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RESUMO 

A identificação das interferências que o modo de uso e ocupação desordenado vem 
provocando em áreas no entorno dos cursos d’água, tem se mostrado mais atrativo em estudos 
em nível de bacia hidrográfica, visto que, o desempenho hidrológico de uma bacia deve-se, as 
suas particularidades geomorfológicas tais como geologia, relevo, forma, rede de drenagem, 
área, cobertura vegetal e solo. Nesse sentido, o Igarapé Mandi como tributário do rio Urupá, 
exerce grande responsabilidade na alimentação hídrica deste segundo, visto que, o rio Urupá é 
o único abastecedor de água da cidade de Jí-Paraná/RO, logo é essencial conhecer o grau de
conservação e fragilidade desta bacia contribuinte. Diante de tal responsabilidade, o presente 
estudo pretendeu delimitar e analisar as características geométricas, de relevo e drenagem da 
bacia hidrográfica do Igarapé Mandi em Teixeirópolis/RO, bem como, verificar sua vulnera-
bilidade erosiva e comparar os dados do CAR e PRODES com o uso e ocupação do solo no 
ano de 2018. A referida bacia está localizada na parte central do estado de Rondônia, inserida 
em sua maior parte, no município de Teixeirópolis, e em menores proporções, nos municípios 
de Urupá, Nova União, Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná. Para delimitação da bacia, análise da 
hipsometria, clinografia e geração da rede de drenagem, foram adquiridas duas imagens do 
modelo digital de elevação Alos Palsar no formato, fine beam single – FBS, com resolução 
espacial de 12,5 m. Para análise da vulnerabilidade erosiva foi adotada a metodologia propos-
ta por Crepani et al. (2001), que consistiu em avaliar os critérios geologia, solo, clima, vege-
tação e geomorfologia. Os dados do CAR foram adquiridos por município na plataforma do 
SICAR, enquanto que os dados do PRODES, a partir de download de cena única no sítio do 
INPE, ambos disponibilizados gratuitamente. Cabe destacar que toda análise foi executada no 
software ArcGis versão 10.7, não diferente o uso e ocupação do solo de 2018, averiguado pela 
análise supervisionada Maximum Likelihood Classification, utilizando imagem fusionada do 
satélite CBERS 4, sensores PAN 10 e PAN 5, com resolução final de 5 m. Como resultados, 
os índices morfométricos que remetem a bacias circulares, índice de circularidade e coeficien-
te de compacidade, indicaram a não tendência a enchentes, todavia, o fator de forma manifes-
tou tendência mediana a enchentes, pressupondo reduzida tendência a enchentes, dado seu 
formato alongado próximo ao retangular. A bacia apresentou sistema de drenagem bem rami-
ficado, densidade de drenagem diagnosticada como alta e densidade hidrográfica categorizada 
como alta. Tempo de concentração elevado, condizente, dado o canal principal, classificado 
como sinuoso, reflexo da sua elevada extensão superficial e reduzido desnível topográfico. À 
vulnerabilidade erosiva revelou as regiões mais susceptíveis à perda de solos, retratando as 
relações entre o uso e as condições edafoclimáticas que mais favoreceram no comprometi-
mento da qualidade ambiental. Os dados do CAR não se mostraram muito confiáveis no reco-
nhecimento do estado de conservação da bacia, como também, na obediência do novo código 
florestal pelos proprietários. Por fim, o resultado do PRODES não se mostrou eficiente, dados 
seus sensores utilizados com baixa resolução espacial.     

Palavras-chave: Desempenho Hidrológico, Morfologia do Solo, Drenagem Fluvial. 



ABSTRACT 

The identification of the interference caused by the disordered use and occupation in 
areas around the watercourses has been more attractive in studies at the watershed level, since 
the hydrological performance of a watershed must if, their geomorphological particularities 
such as geology, relief, shape, drainage network, area, vegetation cover and soil. In this sense, 
the Igarapé Mandi as tributary of the Urupá River, has great responsibility in the water supply 
of this second, since the Urupá River is the only water supply of the city of Jí-Paraná / RO, so 
it is essential to know the degree conservation and fragility of this contributing basin. Given 
this responsibility, the present study intended to delimit and analyze the geometrical, relief 
and drainage characteristics of the Igarapé Mandi watershed in Teixeirópolis / RO, as well as 
to verify its erosive vulnerability and to compare CAR and PRODES data. with land use and 
occupation in 2018. This basin is located in the central part of the state of Rondônia, inserted 
mostly in the municipality of Teixeirópolis, and to a lesser extent in the municipalities of 
Urupá, Nova União, Ouro Black West and Ji-Paraná. For basin delimitation, hipsometry 
analysis, clinography and drainage network generation, two images of the Alos Palsar digital 
elevation model in fine beam single - FBS format, with spatial resolution of 12.5 m, were ac-
quired. To analyze erosive vulnerability, the methodology proposed by Crepani et al. (2001), 
which consisted of evaluating the criteria geology, soil, climate, vegetation and geomorpholo-
gy. CAR data were acquired by municipality on the SICAR platform, while PRODES data 
from a single scene download from the INPE website, both freely available. It should be noted 
that all analysis was performed in ArcGis software version 10.7, not differing the land use and 
occupation of 2018, verified by the Maximum Likelihood Classification supervised analysis, 
using CBERS 4 satellite fused image, PAN 10 and PAN 5 sensors, with final resolution. 5 m. 
As a result, the morphometric indexes that refer to circular basins, circularity index and com-
pactness coefficient indicated the non tendency to flood, however, the form factor showed a 
medium tendency to flood, assuming reduced tendency to flood, given its elongated shape 
near to rectangular. The basin presented well branched drainage system, drainage density di-
agnosed as high and hydrographic density categorized as high. High concentration time, con-
sistent with the main channel, classified as winding, reflecting its high surface extension and 
reduced topographic difference. The erosive vulnerability revealed the regions most suscepti-
ble to soil loss, portraying the relationships between the use and the climatic conditions that 
most favored the compromise of environmental quality. CAR data were not very reliable in 
recognizing the conservation status of the basin, as well as in the owners' compliance with the 
new forest code. Finally, the result of PRODES was not efficient, given its sensors used with 
low spatial resolution.

Keywords: Hydrologic Performance, Soil Morphology, River drainage.
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INTRODUÇÃO 

Após a abertura da rodovia 364 a região amazônica sofreu com intensas alterações 

justificado pelos inúmeros programas de colonização desenvolvidos que objetivava a interli-

gação da região ao restante do país (MOURA et al., 2017).    

Em virtude da elevada fertilidade do solo e do potencial hídrico as imediações de rios 

vieram sendo exploradas por agricultores e pecuaristas no estado de Rondônia, desrespeitando 

legislações florestais que regulamentam áreas de preservação permanente (PASSOS, 2014).  

A remoção da cobertura vegetal é decorrente do processo de ocupação para ativida-

des econômicas sendo identificado como passivos ambientais (LIMA, 2014). Em síntese Pas-

sos (2014) esclarece que a vegetação nativa em Rondônia vem sendo removida principalmen-

te para cultivo de pastagens para criação do gado de corte. 

Portanto acaba prejudicando a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos nas ba-

cias hidrográficas, comprometendo a maestria de conservação dos mananciais, além do aporte 

a ocorrência de processos erosivos, sendo assim, para restabelecer a infiltração de água no 

solo, deve-se promover métodos de revegetação nos ambientes comprometidos (ANDRADE; 

MOREIRA; SANTOS, 2019). 

A situação do solo, do relevo, da cobertura vegetal e principalmente o efeito das 

ações climáticas desempenham grandes interferências no comportamento erosivo, na medida 

em que, as práticas na superfície promovem o desgaste do solo quando submetidos a qualquer 

tipo de uso (PIOVEZAN, 2013). 

Andrade et al. (2019) afirma que é fundamental entender o processo de modificação 

do ambiente de interesse para oferecer informações para o planejamento das ocupações antro-

pogênicas, oferecendo como suporte as observações temporais por imagens de satélite.  

 Para Bezerra (2014), a identificação das interferências que o modo de uso e ocupa-

ção desordenado vem provocando em áreas no entorno dos cursos d’água, tem se mostrado 

mais atrativo em estudos em nível de bacia hidrográfica.  

Souza et al. (2018) consolida que o desempenho hidrológico de uma bacia se deve as 

suas particularidades geomorfológicas tais como geologia, relevo, forma, rede de drenagem, 

área, cobertura vegetal e solo.  

Por meio de verificação quantitativa da morfometria de uma bacia hidrográfica, é 

possível fazer uma qualificação das alterações ambientais que ocorreram através do tempo, 

mediante manifestação de indicadores físicos (FONSECA; SILVA, 2017). 

Souza et al. (2018) estabelece que o conhecimento dos cursos fluviais, por intermé-
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dio de parâmetros quantitativos permitem muitas explicações a respeito da morfogênese e da 

morfodinâmica de uma região, visto que a rede de drenagem se destaca na compartimentação 

do relevo. 

 O município de Teixeirópolis como integrante do maior percentual de ocupação da 

bacia hidrográfica em estudo, seguido de municípios de regiões adjacentes, apresenta a menor 

área territorial do estado, portanto nesta condição este é impossibilitado de ser referência em 

valores absolutos de desmatamento no estado.  

 Vale destacar que em meados da década de 2000 o referido município liderava o 

ranking de Rondônia com percentual de 95 % de sua área de cobertura vegetal removida, se-

guidos de municípios da região central do estado com proximidades da rodovia (RIBEIRO, 

2008).  

