anos. A expansão do desmatamento é evidenciada próxima 

a áreas desmatadas, a estradas e, na parte leste onde se localizam áreas protegidas. Conclui-se que 

as variáveis utilizadas foram adequadas para explicaram o processo de desmatamento. O modelo 

proposto foi capaz de representar a evolução do desmatamento, constituindo-se assim numa 

importante ferramenta para avaliação das mudanças do uso da terra, assim como de suporte à 

tomada de decisões pelos órgãos governamentais. 

 

Palavras-chave: Amazônia, Desmatamento, Modelagem Dinâmica. 
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Resumo 

A partir da década de 70 a gestão da paisagem tem usado metodologias de diagnósticos 

participativos bottom up, que se tornaram alternativa ao modelo top down devido ao seu 

envolvimento com questões sociais, integrando trabalhos relacionados ao manejo de bacias 

hidrográficas, áreas agrícolas, gestão urbana, etc. A capacidade de visualização e comunicação da 

metodologia contribui para a construção de benefícios, considerando questões antrópicas e naturais, 

pois agrega-se a técnica valores sociais ao relatar carências em setores como saúde, educação, 

renda, lazer. É cada vez mais usual o desenvolvimento de cenários com o objetivo de auxiliar na 

elaboração de políticas e projetos que atendam as necessidades de uma região, pois ao envolver os 

cidadãos do lugar, eleva-se a possibilidade de atender demandas prioritárias. Este trabalho foi 

realizado em Revés do Belém, Distrito pertencente a Bom Jesus do Galho/MG. Aproximadamente 

um terço da área do Distrito integra a Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce. 

Utilizando o software IRAMuTeQ, os discursos dos participantes foram tomados em workshop e 

em seguida analisados através da Classificação Hierárquica Descendente - CHD e Análise Fatorial 
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por Correspondência - AFC que trabalham estatísticas textuais. Tal análise favorece o entendimento 

quanto ao discurso do grupo e idéias presentes de forma integrada. O corpus geral foi constituído 

por quatro textos, separado em vinte e três segmentos de texto ST's, referentes a quatro relatorias 

produzidas no workshop. Vinte ST's foram aproveitados na análise (86,96%). O conteúdo analisado 

foi categorizado em cinco classes: Classe 1, com 4 ST (20%); Classe 2, com 4 ST (20%); classe 3, 

com 3 ST (15%); Classe 4, com 4 ST (20%); e Classe 5, com 5 ST (25%). Essas classes apresentam 

ramificações e cores distintas, subdividindo em temas, que comportam conteúdo em comum, apesar 

das divergências das classes. Foi possível realizar a associação do texto entre as palavras da AFC, 

considerando a frequência de incidência de palavras e as classes, representando-as em um plano 

cartesiano. Há uma relativa separação entre os quadrantes, exceto uma classe que permeia entre 

outras duas. Tais classes estão relacionadas com questões socioeconômicas e ambientais discutidas 

pelo grupo envolvido no workshop. Palavras em maior destaque são: "qualidade", "vida", "social", 

"evento", "investir", além de "energia", "limpo" e "educação ambiental". Já as duas classes restantes 

da AFC expõem anseios relacionados à produção agrícola e comunicação, destacando os produtos 

"milho", "feijão", agricultura", amendoim", "quiabo", "mandioca", "turismo", "mercado", produzir", 

"rural", "lazer", dentre outras. O discurso integrado dos participantes revela um interesse no 

desenvolvimento da localidade estudada. Através dessa análise é possível elaborar modelos 

cartográficos que representem paisagens desejadas pela comunidade, gerando resultados que podem 

auxiliar em tomadas de decisão quanto ao desenvolvimento local, sob diversos aspectos. Ex: 

modelagem potencial agropecuária, de conservação, turística, econômica de transformação, etc. No 

entanto, questões financeiras, temporais, burocráticas, governamentais acabam por dificultar que o 

método atenda situações práticas, o que conferiria  aos cidadãos o poder de influenciar nas decisões 

da localidade que habitam, assinalando demandas prioritárias. 