 De acordo com Lima (2014) em estudo na região da bacia, conforme o Zoneamento 

Socioeconômico Ecológico (ZSEE) do estado de Rondônia, a região está situada na Zona 1 

pertencente a usos agropecuários, agroflorestais e florestais, mais precisamente posicionada 

na Subzona 1.1 representada por áreas de intensa ocupação mas com baixa vulnerabilidade a 

erosão (RONDÔNIA, 2000).   

 Dado sua localização espacial o Igarapé Mandi como tributário do rio Urupá exerce 

grande responsabilidade na manutenção hídrica deste segundo, visto que contribui na vazão 

de um importante manancial de abastecimento público, consequentemente nesta bacia contri-

buinte, é essencial conhecer seu grau de conservação e fragilidade.  

O presente estudo teve como objetivo geral delimitar e analisar a características mor-

fométricas, bem como, verificar sua vulnerabilidade erosiva e por último comparar os dados 

do CAR e PRODES com o uso e ocupação do ano de 2018 na bacia hidrográfica do igarapé 

Mandi em Teixeirópolis/Rondônia.  

E os objetivos específicos foram: 

a) Análise morfométrica da bacia hidrográfica do Igarapé Mandi no município de Teixeirópo-

lis/Rondônia; 

b) Análise da vulnerabilidade erosiva da bacia hidrográfica do Igarapé Mandi; 

c) Confrontar os resultados do uso e cobertura do solo no ano de 2018 com os dados declara-

dos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e com Programa de Cálculo do Desflorestamento 

da Amazônia (PRODES); 

d) Discussão dos resultados como base nas determinações do Código Florestal Brasileiro (Lei 

nº 12.651/12), com ênfase nos conflitos de uso e cobertura do solo. 
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1 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

1.1 COLONIZAÇÃO DE RONDÔNIA 

O processo de colonização de Rondônia foi marcado por diversos estágios, iniciando 

em 1970 pela criação da Política de Integração Nacional (PIN) executada pelo Instituto Naci-

onal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que facilitou a elaboração de diretrizes 

para implantação dos projetos de colonização no estado, objetivando promover a inserção 

agrícola no território (MONTEBUGNOLI, 2015).  

O projeto PIN tinha como objetivo colonizar as terras situadas numa faixa de 100 km 

de largura em cada lado do eixo das rodovias na Amazônia Legal (MATIAS, 2001). Contando 

com estradas vicinais de acesso, implantação de escolas, postos de saúde e armazéns para es-

tocagem da produção, infraestrutura oferecida pelo INCRA, a década de 1970 em Rondônia 

foi destacada por um intenso fluxo migratório colonização na região, ocasionado pela oferta 

de terras (NASCIMENTO, 2010). 

No entanto, a quantidade de pessoas atraídas para a região superou o imaginado, de 

acordo com Cunha; Moser, (2010) entre os anos 1975 e 1977 houve uma acentuada ocupação, 

principalmente nos meses de julho e agosto com entrada aproximada de 3.150 famílias, exclu-

sivamente nos coletivos denominados de “pau de arara”, impondo ao INCRA desenvolver 

vários projetos fundiários de colonização e assentamento dirigido permitindo a acomodação 

dos novos ocupantes.  

Imprevistamente estas políticas trouxeram enormes prejuízos no território, visto que, 

a região foi tratada de forma homogenia, sem levar em conta as particularidades do solo, cli-

ma e vegetação, as áreas ocupadas foram derrubadas e queimadas deixando o solo fragilizado 

(NASCIMENTO, 2010).  

Na década de 1980 surgiram problemas relacionados ao manejo incorreto dos solos, 

frente às técnicas inapropriadas aplicadas na região, resultante de pouco conhecimento técnico 

e falta de recursos (NASCIMENTO, 2010). Deste modo a solução encontrada no intuito de 

amenizar os impactos gerados pelos programas acima mencionados, se baseou na criação e 

execução de dois novos projetos de desenvolvimento para o estado de Rondônia. 

O primeiro foi o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil - 

POLONOROESTE criado em 1981, tinha como estratégia viabilizar o ordenamento territorial 

com base nos projetos de colonização iniciados na década de 1970 visando assegurar a prote-

ção do ambiente e das comunidades indígenas, tendo o apoio do Banco Mundial (MATIAS, 
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2001).  

 Em três etapas tinha como objetivo em sua execução, a pavimentação da BR 364, 

implantação de postos de saúde para controle da malária e incentivo às pesquisas sanitárias, 

desenvolvimento agrícola associado à proteção ambiental, na segunda previa que as ações de 

desenvolvimento rural fossem expandidas e por último com a criação dos centros urbanos 

permitiria o desenvolvimento das regiões não ocupadas (MATIAS, 2001). 

 Apesar do bom planejamento o programa não obteve êxito na proteção e assistência 

das áreas e comunidades indígenas, ainda mais nos aspectos de proteção e conservação do 

meio ambiente (MATIAS, 2001). Na tentativa de reparar as falhas do POLONOROESTE, em 

1987 o Banco Mundial iniciou discussões para criação do Projeto Agropecuário e Florestal de 

Rondônia - PLANAFLORO liberado sua aprovação em 1992. 

 O PLANAFLORO tinha como missão garantir a conservação da biodiversidade exis-

tente, alterar a execução de trabalho, melhorar infraestrutura dos órgãos governamentais, pro-

teger unidades de conservação e terras indígenas, promover o manejo florestal integrado com 

sistemas agrícolas e, sobretudo efetivar o Zoneamento Agroecológico de Rondônia 

(PEDLOWSKI; DALE; MATRICARDI, 1999). 

Contudo a grande diferença entre o PLANAFLORO e o POLONOROESTE que o 

primeiro não planejava a construção de estradas (PEDLOWSKI; DALE; MATRICARDI, 

1999). Em virtude da execução do Zoneamento aprovado em 1988, o PLANAFLORO não 

atingiu os objetivos estabelecidos, provocando situações de conflitos entre índios e colonos, 

por disputa de teras (NASCIMENTO, 2010). 

 Na opinião de Fearnside (1990) o fator que elevou a expansão do desmatamento em 

Rondônia foi à abertura de estradas, de maneira menos onerosa potencializou o escoamento 

dos produtos, oferecendo as atividades mais agilidade nas formações de pastagens, recebendo 

como vantagens, lotes mais valorizados, mais rentáveis conferindo direito de posse.  

 

1.2 PERDA DE SOLOS 

  

Primeiramente a morfogênese se refere às ações que predominam os processos erosi-

vos e a pedogênese persistem os processos formadores dos solos (ARNESEN, 2009). Este 

ainda acrescenta que os processos erosivos implicam riscos a estabilidade dos terrenos, possi-

bilitando o deslocamento dos sedimentos para as drenagens. 

 A erosão é definida como uma ação pelo qual resulta uma desagregação e desloca-

mento dos fragmentos que compõem o solo, tendo como principais causadores deste fenôme-
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no a atuação da água, vento e gelo, normalmente iniciado por escoamento superficial resultan-

tes de eventos de precipitação, escoando sem constituir caminhos preferenciais (erosão lami-

nar), através de canais preferenciais com erosão concentrada (sulcos e ravinas) ou por intera-

ção do escoamento superficial e subsuperficial (voçorocas) (FARIA; GOES; SILVA, 2003). 

O processo de ocupação do solo desequilibra o meio ambiente ampliando a taxa de 

erosão o que expõem as populações assentadas a um maior risco de deslizamento promovendo 

o acúmulo de sedimentos e assoreamento de rios (ARNESEN, 2009).

O intemperismo atua como principal modificador das unidades rochosas, este ocorre 

de maneira física e química, sendo a primeira oriunda de esforços mecânicos internos e exter-

nos às rochas e o segundo decorrente de reações químicas entre a rocha e a água por participar 

ativamente nas reações como portadora ou agente reagente nos produtos de reação, sendo as-

sim o intemperismo deve ser analisado em escala de tempo geológico (CREPANI et al., 

2001). 

O clima regula de maneira direta no intemperismo de uma região, através da tempera-

tura e precipitação, e indiretamente pela cobertura vegetal existente (CREPANI et al., 2001). 

O mesmo autor ainda acrescenta que o fenômeno da denudação surge inicialmente, através da 

precipitação provocando o intemperismo sobre as rochas, e logo depois removendo o solo por 

erosão hídrica.  

Para Crepani et al. (2001) a erosividade pode ser entendida como a capacidade da 

chuva em acarretar a erosão, ou seja, a força da chuva em causar erosão e da capacidade do 

solo em resistir a erosão.  

Quando se considera o processo erosivo, diversos fatores devem ser considerados em 

análise do solo. Os fatores internos como características físicas e químicas, composição mine-

ralógica e granulométrica, ademais fatores externos que ocorrem na superfície do solo influ-

enciando na erodibilidade, termo referido à capacidade de determinado solo resistir à erosão 

(CREPANI et al., 2001).   

Fatores naturais no solo como a permeabilidade, presença de camadas impermeáveis, 

proporção e tipos de argilas, estrutura e profundidade, condicionam a maior ou menor vulne-

rabilidade a erosão, acentuando-se quando induzidos antropicamente, incapacitando a área 

envolvida de suportar o meio e acarretando interferências no local de depósito (CREPANI et 

al., 2001).   

A cobertura vegetal tem como finalidade exercer proteção ao solo contra eventos cli-

máticos naturais que de alguma forma promoverá o deslocamento do solo, trata-se, de um 

importante fator de proteção da unidade de paisagem contra eventos morfogenéticos (CRE-
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PANI et al., 2001). 

Solos e rochas impermeáveis dificultam o processo de infiltração e percolação de 

água no solo, potencializando o transporte de materiais na superfície do solo através do esco-

amento superficial intenso ou energia potencial (runoff), além do mais, requerendo um maior 

número de canais responsáveis pela drenagem deste volume às partes mais baixas, resultando 

numa maior aptidão erosiva ou morfogênese (CREPANI et al., 2001). 

Assim a amplitude altimétrica é um indicador de transformação da energia potencial 

em cinética (runoff), que a água poderá adquirir em seu deslocamento pelos leitos de drena-

gens superficiais, ou seja, maiores as diferenças de cotas na região (desnível) resultam em 

maiores velocidades adquiridas pelas águas pluviais e maiores serão as consequências do pro-

cesso erosivo inerente à morfogênese (CREPANI et al., 2001).  

Por último a declividade do terreno em relação ao nível do mar, atua bem semelhante 

no comportamento das águas oriundas da precipitação pluviométrica, visto que, maiores de-

clividades induzem diretamente na transformação da energia potencial em energia cinética da 

velocidade das águas superficiais (runoff) excedentes, fortalecendo o processo erosivo e pre-

valecendo a morfogênese (CREPANI et al., 2001). 

1.3 CÓDIGO FLORESTAL 

O código florestal no Brasil teve sua primeira exibição em 1934 pelo decreto 23.793, 

contudo não definiu os limites de faixas de proteção, em 1965 pela lei 4.771 foram constituí-

dos os primeiros limites e parâmetros relativos às faixas de proteção de áreas marginais, e 

enfim em 2012 o código florestal foi atualizado pela lei 12.651 de 25 de maio, propondo re-

duções nas APP’s implicando em longo prazo possibilidade de crise hídrica (MOURA et al., 

2017). 

O novo código florestal estabelece a proteção de florestas e ecossistemas naturais, 

reconhecendo áreas privadas como de interesse social, regularizando a conservação, explora-

ção e recuperação da vegetação nativa em nível federal, ainda mais, instituindo o Cadastro 

Ambiental Rural - CAR, Cota de Reserva Ambiental – CRA e Programa de Regularização 

Ambiental - PRA como instrumentos (SANTOS, 2018).  

Os programas de regularização ambiental – PRA tem como finalidade apoiar a manu-

tenção, recomposição ou recuperação nas áreas de reserva legal, de preservação permanente, e 

de uso restrito, ainda mais na compensação de reserva legal das propriedades rurais (SILVA, 

2014). 
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Como forma de adequação ao novo código florestal admite-se em caso de irregulari-

dade da reserva legal, a adoção de recomposição em forma de plantio variado de espécies na-

tivas, frutíferas e exóticas, ou mediante regeneração natural com isolamento da área a ser re-

cuperada, e por último, a compensação utilizando-se os instrumentos de CRA ou adesão de 

servidão ambiental adquirindo ou arrendando áreas por parte do produtor rural (SANTOS, 

2018). 

A unidade de CRA corresponde à dimensão de um hectare de reserva legal, acompa-

nhando o valor do hectare arrendado na região, tem como requisito o averbamento em cartório 

somente de áreas georreferenciadas que não sobrepõem áreas de reserva legal em proprieda-

des acima de 4 módulos fiscais, apresentando benefícios de simplicidade e de redução nas 

despesas por parte do requerente, ademais o ofertante com incentivos contribui na conserva-

ção da biodiversidade e manutenção de serviços ecossistêmicos (SANTOS, 2018). 

1.3.1 CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) criado pela lei 12.651/12 em seu artigo 29 Brasil 

(2012) consiste em um banco de dados com o propósito de integrar informações ambientais 

das propriedades e posses rurais, em defesa ao controle e monitoramento das florestas e varia-

das formas de vegetação nativa, tendo em vista o combate ao desmatamento, auxiliando no 

planejamento ambiental e econômico (PIOVEZAN, 2013). 

Conforme Santos (2018) os atributos do CAR georreferenciados de localização de 

nascentes, áreas de uso restrito, servidão administrativa, área dos imóveis, áreas consolidadas, 

reservas legais, APP’s, áreas de pousio e hidrografia foram disponibilizados pelo governo 

federal em módulo de consulta pública em novembro de 2016, através da plataforma eletrôni-

ca do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR).   

Estas informações somadas ao uso de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto facilitam a execução de análises ambientais em áreas protegidas, no sentido de apre-

sentar em forma de mapas temáticos informações que servirão de benefícios técnicos para 

tomada de decisão, adotando-se condutas preservacionistas de recuperação ambiental (SAN-

TOS, 2018). 

A inscrição no CAR firmada de compromisso de regularização ambiental do imóvel 

rural permite em alguns casos, a concessão de Cotas de Reserva Ambiental, obtendo regula-

mentação do tamanho das APP’s em conformidade com a dimensão da propriedade, conver-

sões de multas pendentes em serviços ecossistêmicos relativo às recebidas anteriores 22 de 
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julho de 2008 e regularização da tarifa de Tributação do Imposto Territorial Rural (ITR) como 

benefícios do Programa de Regularização Ambiental (PIOVEZAN, 2013). 

 Por meio de equipamentos de posicionamento terrestre (Global Positioning System) 

ou imagens de satélites orbitais de alta resolução são correlacionados informações com vista a 

permitir o georreferenciamento das divisas do imóvel e identificação dos usos do solo, possi-

bilitando a localização de remanescentes de vegetação nativa, reserva legal, área de preserva-

ção permanente, áreas consolidadas e antropizadas (OLIVEIRA et al., 2014).  

 O estado de Rondônia de acordo com o SICAR em levantamento realizado no mês de 

julho de 2019 apresenta 13.946.885,00 ha de áreas cadastradas no sistema em um total de 

143.129 imóveis cadastrados (CAR, 2019). Considerando que o estado de Rondônia apresenta 

uma área territorial de 23,7 milhões de hectares, totalizando 4,7 % da Amazônia Legal (PIO-

NTEKOWSKI et al., 2014). A área contabilizada pelo sistema no estado corresponde um per-

centual de 58,7 %. 

 Com base no censo agropecuário realizado no ano de 2017 disponibilizado por esta-

dos em arquivo de formato KML, após download dos dados referente ao estado de Rondônia 

foi verificado que para o presente estudo um total de 689 propriedades integrantes contabili-

zadas (IBGE, 2017). 

 

1.3.2 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)   

  

Reconhecido como ambientes frágeis e vulneráveis as áreas de preservação perma-

mente (APP’s), podem ser encontradas em áreas privadas ou públicas, rurais ou urbanas, no 

entanto não importa onde seja encontradas todas são protegidas legalmente (MATIELLO et 

al., 2017).   

Com a finalidade de assegurar a hidrografia e mantê-la conservada, entendem-se como 

área de preservação permanente as vegetações no entorno dos canais de drenagem perenes e 

intermitentes (PASSOS, 2014). 

Implicações tais como assoreamento de rios, ausência de alimentação de corpos 

d’água no período de estiagem em consequência da não alimentação de lençóis freáticos em 

períodos chuvosos desequilibram cadeias ecológicas da fauna e flora e promovem perdas de 

espécies endêmicas relativos a não proteção das áreas de preservação permanente (PASSOS, 

2014).  

Como procedimento de suporte a lei 12.651/12 Brasil (2012) do novo código florestal 

classifica as APP em: encostas e topo de morros, faixas marginais de qualquer curso d’água 
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natural perene ou intermitente exceto os efêmeros, áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, 

áreas no entorno de reservatórios d’água artificiais decorrentes de barramentos ou represa-

mento de cursos d’água naturais, encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 

restingas e manguezais, áreas no entorna das nascentes e dos olhos d’água perenes. 

Por meio de geoprocessamento com utilização de ferramentas cartográficas em sof-

tware SIG, torna-se possível computar áreas de preservação permanente após construção de 

mapas temáticos de uso do solo, analisando afastamento de topos de morros ou corpos d’água 

ou por meio de diagnóstico por áreas de declividade (PIOVEZAN, 2013).   

1.3.3 RESERVA LEGAL 

De acordo com lei 12.651, de 25 de maio de 2012, considerada o Novo Código Flo-

restal Brasileiro, em seu artigo 3°, inciso III a reserva legal é definida como: 

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada 
nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo susten-
tável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (BRASIL, 2012. p. 2). 

No art. 12, incisos I e II da referida lei, Brasil (2012, p. 8), estabelece que: 

 Todo o imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, 
a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à 
área do imóvel 
I – localizado na Amazônia Legal: 
a) 80%, no imóvel situado em área de florestas;
b) 35%, no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20%, no imóvel situado em área de campos gerais;
II – Localizado nas demais regiões do País: 20%. 

A Portaria nº 117, de 11 de maio de 2016 Rondônia (2016), em seu art. 2°, 

inciso IV define como remanescente de vegetação nativa: “área com vegetação nativa em es-

tágio primário ou secundário avançado de regeneração”. 

Existem definições importantes a serem consideradas, a respeito da lei 12.651, que in-

terferem diretamente na quantificação da área de reserva legal nos imóveis rurais, começando 

pelo conceito de área rural consolidada: “Área de imóvel rural com ocupação preexistente a 

22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, 
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neste último caso, a adoção do regime de pousio” (BRASIL, 2012, p. 2). 

Ainda no art. 3°, conforme o inciso V, pequena propriedade ou posse rural familiar é 

conceituado como: “Aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária” 

(BRASIL, 2012, p. 2). 