 

Palavras-chave: Metodologias participativas, gestão da paisagem, estatísticas textuais, modelos 

cartográficos. 
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Resumo 

Um dos grandes desafios no entorno das Unidades de Conservação é a compatibilização entre a 

proteção dos aspectos ecológicos e o uso antrópico sustentável de recursos naturais. Este trabalho 

teve como objetivo elaborar um modelo que integre as funções da paisagem, bem como atender as 

necessidades e demandas dos diferentes atores em diferentes tipos de Paisagem Multifuncional, 

cumprindo princípios de tomada de decisão, vislumbrando influenciar na aplicação de políticas 

públicas. A proposta recomenda a compatibilização entre as atividades econômicas, os processos de 

expansão urbana e de conservação do meio ambiente de forma possível e aceitável. A região de 

estudo corresponde a uma máscara poligonal retangular com área aproximada de 16.000 km². 

Compreende 75 municípios do entorno do PERD, sendo 42 municípios contemplados em sua 

totalidade e 33 municípios parciais. A modelagem do Potencial de Uso Agropecuário consiste em 

um método intermediário a definição do Potencial de Uso Conservacionista que, a partir da análise 

e cruzamento das características físicas do ambiente (solos, geologia e geomorfologia), permite 

categorizar as áreas quanto a este potencial. Para a realização da análise, foram utilizadas bases de 
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dados livres de Modelo Digital de Terreno, mapa de solos do Estado de Minas Gerais e mapa 

Geológico do Estado de Minas Gerais. Considerando a capacidade de resistência à denudação, 

fornecimento de nutrientes, drenagem, fertilidade, profundidade efetiva e tipo de relevo, pesos 

finais para cada classe de solo, litologia e declividade da área de estudo foram adotados. A variável 

Classe de Solos apresentou notas variando de 3,5 a 4,7; Litologia entre 1,1 e 2,9 e Declividade entre 

1 e 5. Os valores de ponderação de cada variável foram obtidos através da Análise Hierárquica de 

Processos: 0,5 para declividade; 0,39 para solos e 0,11 para litologia. A combinação dos mapas foi 

realizada por álgebra de mapas, determinando-se o Potencial de Uso Agropecuário da região de 

estudo. O resultado da álgebra de mapas apresentou o intervalo de abrangência variando entre 2,05 

e 4,65. Quanto mais elevado o valor numérico, maior é o potencial. A análise torna-se mais robusta 

quando são inseridas áreas potenciais de conflito compostas por Áreas de Preservação Permanente 

hídricas e manchas urbanas extraídas do mapeamento do uso e cobertura do solo da região. Tais 

áreas poderão apresentar potencial favorável para desenvolvimento agropecuário, mas restrições 

relacionadas à legislação ou características incompatíveis de uso tornam a avaliação conjunta 

necessária. Na maior porção do estado, predominam-se extensas áreas com baixo potencial 

agropecuário, sendo que os valores tabelados na metodologia levam em conta as necessidades das 

principais culturas comerciais. O principal limitante à metodologia está relacionado à ausência de 

uma base de solos com detalhamento adequado para que o resultado final são seja superestimado. 

Como exemplo dessa limitação, a classe de solo dominante no mapeamento do Estado de Minas 

Gerais é o Latossolo, classe que apresenta elevado potencial agropecuário. No entanto, ressalta-se a 

importância de aplicação da metodologia, que pode auxiliar análises ambientais, políticas e 

programas de planejamento de uso e conservação do solo e da água. 

 

Palavras-chave: Uso agropecuário, expansão urbana, conservação, paisagem multifuncional. 
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Resumo 

Os Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) contribuem na geração de renda para mais de 6 

milhões de famílias na Amazônia Brasileira. Ainda que exista uma vasta e rica literatura sobre 