Ainda mais no paragrafo único, também do art. 3º pode ser entendido o disposto de 

tratamento dispensado:  

Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a 
que se refere o inciso V deste artigo às propriedades e posses rurais com até 4 (Qua-
tro) módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como às 
terras indígenas e às demais áreas de povos e comunidades tradicionais que façam 
uso coletivo do seu território (BRASIL, 2012, p. 4). 

 

 Considerando o Art. 67 do novo código florestal, as propriedades mencionadas no 

paragrafo anterior deverão observar os seguintes percentuais em relação à reserva legal:  

 

Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 
(quatro) módulos fiscais e que possuem remanescentes de vegetação nativa em per-
centuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a 
área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas no-
vas conversões para uso alternativo do solo (BRASIL, 2012, p. 25 e 26). 

 
Como forma de recompor a reserva, exclusivamente deve - se considerar os seguintes 

requisitos disposto no art. 66 (BRASIL, 2012, p. 25):  

 

O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho 
de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, po-
derá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as 
seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: 
I – recompor a Reserva Legal; 
II – permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; 
III – Compensar a Reserva Legal. 
  

 

 Conforme estabelecido pela instrução normativa n° 2, de 09 de agosto de 2017, em 

seus art.  2 e 3, o estado de Rondônia deve obedecer aos seguintes percentuais mínimos de 

área de reserva legal (RONDÔNIA, 2017): 

Art. 2:  

I – 10%, para imóveis de até 2 módulos fiscais, contidas em áreas de florestas, cerrado e cam-

pos gerais, situado nas zonas 1 e 2. 

II – 20%, para imóveis entre 2 e 4 módulos fiscais, contidos em áreas de florestas, cerrado e 

campos gerais, situados nas zonas 1 e 2. 

Art. 3° 50%, para imóveis acima de 4 módulos fiscais, localizados em áreas de florestas, situ-
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ados nas zonas 1 e 2. 

1.4 PRODES 

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite 

(PRODES) consiste em um monitoramento iniciado em 1988 pelo INPE através de imagens 

do satélite Landsat, no intuito de estimar anualmente a taxa de desmatamento na Amazônia 

Legal, verificada a partir de perda florestal primária por corte raso,  quando removida por 

completo em curto intervalo de tempo (INPE, 2013).  

Alves (2016) ressalta que neste projeto, são empregadas imagens do satélite Landsat 

com período de inspeção de 16 dias, e resolução espacial, compreendida no intervalo de 20 a 

30 metros. 

A princípio o PRODES era designado como analógico, devido à detecção e interpre-

tação dos polígonos de desmatamento ser alcançados manualmente, através de interpretação 

visual, contudo entre 2003 e 2005, o INPE passou utilizar classificação digital computadori-

zada pelo software Spring, fase conhecida como PRODES digital, após 2005, imediatamente 

como base tecnológica passou a utilizar o TerraAmazon, facilitando o armazenamento e aces-

so dos dados (INPE, 2013). 

De acordo com o INPE (2013) a identificação das regiões com retirada completa da 

cobertura florestal (corte raso) e áreas com impacto de exploração madeireira, é realizada em 

áreas acima de 6,25 hectares. Os arquivos referentes ao monitoramento passaram a ser divul-

gado pelo INPE no ano de 2012, este acervo conta com o desmatamento anual apresentado 

sob a forma de polígonos em formato vetorial, como também as imagens de satélites utiliza-

das no monitoramento.  

Para detecção dos alvos no solo o PRODES utiliza a floresta, desflorestamento, não 

floresta (outros tipos de fitofisionomias vegetais encontrados), hidrografia, nuvens e resíduos 

(elementos não identificados), como classes (INPE, 2013).  Todavia estes dados servem para 

redefinição dos municípios do Bioma Amazônico, regularização fundiária, instituição de re-

gras para acesso a créditos federais, como também para a diminuição do desmatamento (IN-

PE, 2013).  

A intenção principal é realizar o monitoramento de formações florestais, caracteriza-

das por fitofisionomias vegetais, que prevalecem espécies arbóreas-lenhosas de grande porte, 

excluindo-se a classe não floresta por meio de uma máscara (ROSA, 2017).  

A cada ano de monitoramento, é utilizado o mapa gerado no ano anterior com todas 
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as classes designadas acima, a fim de orientação e excluir a probabilidade que os desmata-

mentos quantificados em anos anteriores venham a ser novamente mapeados, detectados e 

contabilizados novamente (ROSA, 2017).  

1.5 GEOPROCESSAMENTO 

Utilizado por profissionais que atua com sistemas de informação geográfica, proces-

samento digital de imagens e cartografia digital, o geoprocessamento é estabelecido como um 

conjunto de tecnologias designadas à coleta e tratamento de informações espaciais, aperfeiço-

amento de novas aplicações e sistemas com inúmeros níveis de refinamento (ROSA, 2013). 

O geoprocessamento aliado aos procedimentos de processamento digital de imagens 

propicia a distinção entre elementos, identificação por meio de textura, forma, estrutura, con-

texto das imagens, sombra, cor e tonalidade, esclarecendo resultados por meio de entidades e 

objetos retratados em uma imagem (ANDRADE; MOREIRA; SANTOS, 2019).  

Colaborando na gestão territorial o geoprocessamento é importante, pois auxilia na 

quantificação das áreas bem como suas porcentagens em cada classe (ARNESEN, 2009). Em 

se tratando de propriedades rurais, o SIG mediante geoprocessamento permite fazer averigua-

ções de atributos, por meio de técnicas automáticas de verificação de dados e feições em ma-

pas temáticos (PIOVEZAN, 2013). 

Assim o geoprocessamento pode ser usado para estudos ambientais, acima de tudo 

com ênfase para o estado de Rondônia no acompanhamento da transformação da cobertura 

vegetal na região de floresta amazônica (SANTOS et al., 2015). 

1.5.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi designado para ser um sistema compu-

tacional, que desempenha um número imensurável de informações de caráter geográfico, para 

analise espacial referenciado a um sistema de coordenadas e datum (FREITAS; BASSOM; 

FERRI, 2015).    

O primeiro SIG a ser desenvolvido, e que contemplou várias funções, foi o Canadian 

Geographic Information System em 1964 no Canadá, onde integrou a aquisição, armazena-

mento, manipulação, análise, simulação, modelagem e apresentação de dados referenciados 

espacialmente (ROSA, 2013).   

Além disso, o SIG é empregado para a elaboração de mapas, por dispor de bancos de 
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dados geográficos, oferecendo estrutura para análise espacial de fenômenos, por contar com 

recuperação e armazenamento de informação espacial (LIMA, 2014). Acresce o SIG integra 

diversas formas de informações de natureza espacial, como unidade de coleta dos dados po-

dem ser apresentados em forma gráfica de pontos, linhas, polígonos e dados numéricos e alfa-

numéricos (ROSA, 2013).  

As tecnologias do Sistema de Informações Geográficas (SIG) a exemplo do software 

ArcGIS permitem a análise de imagens de satélites obtidas através das técnicas de processa-

mento digital de imagens (PDI), identificando fragmentos florestais e áreas de preservação 

permanente (PASSOS, 2014). 

Infere-se por processamento digital de imagens (PDI) o manuseio de imagens em sof-

tware no computador, no qual o arquivo de entrada e o produto resultante sejam imagens 

(OLIVEIRA, 2018). Como primaria na análise de imagens orbitais oriundas do sensoriamento 

remoto, o SIG assegura a classificação integração e extração de atributos, além de ferramentas 

cartográficas que facilitam na representação dos atributos terrestres (LIMA, 2014). 

Inúmeras são as aplicações de um SIG, mas é importante ressaltar os produtos que in-

corporam o espaço físico descrevendo fenômenos climáticos, sociais, humanos e econômicos 

realçando ações de planejamento, monitoramento, manejo, gestão e especificação de espaços 

(FREITAS; BASSOM; FERRI, 2015).    

1.5.2 SENSORIAMENTO REMOTO 

A aplicação do sensoriamento remoto vem se tornando prática comum, pois o mesmo 

possibilita o mapeamento de entidades sem a necessidade de entrar em contato com o ambien-

te de análise (PASSOS, 2014).  Característica favorável por não apresentar nenhum tipo de 

agressão ao ambiente de exploração (RIBEIRO, 2008). 

Sensores remotos são dispositivos habilitados a captarem energia proveniente dos ob-

jetos e convertê-los em sinais passíveis de serem identificados na retirada de informações, 

normalmente estes equipamentos para serem transportados são acoplados em satélites artifici-

ais (RIBEIRO, 2008).   

Na forma de imagens ou valores, as informações geradas pelos sensores devem-se a 

radiação eletromagnética emitida pelo sol que ao irradiar os objetos no solo parte desta é re-

fletida e capturada pelos sensores bem como convertida em sinais com capacidade de registro 

(FREITAS et al., 2015).  

Outra característica do sensoriamento remoto é a possibilidade de monitoramento de 
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grandes extensões territoriais, de maneira que se possa averiguar a aceitação da legislação 

ambiental (ROCHA, 2018). Os sensores podem ser classificados em imageadores fornecendo 

imagens, e não imageadores disponibilizando unicamente produtos em forma de dígitos ou 

gráficos (FREITAS et al., 2015).   

Cada sensor é destinado a uma aplicação particular, estes operam realizando o image-

amento da superfície terrestre em comprimentos de onda pré-estabelecidos do espectro ele-

tromagnético (resolução espectral), discernindo e mensurando alvos projetados geometrica-

mente no solo (resolução espacial), e demorando certo intervalo de tempo para novamente 

imagearem uma mesma região (resolução temporal) (ROCHA, 2018).   