PFNM em “contextos específicos” muito diversificados, essa mesma riqueza e diversidade faz com 

que esses estudos sejam de difícil generalização. Existe, portanto, a necessidade de fazer uma 

análise multiescala partindo do contexto local até escala do bioma de forma a criar uma visão 

compreensiva de como os dilemas do extrativismo na Amazônia podem ser ultrapassados e, desta 

forma, contribuir para viabilizar futuros sociobio diversos na maior floresta tropical do mundo. O 

estudo tem como objetivo descrever e caracterizar quais as inovações de nicho e quais as ações da 

política da sociobiodiversidade que são capazes de associar o extrativismo vegetal com a 

manutenção da sociobiodiversidade na Amazônia Brasileira. Neste trabalho utilizou-se a 

perspectiva multiescala como modelo conceitual para avaliar, através da análise de estudos de caso, 

quais as inovações de nicho e quais as ações da política da sociobiodiversidade que podem ser 

associadas com a melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais locais e com a 

manutenção da sociobiodiversidade na Amazônia Brasileira. A política da sociobiodiversidade 

identifica 13 territórios da sociobiodiversidade. Nesses territórios as inovações de nicho são muito 

diversificadas. Enquanto no Acre a mais conhecida é utilização da borracha (látex liquido) dos 

seringais nativos na indústria (NATEX). No estado do Amazonas o Instituto Mamiraúa rentabiliza 

os PFNM juntamente com o turismo. Para implantar sociobiodiversidade na Amazônia, estratégias 

de governança têm que ser forjadas nas diferentes escalas, desde a escala internacional (onde 

produtos florestais não madeireiros como castanha e borracha entram no mercado como 

mailto:sonia.carvalhoribeiro@gmail.com
mailto:vagnercoelho@hotmail.com
mailto:hljardim@gmail.com
mailto:bachilaura@gmail.com
mailto:tularuchkys@yahoo.com.br


 

Anais do III Simpósio de Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem                           89 
 

“commodities”), no contexto regional (dos diferentes estados) bem como no contexto local 

incluindo as diferentes paisagens na Amazônia (terra firme, ribeirinhos). As cadeias da 

Sociobiodiversidade criadas pelo MMA certamente servem para valorizar PFNM. Nesse trabalho se 

avança no estado da arte incluindo bens não materiais associados a esses produtos, por exemplo, 

identidade e conhecimento tradicional local (TEK - Traditional Ecological Knowledge) através da 

sua associação aos serviços ecossistêmicos culturais e turismo. Os resultados dos estudos de caso 

apresentam a caracterização e mapeamento da sociobiodiversidade associada ao extrativismo 

vegetal na Amazônia Brasileira usando um modelo conceitual único da Teoria “Multilevel 

Perspective”.  

 

Palavras-chave: Sociobiodiversidade, Produtos Florestais Não Madeireiros, Amazônia.  
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Resumo 

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) são plataformas práticas e versáteis para 

aquisição de dados espaciais. Acoplados com sensores fotográficos robustos, se tornaram 

alternativa para aplicação de aerofotogrametria, gerando modelos digitais de elevação (MDE) em 

alta resolução. Os MDEs podem ser utilizados para determinar caminhos preferenciais de 

escoamento superficial através do algoritmo D8. Esse procedimento avalia a elevação de um 

determinado ponto da superfície em relação a seus oito vizinhos possíveis, determinando para qual 

desses o fluxo superficial irá convergir, fazendo isso iterativamente para todo o terreno. Nessa 

conjuntura, o objetivo deste trabalho foi comparar MDEs de diferentes resoluções gerados por 

fotogrametria com VANT e avaliar sua capacidade em termos de delimitação de redes de drenagem 

superficial. A partir de levantamento com VANT Phantom4Pro, gerou-se MDEs com resoluções 

variáveis (0,1m; 0,25m; 0,5m; 1m). Para cada MDE aplicou-se o algoritmo D8 para determinar as 

direções de escoamento, seguido do algoritmo de acumulação de fluxo, utilizando o software 

QuantumGIS. Foram adotadas na área de estudo três zonas de controle (ZC) distribuídas 

aleatoriamente no terreno, de onde se coletou informações para subsidiar as comparações. O 

confrontamento de dados baseou-se (1) na porcentagem de semelhança nas direções de fluxo, (2) na 

área de contribuição para acumulação de fluxo em determinado ponto de exutório e (3) na avaliação 

visual do padrão de redes de drenagem geradas. Nos resultados sobre direção de fluxo observou-se 

que as maiores porcentagens de semelhança entre direções foram próximas a 60% e ocorrem ao se 

comparar resoluções em escalas mais próximas (como entre 10 cm-25 cm). À medida que a 

diferença entre resoluções aumenta encontram-se os piores níveis de semelhança, da ordem de 46% 

na comparação entre MDEs de 25 cm e 100 cm. Analisando-se visualmente os escoamentos 

superficiais acumulados nas respectivas zonas de controle foi observado que, apesar das direções de 

fluxo se divergirem consideravelmente, a conformação das redes de drenagem seguiu um padrão 
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similar. Os resultados para a rede de drenagem evidenciaram que ao se investigar um ponto de 

convergência dos escoamentos dentro de cada ZC, não há diferença significativa para os acúmulos 

de fluxo superficial. Para ZC1 a área de drenagem média das quatro resoluções de MDEs foi de 

1347,5 m² (desvio padrão de 105,3m²), sendo que a pior observação se encontra a 1,16 desvios-

padrão da média. Já na ZC2 observou-se área de drenagem média igual a 431,5 m² (desvio padrão 

de 21,33 m²) e 1,38 desvios-padrão para a observação mais distante dessa média. Por fim, na ZC3 

calculou-se área de drenagem de 57,25 m² (desvio-padrão de 25,77 m²) e o pior caso de registro 

distou 1,46 desvios-padrão da média. Concluindo, a configuração minuciosa de direções de fluxo 

em MDEs com altas resoluções é reflexo das particularidades geométricas da superfície, e não 

comprometem o estudo de acúmulo de escoamento superficial pelo terreno. Portanto, julga-se 

viável a aplicação da técnica de fotogrametria com VANT para representar superfícies e estruturas 

de pequena e média escala em estudos de drenagem e escoamento superficial. 

 

Palavras-chave: VANT, fotogrametria, MDE, escoamento superficial, rede de drenagem. 
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Resumo 

A Bacia do Rio Doce é uma unidade hidrográfica que tem sido bastante explorada ao longo 

dos últimos séculos, um episódio emblemático que pode ser citado é o rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração na localidade de Fundão, município de Mariana, que por sua vez localiza-se 

na Bacia hidrográfica do Rio Piranga. Em decorrência disso, as empresas responsáveis estão sendo 

levadas a desenvolverem soluções de diversos tipos, entre estas, encontra-se a definição de áreas 

prioritárias para conservação. Do ponto de vista ecológico e regulatório, um fator a se considerar 

para definição destas áreas em bacias hidrográficas foi à instituição de espaços protegidos dentro de 

imóveis rurais. Nesse contexto, o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) trouxe a consolidação 

destes instrumentos de recomposição e uso sustentável da vegetação nativa dentro dos imóveis 

rurais, sendo um deles as Áreas de Preservação Permanente (APP). O cenário atual é de intensa 

degradação e exploração dessas áreas seja pela ocupação urbana ou por atividades agropecuárias. 

Para isso tornam-se necessárias ações para restauração ambiental desses sistemas a fim de retoma-

los as suas condições iniciais e para que possam realizar a função ecológica para qual foram 

criados, destacando assim as APPs de curso d‟água. Para alocação de quais áreas intervir, as 

técnicas de gestão direcionadas às práticas de planejamento são fundamentais para o 

desenvolvimento de projetos de cunho ambiental, seja para gerar conhecimentos sobre os territórios 

contemplados ou para organizar os recursos e formular as propostas e as decisões mais adequadas 

para os trabalhos. Dentre estas, encontra-se a análise multicritério, escolhida para o estudo em 

questão, que tem sido amplamente utilizada com objetivo de descomplicar determinados processos 

de tomadas de decisão (Franco et al., 2013). Vários autores, como Valente, 2005; Vettorazzi, 2006; 
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Sartori, 2012; Uribe, 2014; Francisco et al., 2013; Valente e Vetorazzi, 2017, já desenvolveram 

estudos para definição de áreas prioritárias para reflorestamento utilizando a análise de multicritério 

como ferramenta e tiveram resultados satisfatórios em suas pesquisas. Dessa forma, o presente 

artigo traz quais as áreas de alta a baixa prioridade para restaurar pelo método de plantio total sem 

fins econômicos na Bacia do Rio Piranga. Os resultados mostraram que as áreas a sudeste do 