As variabilidades de reflectâncias oriundas dos objetos na superfície terrestre deman-

dam a cada dia um maior número de bandas, pois quanto mais bandas um sensor captar, maior 

será sua resolução espectral que compete ao sensor definir em pequenos intervalos, compri-

mentos de onda (FREITAS; BASSOM; FERRI, 2015). 

A habilidade dos sensores constatar oscilações na radiância eletromagnética recebida 

dos objetos é denominada de resolução radiométrica, cada pixel expressa uma radiância em 

forma de níveis de cinza (bits) que é representado em formato de potência de 2, este simboliza 

o número de dígitos binários necessários para armazenar o valor máximo de níveis de cinza, a

título de exemplo 2^8= 256 níveis de cinza (FREITAS; BASSOM; FERRI, 2015; OLIVEI-

RA, 2018).   

O tamanho de um pixel que o sensor é capaz de obter está diretamente relacionado na 

detecção dos objetos, quanto menor for um pixel melhor será a resolução espacial do sensor e 

consequentemente melhor será o detalhamento da imagem resultante, logo um alvo no solo só 

será identificado se possuir uma dimensão superior ou igual da resolução espacial que o sen-

sor foi projetado (FREITAS; BASSOM; FERRI, 2015). 

Andrade et al. (2019) conceitua que o sensoriamento remoto, é uma ferramenta de 

identificação de padrões, onde é possível identificar um alvo, pela ordenação que este se apre-

senta na imagem, ou quaisquer outros elementos, na superfície. 

1.6 BACIA HIDROGRÁFICA 

Por meio de critérios e diretrizes de ocupação e manejo a bacia hidrográfica instituí-

da pela lei 9.433 Brasil (1997), como unidade territorial de implantação da Política Nacional 

dos Recursos Hídricos visando prevenir e defendê-la contra possíveis eventos hidrológicos 

extremos, resultantes da má ocupação do solo, ainda mais assegurar a disponibilidade de água 
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com sua utilização racional (FONSECA; SILVA, 2017). 

A bacia hidrográfica é confrontada por divisor de águas, num conjunto de terras dre-

nadas por um rio principal e seus tributários, formando a rede de drenagem, responsáveis por 

transportarem sedimentos em suspensão de fundo e substâncias orgânicas e inorgânicas dis-

solvidas, desde suas nascentes em superfícies adjacentes mais elevadas, até sua foz posiciona-

da na parte mais baixa (CASTRO; CARVALHO, 2009). 

Muitos são os processos analisados em bacia hidrográfica iniciando pela ação dos 

agentes intempéricos encarregados de denudação, acumulação e transporte de sedimentos no 

âmbito da geologia, conferindo o formato do padrão de drenagem através do escoamento su-

perficial e recarga de aquíferos (SALES; JUNIOR; SANTOS, 2013).  

Contribuindo na identificação do volume de água produzido como deflúvio, a área de 

uma bacia exerce relação direta na disponibilidade hídrica escoada superficialmente, sendo 

assim, depois de verificados as características de forma e os processos envolvidos, estas in-

formações podem ser utilizadas no planejamento (FERREIRA et al., 2010).   

Possibilitando a identificação e diminuição dos impactos ambientais, o uso e ocupa-

ção do solo, em nível de bacia hidrográfica, estão se tornando cada vez mais relevantes, jus-

tamente pela disponibilização de dados associados às intervenções realizadas no entorno dos 

cursos d’água, permitindo a elaboração de planos de manejo com o eventual monitoramento 

da área (BEZERRA, 2014). 

Considerando que a partir de suas fronteiras se processa toda uma dinâmica de inte-

ração, resultante de deslocamento de água e solo, escoamento superficial com infiltração de 

água, a bacia hidrográfica inquestionavelmente deve ser considerada como unidade territorial 

de gerenciamento de todos os seus recursos naturais existentes (BARBOSA, 2015). 

1.7 DEFINIÇÕES AMBIENTAIS 

 O conceito de susceptibilidade é definido pela tendência ao desenvolvimento de um 

fenômeno ou processo em uma dada área devido as suas características físicas, enquanto que a 

vulnerabilidade mede em graus a tendência de perdas e danos dos elementos expostos, ou 

seja, quanto maior o grau maior será a vulnerabilidade (CPRM, 2014).  

Conforme CPRM (2014) o risco é definido pela medida de ameaça que esta poderá 

causar no desenvolvimento de consequências num dado intervalo de tempo sobre bens, vidas 

e etc., enquanto que o perigo refere-se à condição com periculosidade do potencial para de-

senvolvimento de perdas e danos num dado período de tempo.  
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Condições edafoclimáticas referem-se à influência dos solos nos seres vivos, princi-

palmente os organismos do reino vegetal, admitindo o uso da terra pelo homem que aliado a 

fatores como relevo, litologia, humidade do ar, clima, precipitação pluvial, tipo de solo, tem-

peratura, composição atmosférica, radiação, vento podem estimular ou afetar o crescimento 

das plantas (VIANA, 2007). 

 

2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO  

 

 A bacia hidrográfica do Igarapé Mandi está localizada na parte central do estado de 

Rondônia, mais precisamente inserida em sua maior parte no município de Teixeiropólis, 

ocupando neste, uma área territorial de 351,01 Km² (76,30 %), como pode ser observado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo. 
Fonte: Autor. 
 
 Em menores proporções atinge municípios vizinhos, Urupá 29,11 Km² (3,50 %), 

Nova União 24,50 Km² (3,03 %), Ouro Preto do Oeste 10,52 Km² (0,53 %) e por último Ji – 

Paraná 7,50 Km² (0,11 %). 
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2.2 CLIMA 

De acordo com a classificação de Alvares et al. (2013) a região da bacia dispõe de um 

clima quente e úmido com regime de chuvas monçônico e predominantemente úmido (Am), a 

temperatura média anual se concentra na faixa de 24 a 26 °C, enquanto que a pluviosidade 

anual se encontra na faixa de 1900 e 2200 mm.  

Conforme disponibilizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 

em mapa pluviométrico de isoietas do Brasil, disponibilizado gratuitamente através do site 

(http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Atlas-Pluviometrico-do-

Brasil-1351.html) a precipitação média anual para a bacia pode ser observada conforme a Fi-

gura 2.  

Figura 2 – Mapa pluviométrico médio anual da precipitação na região da bacia do Igarapé Mandi. 

Segundo Webler et al., (2013) a região central de Rondônia apresenta período úmido 

nos meses de janeiro a março, período de transição úmido-seco nos meses de abril a junho, o 

seco de julho a setembro e por último o período de transição seco-úmido nos meses de outu-

bro a dezembro.  
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2.3 GEOLOGIA 

A base geológica da bacia foi obtida a partir da carta geológica da Companhia de Pes-

quisa de Recursos Minerais (CPRM) disponibilizada gratuitamente através do site (<ge-

osgb.cprm.gov.br>), nesta base foi encontrada as formações rochosas independentes de Areni-

to, Arenito Folhelho e Complexo Jamari. 

O Complexo Jamari é uma associação heterogênea de rochas polideformadas e meta-

morfisadas em grau médio a alto, constituída por gnaisses, migmatitos, granitos, anfibolitos e 

granulitos, encontradas na porção centro-oriental do estado de Rondônia na faixa de Arique-

mes a Ji-Paraná e a oeste na divisa com o Acre (QUADROS e RIZZOTTO, 2007). A disposi-

ção das camadas rochosas, assim como sua extensão e proporção podem ser observada na 

Figura 3. 

Figura 3 – Identificação e percentual geológico territorial da bacia do Igarapé Mandi. 

O arenito e o folhelho são rochas sedimentares litificadas indicando acomodação em 

áreas de baixa energia (CPRM, 2010). Tendo como principal constituinte químico presente 

em sua composição o dióxido de silício SiO2 (sílica) a principal componente da areia, contri-

buindo em cerca de 78,33% e 58,10 % respetivamente em sua composição (CREPANI et al., 

2001). De acordo com Quadros e Rizzotto (2007) os folhelhos adquirem a areia pelo possível 
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contato com os arenitos sobrepostos. 

Os arenitos são de coloração rosa – avermelhado, laminados, finos e quartnosos, em 

geral, contém intercalações entre siltito e folhelho milimetricamente laminados (QUADROS; 

RIZZOTTO, 2007). Apresentando granulometria média os arenitos também são compostos 

por quartzo, feldspato e muscovita (PEDREIRA; BAHIA, 2004). 

Os folhelhos (rochas sedimentares argilosas) são identificados como do grupo detrí-

ticas, visto que, são formadas por acumulação resultante de diagênese de decomposição e de-

sagregação de sedimentos de rochas da superfície terrestre (PUC-RIO, 2019). Estas rochas 

quando expostas na superfície, por meio de desidratação se fragmenta em fraturas conchoi-

dais, ao passo que, solos derivados de sedimentos de folhelhos reduzem-se a permeabilidade 

(CPRM, 2010). 

A característica mais marcante do folhelho é o desenvolvimento da fissilidade, capa-

cidade de partir facilmente em placas de superfície plana (PUC-RIO, 2019). De coloração 

marrom os folhelhos intercalam com siltitos marrons ou arenitos claros (PEDREIRA; BA-

HIA, 2004). 