Parque Estadual do Rio Doce apresentam maiores propensões a receber as iniciativas de restauração 

de mata nativa. Ocorre o contrário nas regiões mais urbanizadas da bacia ou de maior densidade 

vegetal, estas últimas, que muitas vezes coincidem também com as áreas mais altas e de declividade 

mais acentuada, abrangendo as regiões de montanhas. Este estudo também traz uma possibilidade 

futura de avaliação da extensão dessas áreas prioritárias para restauração passiva com a extensão 

prevista em instrumentos para recuperação da Sub-bacia do Rio Piranga. Como instrumento cita-se 

o Plano Diretor de Bacias e também o Programa de Recuperação de APPs estabelecido no TTAC – 

Termo de Transação de Ajustamento de Conduta estabelecido entre entes públicos e privados 

graças às consequências do Rompimento da Barragem de Fundão. 
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Resumo 

Os veículos aéreos não tripulados (VANT) ou drones são versáteis, econômicos e flexíveis, 

principalmente os dedicados aos fins de mapeamento. Com estes equipamentos é possível 

acompanhar o desenvolvimento de fenômenos ecológicos em escala local por meio de conjuntos de 

dados multitemporais de excelente resolução espacial. Desta forma, objetivou-se verificar a 

evolução temporal da cobertura do solo de uma área de cerrado stricto sensu (s.s.) com base em 

imagens obtidas por VANT. O estudo foi realizado em um fragmento de cerrado s.s., localizado 

próximo à MS 270, em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Imagens digitalizadas foram obtidas 

por meio de câmara RGB 12 MP acoplada a veículo aéreo não tripulado (VANT) Phantom 3 

Standart DJI. Estas foram tomadas de novembro/2016 a agosto/2018 de uma parcela de 10x10m, a 

partir de um ponto fixo de referência, a 30 metros de altitude, com câmera em ângulo de 90° em 

relação à superfície do solo, com auxílio do software DJI Go. Dividiu-se as imagens em duas 

estações: seca (imagens de junho, julho e agosto de 2017 e 2018); e chuvosa (imagens de março, 

novembro e dezembro de 2017, e março e abril de 2018). As imagens foram processadas com o 
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auxílio do programa ImageJ. Foi realizado o teste t para verificar diferença entre as estações para 

porcentagem de área descoberta, além do teste de Mann-Whitney para verificar diferença entre as 

estações nos dados de RGB. Pode-se observar que a cobertura do solo pouco se altera ao longo do 

tempo avaliado, não sendo verificada flutuação de cobertura de solo que atenda ao padrão esperado 

comum às fitofisionomias da flora tropical. Além disso, não houve diferença entre as estações seca 

e chuvosa quanto a porcentagem de área descoberta (p>0,1), mostrando que não há aumento ou/e 

regressão da vegetação durante o ano. Entretanto, analisando a cobertura do solo por meio da 

densidade de pixel das bandas de cores, verificou-se que todas apresentaram diferença estatística 

entre as estações seca e chuvosa (RGB p< 0,01; Red p< 0,001; Green p< 0,01 e Blue p= 0,001), 

com maiores valores de densidade de pixel para a estação seca. Isso pode acontecer porque na 

estação seca a vegetação herbácea seca e a vegetação arbórea/arbustiva reúne alguns elementos 

caducifólios, tendo como resultado menor quantidade de pigmentos vegetais que poderiam absorver 

os diferentes comprimentos de onda da luz visível, enquanto que na estação chuvosa, a vegetação 

apresenta maior quantidade de pigmentos vegetais, ou seja, maior quantidade de folhas. Neste 

sentido, na estação seca boa parte da energia radiante que chega ao sistema é dissipada por reflexão 

nos diferentes comprimentos de onda, ao passo que na estação chuvosa a dissipação de parte da 

energia está restrita ao comprimento de onda do verde. Assim, verificou-se que, mesmo depois de 

22 meses, as áreas sem cobertura do solo deste cerrado s.s. não se regeneram com facilidade, 

entretanto quando se avaliou os padrões de cores (RGB. R, G e B) para as estações seca e chuvosa, 

observou-se maiores valores de densidade de pixel para a estação seca.  

 

Palavras-chave: Cerrado, Densidade de pixel, Estação, RGB, VANT. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo relatar a experiência de construção metodológica dos Indicadores de 

Qualidade e Sustentabilidade Urbana do Distrito Federal – DF. A demanda por informações que 

indiquem o desenvolvimento sustentável das dinâmicas territoriais municipais tem sido crescente no 

contexto da descentralização administrativa e tributária, a partir da Constituição de 1988, a exemplo 

das inciativas do Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH), Índice 

Sintético de Satisfação com a Qualidade de Vida de Curitiba (ISSQV) e do Observatório de 

Qualidade de Vida de Santo André. Tais indicadores, se bem empregados, podem enriquecer a 

interpretação empírica da realidade do território, orientar a elaboração de planos diretores e políticas 

públicas setoriais urbanas e acompanhar o alcance e impacto de planos, políticas e projetos, 

auxiliando no estabelecimento e concretização de metas. No âmbito do DF, a construção dos 

Indicadores de Qualidade e Sustentabilidade Urbana começou a partir de uma revisão documental 

de sistemas de indicadores municipais, dos objetivos de desenvolvimento sustentável –ODS do 

PNUD/ONU e da plataforma “Cidades Sustentáveis” que foram posteriormente triados a partir da 

mailto:alexandre.costa@codeplan.df.gov.br
mailto:ana.seraphim@segeth.df.gov.br
mailto:camila.pires@segeth.df.gov.br
mailto:heloisa.azevedo@segeth.df.gov.br
mailto:henrique.rabelo@segeth.df.gov.br
mailto:sergio.jatoba@codeplan.df.gov.br
mailto:silvia.lazari@segeth.df.gov.br


 

Anais do III Simpósio de Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem                           97 
 

adequação dos mesmos à carência por informações que subsidiem o planejamento e gestão do 

território, por meio reuniões temáticas com técnicos do governo. Num segundo momento, após uma 

primeira triagem dos indicadores, foi feita oficina com técnicos do governo, representantes de 

movimentos sociais, sindicatos e acadêmicos, onde os indicadores selecionados foram avaliados 

pelos presentes, a partir de fichas resumo, quanto a disponibilidade e confiabilidade dos dados, 

consolidação e comparabilidade da metodologia de cálculo, possibilidade de desagregação e 

atendimento às necessidades da política territorial. Como resultado da oficina foram selecionados 

27 indicadores organizados em 5 eixos temáticos: Informalidade Fundiária, Uso da Terra, 

Habitação, Vegetação e Água e Mobilidade. Os indicadores selecionados foram desenvolvidos a 

partir do esforço de organizar dados secundários da cobertura cadastral do governo e primários a 

partir de sensoriamento remoto e análises espaciais em um sistema de métricas sintéticas, com 

interfaces para sistemas de geoinformações. A elaboração do sistema, além de gerar novos dados 

permitiu a leitura de dados existentes, cuja aplicação era difícil sem este tratamento. Alguns dos 

principais achados que podem ser citados são: existe 31,76m²/hab de vegetação arbóreo-arbustiva 

nas áreas urbanas; 40,49% da população mora à 400m de uma infraestrutura cicloviária; a taxa de 

crescimento da mancha urbana foi 22,05% superior a taxa de crescimento populacional entre 2014 e 

2015; 34,42% dos terrenos da zona urbana não são registrados no cartório; e 6,37% das unidades 

imobiliária urbanas estavam com a ligação de água desligada durante 2016, o que indica vacância. 

Todas as informações do sistema de indicadores foram disponibilizadas ao público de forma 

transparente por meio de plataforma online (http://www.observatorioterritorial.segeth.df.gov.br/) e 

os shapefiles estão disponíveis para download por meio do Geoportal 

(https://www.geoportal.segeth.df.gov.br/mapa/#). Os resultados dos indicadores estão subsidiando a 

construção de Plano Estratégico de metas; revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - 

DF; formulação do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – Plandhis; e regulamentação 

distrital da Lei Federal 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana. 