2.4 PEDOLOGIA 

Na região do presente estudo de acordo com a Embrapa (2006) em sua classificação 

de solos do Brasil organizada em arquivo vetorial (shapefile), foi possível identificar dois 

tipos de formações de solos, o argissolo vermelho totalizando 91,40 % da área da bacia e o 

neossolo quartzarnico em 8,62 %, considerado bem sensível. O mapa pedológico da bacia 

pode ser visualizado na Figura 4.  
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Figura 4 – Mapa de identificação pedológico da bacia do Igarapé Mandi. 

Os Neossolos são grupamentos de solos pouco evoluídos com presença de ma-

terial mineral ou orgânico, este segundo inferior a 20 cm, solos quartzarênicos são essencial-

mente quartzosos com presença de quartzo, calcedônia e opala, 150 cm em relação à superfí-

cie aproximadamente 95 % da composição da areia grossa e fina, além deste, ser praticamente 

desprovido de minerais primários, tornando-o mais susceptíveis ao intemperismo (EMBRA-

PA, 2006, p. 181 e 182). 

Considerados solos minerais de elevada drenabilidade e de razoável profundidade, os 

neossolos quartzarênicos, em todos os horizontes desde a superfície até a profundidade de 150 

cm apresenta textura arenosa, praticamente desprovida de minerais primários e matéria orgâ-

nica, são encontrados no máximo 15 % de argila até a profundidade de 3 m, por estas e outras 

características estes solos são classificados como moderadamente susceptíveis a erosão devi-

do à pequena adesão e coesão entre suas partículas (CPRM, 2010).  

Os neossolos quartzarênicos expõem coloração variada de amarela a vermelha, apre-

sentando areia ou areia franca oriundos de depósitos arenosos que na ausência do silte a pro-

porção máxima de argila se encontra por volta de 15 % (SOUSA E LOBATO, 2016). Como 

caraterística marcante, do tipo textural os argissolos, apresentam aumento de argila do hori-

zonte superficial A para o subsuperficial B (FONSECA e SILVA, 2017).  
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 Argissolos são solos de evolução avançada com atuação incompleta de processos de 

ferratilização, constituídos por material mineral, com a presença do horizonte B textural infe-

riormente aos horizontes A ou E, com argila de alta ou baixa atividade, mas sempre conjugada 

de saturação baixa e ou de caráter alítico na maior parte do horizonte B, o argissolo vermelho 

inclui matriz 5YR e 2,5 YR indicando a presença de ferro e matéria orgânica (EMBRAPA, 

2006, p. 56 e seg.). 

 Os argissolos vermelhos são encontrados tanto em áreas de relevo ondulado quanto 

em áreas planas, observando maiores teores de argila na camada sub-superficial, do que na 

camada superficial, a sua coloração vermelha acentuada deve-se a teores mais altos e das pro-

priedades dos óxidos de ferro relativos ao seu material originário em ambientes drenados 

(SANTOS; ZARONE; ALMEIDA, ano não identificado).  

 Este tipo de solo pode saturar facilmente devido a menor condutividade hidráulica do 

horizonte B, favorecendo o desenvolvimento de escoamento superficial em energia suficiente 

para carrear partículas de solo (CPRM, 2010).   

 Os argissolos vermelhos quando presente em relevo ondulado, forte ondulado e mon-

tanhoso devido uma maior velocidade de escoamento superficial após eventos de precipitação 

são considerados bastante erodíveis, requerendo técnicas de moderadas a avançadas para con-

trole das ações erosivas (CPRM, 2010).  

 

2.5 GEOMORFOLOGIA 

  

 Para identificação das formações geomorfológicas da bacia recorreu-se a base da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), disponibilizada através de arquivo 

vetorial (shapefile), que após modificações pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5 – Identificação das formações geomorfológicas da bacia hidrográfica do Igarapé Mandi. 

De acordo com Bini e Herrmann (2014) o domínio morfoestrutural embasamento em 

estilos complexos apresenta dissecação em montanha, vertentes com ângulos variados de in-

clinação, topos côncavos-convexos, vales encaixados, fechados e planícies aveolares, se situa 

basicamente nos setores de alto vale das microbacias. 

A associação de altas incidências de precipitação com os vales encaixados influenci-

ados às condições dinâmicas de mudança de hidrografia e relevo favorece potencialmente as 

condições de processos erosivos fluviais, ampliados indubitavelmente pelas ações antrópicas 

promovendo o deslocamento de massa (BINI E HERRMANN, 2014). 

Encontrados em regiões com maior altimetria, o domínio faixa de dobramentos e 

coberturas metassedimentares constitui de regiões que compreendem menores extensões terri-

toriais e encontrando-se, sobretudo em áreas de cobertura sedimentar (FURTADO e PONTE, 

2013). 

Os depósitos sedimentares como esperado são encontrados em regiões de planícies e 

terraços de baixa declividade em acumulações, ocasionalmente em depressões modeladas 

sobre depósitos de sedimentos horizontais e sub-horizontais de superfície fluvial (IBGE, 

2009). Este domínio se caracteriza pela fragilidade erosiva devido a sua composição areno-

síltico-argilosa inconsolidada (ROSA, 2002). 
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Ademais conforme Rocha (2018) foram utilizados dados vetoriais proveniente do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, disponíveis gratuitamente no sítio 

(<http://www.ibge.gov.br>) relacionado à malhas viárias de estradas e rodovia da região, limi-

tes de municípios estados e união e localização do curso d’água de interesse. 

2.6 METODOLOGIA 

2.6.1 DELIMITAÇÃO AUTOMÁTICA 

Para avaliação morfométrica foram adquiridas duas imagens do modelo digital de 

elevação (MDE) Alos Palsar no formato fine beam single (FBS) resolução de 12,5 metros, 

nas, cenas AP_26592_FBS_F6960_RT1 e AP_27015_FBS_F6960_RT1, produzidas através 

da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), disponibilizada gratuitamente 

através do site (vertex.daac.asf.alaska.edu), no intuito de se obter a delimitação da bacia e 

posterior geração dos mapas de declividade e hipsometria (SILVA, 2018).  

Todos os procedimentos que envolvem tratamento de dados, elaboração de mapas e 

diagnóstico da área de estudo, foram conduzidos através do software SIG ArcGIS Desktop 

versão 10.7 (ERSI, 2019) sobre o número de licença educacional V1P20J0REA.   

O processo resultou em um conjunto de operações em individuais nos MDE’s permi-

tindo adequá-los à modelagem espacial, empregando-se a seguinte rotina de comandos Arcto-

olbox/ Data Management Tools/ Projections and Transformations/ Define Projection, com 

isso foi possível revalidar a projeção do sistema de coordenadas para Universal Transversa de 

Mercator (UTM) SIRGAS 2000 Zona 20S (SANTOS, 2016).    

Em seguida com a rotina, Arctoolbox/ Data Management Tools/ Projections and 

Transformations/ Raster/ Project Raster permitiu a alteração da projeção cartográfica para 

SIRGAS 2000 UTM Zona 20S (SANTOS, 2016).   

Seguidamente as imagens de elevação do terreno (MDE), foram submetidas a um 

processo de união, tecnicamente conhecido como (mosaico), realizado pela rotina de coman-

dos ArcToolbox/ Data Management Tools/ Raster/ Raster Dataset/ Mosaic To New Raster, 

com o propósito de ocupar toda a área da bacia (FIGURA 6). 
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Figura 6 - Ordem cronológica de ferramentas utilizadas para a delimitação da bacia hidrográfica. 

Imediatamente adotando-se a metodologia aplicada por Sobrinho et al., (2010) que 

consiste na delimitação automática de bacia, com emprego das extensões Spatial Analyst e 

Hydrology Modeling, a ferramenta Fill, teve como intenção fazer as correções no Modelo 

Numérico Terreno (MNT), tornando-o mais consistente, preenchendo falhas de altitude nos 

“pixels” em depressões, tomando outros vizinhos como referência. 

Logo após executou-se a função Flow Direction que possibilitou estabelecer a dire-

ção do fluxo de escoamento da água nas vertentes, pois a mesma examina uma grade regular 

numérica com oito “pixels” vizinhos, identificando os de maior declividade e viabilizando a 

visualização das linhas de escoamento (SOBRINHO et al., 2010). 

Logo depois por intermédio da ferramenta Flow Accumulation foi possível obter o 

fluxo acumulado ou área de captação, a partir da grade regular gerada na etapa anterior, de 

modo que cada “pixel” é atribuído com um valor correspondente à quantidade de “pixels” que 

contribuem para chegada do volume hídrico até este, ou seja, é o somatório das áreas das cé-

lulas que colaboraram com a linha e direção do escoamento (SOBRINHO et al., 2010). 

Em sequência utilizando-se das extensões Spatial Analyst/ Hidrology e Spatial 

Analyst/ Conditional, permitiu a aplicação da ferramenta Stream Order buscando a ordenação 

dos canais, posteriormente com a ferramenta Con do conjunto Conditional restringiu-se os 

níveis hierárquicos da bacia para valores (value >= 5) no intuito de retirar linhas hidrográficas 

que não correspondem a canais, logo depois, utilizando-se do comando Stream To Feature do 

conjunto Hidrology, converteu-se a hidrografia gerada no passo anterior de matricial para 

vetorial (MARTINS et al., 2007). 

No comando Watershed utilizando-se dos dados de direção e acumulação do fluxo, 

obteve-se a bacia retratando as feições de drenagem e divisores de água no formato matricial 

(SOBRINHO et al., 2010). Seguidamente a rotina de comando Arctoolbox/ Conversion Tools/ 

Raster To Polygon, converteu-se o polígono da bacia de matricial para vetorial permitindo a 

edição do polígono da bacia, e por último executando-se a rotina de comandos ArcToolbox/ 
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Analysis Tools/ Extract/ Clip, foi possível destacar a rede hidrográfica (SILVA; RODRI-

GUES, 2009). 

2.6.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA 

Subsequentemente a delimitação da bacia e etapa de caracterização morfométrica, foi 

possível extrair os parâmetros geométricos de relevo e drenagem, de acordo com a Tabela 1.   

Tabela 1 – Descrição dos parâmetros morfométricos a serem examinados na bacia do Igarapé Mandi. 

Características geométricas 
Parâmetro Equação Descrição Autor 

Área (km2) * 
Área em projeção horizontal delimitada por 
seus divisores topográficos. 

1 

Perímetro (km) * 
Comprimento da linha divisora de águas que 
limita a bacia hidrográfica. 

1 

Fator de forma (F) � =  
�

��

A: área de drenagem (km2); e  
L: comprimento do eixo da bacia (km).  

2 

Coeficiente de com-
pacidade (Kc) 

�� = 0,28 � 
�

√�

P: perímetro (km); e 
A: área de drenagem (km2). 

3 

Índice de circulari-
dade (Ic) 

�� =
��,�� � �

��

A: área de drenagem (km2); e 
P: perímetro (km). 

3 

Características do relevo 

Altitude (m) * 
É a distância vertical medida entre um deter-
minado ponto, e o nível médio do mar. 

9 

Relevo * 
É uma feição contínua e tridimensional da 
paisagem, representado por pontos cotados. 

9 

Características da rede de drenagem 
Parâmetro Equação Descrição Autor 

Padrão de drena-
gem 

* 
Aspecto do traçado do conjunto dos talvegues 
da bacia hidrográfica. 

2 

Ordem dos 
cursos d'água 

* 

É a ordenação dos cursos d’água: 1ª ordem são 
canais sem tributários; 2ª ordem é formado 
pela junção de dois canais de 1ª ordem; 3ª 
ordem é formado pela junção de dois canais de 
2ª ordem; e assim sucessivamente. 

4 

Densidade de dre-
nagem 

(Dd) (km km-2) 
�� =  

�

�

L: comprimento total dos canais (km); e 
A: área de drenagem total (km2). 

3 

Densidade hidro-
gráfica 

(Dh) (rios km-2) �ℎ =  
�

�

N: número de rios ou cursos de água (unid.); e 
A: área de drenagem total (km2). 

5 

Densidade de nas-
centes (Dn) �� =  

��

�

Nn: número de nascentes; e 
A: área de drenagem total (km2).  

6 

Índice de sinuosidade 
(Is) �� =  

�

��

L: comprimento do rio principal (km); e 
dv: distância vetorial entre os pontos extremos 
do canal (km). 

7 

Índice de sinuosidade 
(Is) �� =

100. (� − ��)

�

Is: Índice de sinuosidade (%); L: Comprimento 
do canal principal (Km); Ev: Equivalente veto-
rial (Km). 

10 
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Tempo de concentra-
ção (Tc) (min) Tc = 5,3 �

��

���
�

�/�

  
L: comprimento do curso d’água (km); e Ieq: 
declividade equivalente (m/m).  

8 

1 – Araújo; Teles; Lago, (2009); 2 - Andrade et al. 2008; 3 - Cardoso et al. (2006); 4 - Ferreira et al. (2010); 5 - 
Teodoro et al. (2007); 6 - Christofoletti Oka Fiori, (1980) apud Machado; Souza (2005); 7 - Pinto (2016); 8 - 
Bezerra (2014); 9 – Villela; Mattos, (1975) apud Teodoro et al. (2007); 10 – Romero; Formiga; Marcuzzo 
(2017). 

Fonte: Adaptado de Costa, (2018). 

 

 É importante ressaltar que os índices morfométricos de relevo, drenagem e geométricos po-

dem ser classificados a partir de seus resultados, através de seus limites de referência, como pode ser 

observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Limites de referência para classificação de parâmetros geométricos, drenagem, altitude e 
relevo. 

Parâmetro Limite Classes Fonte 

Relevo (%) 

0 – 3  
3 – 8  
8 – 20 
20 – 45 
 45 – 75 

Plano  
Suave ondulado 

Ondulado  
Forte ondulado 
 Montanhoso 

 
 
1 

Altitude (m) - 
Mínimo 
Médio 

Máximo 

 

Fator de Forma 
(Ff) 

< 0,50  
0,50 – 0,75 
0,75 – 1,00 

Não sujeito a enchentes  
Tendência mediana a enchentes 

Sujeito a enchentes 

 
2 

Coeficiente de 
compacidade 

(Kc) 

1,00 – 1,25 
1,25 – 1,50 

> 1,50 

Alta propensão a enchentes 
Tendência mediana a enchentes 

Não sujeito a enchentes 

 
2 

Índice de  
circularidade 

(Ic) 

0,36 – 0,50 
0,51 – 0,75 
0,76 – 1,00 

Forma alongada 
Forma intermediária 

Forma circular 

 
3 

Índice de  
Circularidade 

(Ic) 

<0,50 
0,50-0,75 
0,75-1,00 

Não contribui p/concentração águas 
Tendência mediana 

Forma circular 

 
7 

Densidade de 
drenagem (Dd) 

(km/km²) 

<0,50 Baixa  
0,50 – 2,00 Média 4 
2,01 – 3,50 Alta  

> 3,50 Muito alta  
     Densidade 

Hidrográfica 
(Dh) 

(Rios/Km²) 

<3 
3-7 

7-15 
>15 

Baixa  
Média 
Alta 

Muito alta 

 
5 

  
 

Índice de sinuo-
sidade (Is) (%) 

< 20 
20 – 29 

30 – 39,9 
40 – 49,95 

> 50 

Muito reto 
Reto 

Divagante 
Sinuoso 

Muito sinuoso 

 
 
6 
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1 - Embrapa (2006); 2 - Lima Junior et al. (2012); 3 - Silva (2012); 4 - Beltrame (1994 apud ALVES; AZEVE-
DO; SILVA, 2014); 5 - Lollo (1995 apud COSTA, 2018); 6 - Romero; Formiga; Marcuzzo (2017); 7 – Pinto 
(2016). 

Fonte: Adaptado de Mendes (2018). 

Todo os procedimentos de mensuração foram executados através da ferramenta Cal-

culate Geometry no Attribute Table do ArcMap. Iniciando pelos parâmetros geométricos, a 

área projetada em um plano horizontal permite compreender a extensão territorial drenada 

pelo conjunto do sistema fluvial, enquanto que o perímetro representa a extensão linear do 

divisor topográfico de drenagem das águas (ARAÚJO; TELES; LAGO, 2009, p. 4633). 

Coeficiente de Compacidade (Kc) relaciona a forma da bacia a um círculo, relação 

entre o perímetro da bacia e a área da bacia em formato de circunferência, o que possibilitou 

identificar a irregularidade desta, apresentando unidade um (1) para bacias circulares altamen-

te susceptíveis a  inundações e valores superiores a unidade para bacias alongadas (CARDO-

SO et al., 2006).  

O Fator de Forma relaciona a forma da bacia a um retângulo, correspondendo à razão 

entre a largura média e o comprimento axial da bacia (desembocadura até à cabeceira mais 

distante), este parâmetro informa quando o risco e tendência a inundações, apresentando valo-

res baixos para menores riscos e altos em caso oposto (ANDRADE et al., 2008). 

Concomitantemente ao Coeficiente de Compacidade, o Índice de Circularidade tende 

a unidade à medida que a bacia se aproxima da forma circular, e diminui à medida que está 

assume a forma alongada (CARDOSO et al., 2006). 

Diante das características de drenagem, o Padrão de Drenagem está intimamente li-

gado ao arranjo dos cursos d’água, apresenta alterações devido à disposição das camadas ro-

chosas, pela natureza geomorfológica da região e pelo desnível do terreno (ANDRADE et al., 

2008). A ordem dos cursos d’água de acordo com Ferreira et al., (2010) consiste na hierarquia 

fluvial, o processo de estabelecer a classificação de determinado curso de água no conjunto 

total de uma bacia hidrográfica.  

A densidade de drenagem permite identificar com que velocidade a água deixa a ba-

cia hidrográfica, é uma indicação sobre a eficiência de drenagem da bacia, este parâmetro 

poderá ser obtido através da relação entre o somatório de todos os comprimentos dos canais 

da rede e a área total da bacia (CARDOSO et al., 2006). A Densidade Hidrográfica consistirá 

Índice de 
Sinuosidade 

(Is) 

<1 
1 - 2 
>2 

Alto controle estrutural e energia 
Canais retilíneos e meandrantes 

Baixa energia 
7 
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na relação entre o número de cursos de água e a área da bacia hidrográfica (TEODORO et al., 

2007). 

 Densidade de Nascentes possibilita a identificação do potencial hidrográfico de de-

terminada área, representa o grau de estabilidade e equilíbrio do meio e a capacidade de gera-

ção de novos cursos d’água, seu resultado expressará a quantidade de rios ou nascentes por 

Km² (CHRISTOFOLETTI OKA FIORI, 1980 apud MACHADO & SOUZA, 2005). Foi pos-

sível quantificar o parâmetro de densidade de nascentes conforme a metodologia de Lopes 

(2009), de acordo com o realizado por Santos (2015) e Coutinho (2016).  

 O Índice de Sinuosidade consistiu na relação entre o comprimento do canal principal 

e a distância vetorial entre os extremos do canal (ALVES; CASTRO, 2003; PINTO, 2016). O 

tempo de concentração como parâmetro de drenagem, é influenciado pela forma superficial de 

uma bacia, expressando o tempo necessário para que toda a bacia contribua para o escoamen-

to após uma precipitação (TONELLO et al., 2006). 