Palavras-chave: Indicadores de Qualidade e Sustentabilidade Urbana, Análise Espacial, 

Planejamento Territorial e Políticas Setoriais Urbanas.  
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Resumo 

A expansão das atividades antrópicas tem intensificado as pressões sobre áreas com vegetação 

natural que, normalmente, não resistem à rápida ampliação da fronteira agrícola e de projetos 

urbanos. O presente trabalho apresenta o Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada de 

Reserva Legal (RL) com o intuito de aumentar a faixa de proteção das matas ciliares (áreas de 

preservação permanente) da propriedade em estudo com o intuito de resguardar a biodiversidade da 

fauna e da flora, bem como, garantir a propriedade a adequação a legislação vigente, considerando 

as práticas de gestão ambiental aplicáveis a este tipo de empreendimento. A análise da área a ser 

recuperada foi feita por meio de um Receptor GPS GNSS RT (Topomap T500), sendo realizado o 

perímetro da propriedade, estradas e alguns pontos de controle para o georreferenciamento da 

imagem de satélite. Ainda foram utilizados dados de uso da terra e da hidrografia da bacia do 

córrego sem denominação, da sub-bacia do Rio Dourados, no qual foi realizado sobreposições a 

vários mapas disponíveis na plataforma SISLA do IMASUL e do IBGE. Conforme o levantamento 

topográfico, a área da propriedade rural possui um déficit de 490,75 hectares. Sendo assim, foi 
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recomendado a recuperação por meio de plantio de mudas nativas utilizando a técnica de “Núcleos 

de Anderson”, para favorecer a recuperação promovendo interações ecológicas com a fauna 

dispersora, também foi mencionado a necessidade de utilização de espécies nativas do Bioma Mata 

Atlântica, pois a área em estudo possui uma vegetação nativa de Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana. A recuperação dessas áreas deverá ser feita no máximo de 20 anos. O Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) mostrou-se uma eficiente ferramenta para a delimitação das áreas de 

preservação permanente e reserva legal. Enfatiza-se a importância do uso de geotecnologias livres 

como ferramenta para auxiliar a delimitação, monitoramento ambiental e manejo de áreas 

degradadas em unidades de conservação.  

 

Palavras-chave: restauração ecológica; sistema de informação geográfica; áreas degradadas. 
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Resumo 

A agricultura no estado de Minas Gerais é uma das mais importantes fontes de contribuição para a 

economia estadual, tanto no que diz respeito à agricultura em grande escala quanto à agricultura 

familiar. Considerando este contexto, analisamos neste trabalho a diversidade produtiva da 

agricultura no estado de Minas Gerais, de forma a caracterizar e quantificar a composição e 

configuração da  paisagem  agrícola mineira, distinguindo entre  municípios mais e menos 

diversificados. Foram obtidos dados relativos à Pesquisa Agrícola Municipal, elaborada pelo IBGE, 

tendo sido calculada a média dos anos de 2013 a 2017 dos valores de área plantada para cada tipo 

de cultura realizada no estado. A partir dos valores encontrados, calculou-se a diversidade produtiva 

de cada um dos municípios por meio do índice de diversidade de Simpson (Simpson Index of 

Diversity - SID). Este índice varia de 0 a 1, sendo 0 o município que apresenta apenas um tipo de 

produção, e aumenta até o valor de 1 conforme aumenta a diversidade. Os municípios foram 

classificados a partir do respectivo SID como pouco diversificados (SID ≥ 0 e ≤ 0,35), médio 

diversificados (SID > 0,35 e ≤ 0,65) e muito diversificados (SID > 0,65). Verificou-se que 10% dos 

municípios mineiros são classificados como pouco diversos, 39% apresentam média diversidade e 

51% apresentam alta diversidade, sendo Belo Horizonte o único município que não apresentou 

nenhum tipo de produção agrícola. Dos municípios classificados como pouco diversos, verificou-se 

duas concentrações principais: na região do triângulo mineiro e no leste mineiro, na divisa das 

bacias do Rio Doce e do Rio Paraíba do Sul. A baixa diversificação pode estar relacionada a dois 

fatores principais: ou há pouca área destinada à atividade agrícola e são desenvolvidos poucos 

produtos dentro do município, ou há um forte predomínio de um tipo de cultura frente às demais. 

Os municípios classificados como médio e muito diversificados apresentam uma distribuição 
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relativamente homogênea no estado, correspondendo a 90% do total dos municípios, indo ao 

encontro da importância do agronegócio para o estado. 

 

Palavras-chave: diversificação agrícola, gestão da paisagem rural, índice de diversidade de 

Simpson. 
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Resumo 

O processo de urbanização brasileira tem sido pautado no adensamento populacional em grandes 

núcleos urbanos, em função do êxodo rural e do crescimento desordenado das cidades. Deste modo, 

as áreas urbanizadas ocupam uma parte do território federal e são superfícies críticas para o 

desenvolvimento de uma sociedade. Sendo assim, se faz necessário um planejamento de 

ordenamento territorial. O desenvolvimento sustentável de um município deve contemplar a gestão 

dos recursos de seu território e de sua população, embasado fundamentalmente nas diretrizes e 

políticas preconizadas no Plano Diretor. Este estudo foi realizado no município de Ribeirão Preto, 

localizado na região sudeste do Brasil, a nordeste do estado de São Paulo, nas coordenadas latitude 

21°10‟30”S e longitude 47°48‟38”W. A área do município é de 650,916 km² e possui 

aproximadamente 695 mil habitantes. O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição espacial e 

temporal da área urbanizada do município nos anos de 1985, 1990, 1995, 2000, 2010, 2015 e 2018; 

utilizando-se técnicas de sensoriamento remoto e interpretação visual de imagens. Para a elaboração 

dos mapas foram utilizadas imagens orbitais disponíveis no software Google Earth Pro. Em área 

total foi possível observar que de 1985 a 2018 houve um incremento de 22% da área urbanizada do 

município. Nos períodos entre 1995 a 2000 e de 2010 a 2015, ocorreram as maiores taxas de 

urbanização, 4,6% e 4,0%, respectivamente. Este crescimento reflete a expansão e o 

desenvolvimento socioeconômico da cidade nas últimas duas décadas. No ano de 1985, a área 

urbanizada ocupava 98 km
2
, representando 15% da área total da cidade. A partir dos anos 2000, as 

áreas urbanizadas passaram a representar mais de 20% da área total do município, variando de 115 
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a 186 km
2
. Em 2015, a área urbanizada compunha 32%. Em 2018, 37% da área do município está 

ocupada por edificações e estruturas pavimentadas, cerca de 242 km
2
; concentrando-se ao redor da 

rede de drenagem. Este cenário, pode ter contribuído ao longo dos anos para os frequentes 

alagamentos nas vias principais do município, uma vez que o adensamento populacional aumenta a 

geração de resíduos que são carreados para rede de drenagem, e a impermeabilização dos solos 

aumenta o escoamento superficial e dificulta a infiltração de água. O município apresentou um 

processo significativo de crescimento da ocupação urbana ao longo da rede de drenagem, no sentido 

Norte-Sul. Até 1995, é possível observar que a vertente de crescimento da área urbanizada estava 

direcionada a oeste, mas com a divisa do município vizinho foi necessário o redirecionamento da 

vertente de crescimento para o sul. Tal comportamento, reflete os incentivos e subsídios 

disponibilizados pelo município para o desenvolvimento da região sul da cidade. Atenta-se, no 

entanto, ao conflito com as áreas de recargas do aquífero Guarani nesta região. Em vista dos 

resultados, é necessário repensar as áreas de expansão urbana e a delimitação de um novo perímetro 

urbano, com estratégias que favoreçam a conservação da área de drenagem e a minimização da 

vulnerabilidade ambiental e social do município. 

 

Palavras-chave: Política de Uso do Solo; áreas urbanizadas, gestão de paisagem, desenvolvimento 

sustentável, rede de drenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