 Relacionado ao relevo, grandes variações de altitude numa bacia acarretam diferen-

ças significativas na temperatura média, resultando variações na evapotranspiração e conse-

quentemente na precipitação anual, por isso a associação com a precipitação, evaporação e 

transpiração e deflúvio médio (VILLELA & MATTOS, 1975 apud TEODORO et al., 2007). 

 A declividade influencia no tempo necessário para concentrar o escoamento nos lei-

tos fluviais que constituem a rede de drenagem, dando uma estimativa com que velocidade se 

ocorre o escoamento superficial (VILLELA & MATTOS, 1975 apud TEODORO et al., 

2007). Neste trabalho foi adotado a metodologia de Alves et al. (2016) para o diagnóstico da 

declividade.   

 

2.6.2.1 DECLIVIDADE E HIPSOMETRIA 

  

Relacionada à morfologia a declividade é extraída através do arquivo matricial do mo-

delo digital de elevação (MDE), empregando-se o uso da ferramenta inclinação (Slope) do 

ArcMap através da seguinte rotina de comandos Arctoolbox/ Spatial Analyst Tools/ Surface/ 

Slope (ALVES, W. et al., 2016, p. 657).  

 Conforme a Embrapa (2006, p. 242-243) foi classificado o relevo em seis (6) classes 

distintas, Plano (0-3 %), Suave Ondulado (3-8 %), Ondulado (8-20 %), Forte Ondulado (20-

45 %), Montanhoso (45–75 %) e Escarpado (> 75 %) o que facilita discussões sobre a fragili-

dade dos solos a erosão e emprego de equipamentos agrícolas. 

  A proporção das seis classes, foram obtidas por meio da ferramenta do menu Arctool-
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box/ 3D Analyst Tools/ Raster Reclass/ Reclassify o produto matricial obtido foi convertido 

para vetorial através da rotina de comandos Conversion Tools/ From Raster/ Raster To 

Polygon. A quantificação da proporção de cada classe da declividade foi definida através da 

ferramenta Calculate Geometry disponível no Attribute Table do ArcMap. 

No intuito de dividir em classes altimétricas para geração do mapa hipsométrico, após 

recorte dos limites da bacia, utilizou-se também do arquivo matricial MDE, empregando à 

rotina de comandos Arctoolbox/ Spatial Analyst Tools/ Reclass/ Reclassify, por meio do mé-

todo de classificação Quantile, foi dividida a elevação da bacia em cinco classes. 

A área de cada classe foi obtida pela rotina de comandos Arctoolbox/ Spatial Analyst 

Tools/ Zonal/ Zonal Statistics as Table, importando no primeiro campo “Input raster or featu-

re zone data”, o MDE oriundo do passo do parágrafo anterior, e no terceiro campo “Input 

value raster”, o MDE original. A quantificação da proporção de cada classe, foi estabelecida 

através da ferramenta Field Calculator disponível no Attribute Table do ArcMAP. 

2.6.2.2 NASCENTES 

As áreas de preservação permanente indicam a situação de antropização da bacia, nes-

te sentido foi analisada a densidade de nascentes que fornece uma indicação do potencial hí-

drico. 

Restringindo-se somente as linhas hidrográficas de nível hierárquico um (1) que equi-

vale os canais mais distantes do exutório através da rotina de comandos Arctoolbox/ Spatial 

Analyst Tools/ Conditional/ Con. Conforme Santos (2015) as nascentes estão localizadas nas 

partes mais altas da bacia. 

Utilizando das linhas hidrográficas a criação dos pontos de nascentes foi obtida atra-

vés da rotina de comandos Arctoolbox/ Data Management Tools/ Features/ Feature Vertices 

To Points (Coutinho, 2016). 

Seguidamente foi realizada a contagem das nascentes por declividade do relevo, 

através da ferramenta de contagem espacial Spatial Join, solicitando o botão direito individu-

almente em cada categoria de relevo em formato vetorial, marcando a opção Joins and Rela-

tes/ Join, conhecido pelo método de “união de dados de outra camada baseado na localização 

espacial” (Join data from another layer based on spatial location), adicionando o arquivo 

vetorial de nascentes no primeiro campo, no segundo, marcando a opção de Sum. A exibição 

da soma é alcançada mediante abertura do Attribute Table na coluna Count do arquivo gerado. 
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2.6.2.3 HIERARQUIA FLUVIAL 

A hierarquia da bacia foi analisada conforme Strahler (1957) onde canais sem tributá-

rios são considerados de primeira ordem, o desaguamento de dois canais de primeira ordem 

origina os de segunda ordem, similarmente os de terceira ordem pela confluência de dois ca-

nais de segunda ordem. 

Contudo deve se destacar que a junção de dois canais de ordens diferentes a um canal 

superior não altera a ordem deste último (STRAHLER, 1957 apud GOULART et al., 2013) e 

(SILVEIRA, 2011 apud GOULART et al., 2013). 

Depois de submetida à transformação da rede hidrográfica em arquivo vetorial, pro-

moveu-se a união dos cursos d’água pertencentes à mesma ordem através da ferramenta Dis-

solve contida na guia Geoprocessing, assim permitiu-se a mensuração da extensão de cada 

ordem de maneira individual, utilizando-se a ferramenta Calculate Geometry disponível no 

Attribute Table do ArcMap. 

2.7 MAPEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para realização da análise de uso e cobertura do solo, foram utilizadas imagens de 

resolução espacial de 10 e 5 metros do satélite CBERS-4 sensores PAN-10 e PAN-5, nas se-

guintes bandas 4, 3, 2 e 1 respectivamente para o ano de 2018, conforme pode ser visualizado 

no Quadro 1. 

Quadro 1 – Características do satélite e bandas utilizadas para mapeamento da cobertura do solo. 

Satélite/ 
Sensor 

Faixa  
Imageada (Km) 

Resolução      
Temporal (Dias) 

Resolução  
Radiométrica (Bits) 

Data de  
Imageamento 

CBERS-4/ 
PAN-5 

60 52 8 26/07/2018 

CBERS-4/ 
PAN-10 

60 52 8 26/07/2018 

Satélite/ 
Sensor 

Bandas 
Utilizadas 

Cenas 
Órbita/Ponto 

Resolução 
Espacial (m) 

Resolução  
Espectral (µm) 

CBERS-4/ 
PAN-5 

1 174/112 5 0,51-0,85 

CBERS-4/ 
PAN-10 

4, 3 e 2 174/112 10 
 0,77 - 0,89 
0,63 - 0,69 
 0,52 - 0,59 

Fonte: Adaptado de Araújo (2017); Embrapa, (2013); Inpe, (2019); Braz et al. (2018). 
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 As imagens referentes o satélite CBERS-4, foram adquiridas através do Instituto de 

Pesquisas Espaciais (INPE) fornecidas gratuitamente pelo site (<www.dgi.inpe.br/CDSR>). 

Vale ressaltar que foi realizada a classificação do ano de 2018, a fim de comparar com os da-

dos do PRODES e CAR do ano de 2018.  

 Todo o processo foi conduzido através do software ArcGIS Desktop versão 10.7, 

iniciando pelo empilhamento de bandas nas imagens provenientes dos satélites CBERS-4, nos 

referidos quadrantes que compõem a bacia, com vista atingir a composição colorida das ima-

gens, a partir da rotina de comandos ArcToolbox/ Data Management Tools/ Raster/ Raster 

Processing/ Composite Bands, e assim melhor representar os limites entre os alvos (ROCHA, 

2018; ROSA, 2017). 

 Seguidamente por intermédio da rotina de comandos ArcToolbox/ Data Management 

Tools/ Projections and Transformations/ Raster/ Project Raster no Arcmap, o raster foi proje-

tado de seu Datum nativo original WGS 1984 projeção UTM zona 20S para Datum Sirgas 

2000 projeção UTM, conforme (ROSA, 2017).   

 Prontamente por meio da ferramenta Georeferencing também disponível na barra de 

comandos do ArcMap foi realizado o geoferenciamento de ambas as imagens, no intuito de 

ajustar ao posicionamento terrestre, a partir da vetorização dos entroncamentos das rodovias 

com as estradas vicinais presentes na bacia (PAGANI, 2017). 

Conforme Rocha (2018) o conteúdo do satélite CBERS-4 foi submetido ao contraste 

RGB (Red, Green, Blue). Também foi realizada a fusão das imagens de diferentes resoluções 

espaciais, no intuito de obter melhor representação dos alvos.  

Diante do satélite CBERS-4, sensor PAN-10, bandas 4, 3 e 2, permitiu a obtenção de 

uma imagem colorida de resolução espacial de 10 metros, posteriormente, após adição de 

banda pancromática do sensor PAN-5, ambas de órbita/ponto: 174/112, a resolução espacial 

foi reduzida a 5 metros (BRAZ et al., 2018).  

A composição colorida da imagem de resolução espacial de 10 metros foi obtida pela seguinte 

rotina de comandos Windows/ Image analysis/ Processing/ Composite Bands, logo após a fusão, pela 

seleção da composição colorida e banda pancromática de 5 metros, no mesmo conjunto de ferramentas 

Processing, contudo no campo Pan Sharpen no software ArcGIG.   

 Neste trabalho adotou-se a classificação supervisionada Maximum Likelihood Classi-

fication ou MAXVER (Máxima Verossimilhança), que consiste em selecionar áreas de trei-

namento a partir do (Training Sample Manager), por meio de polígonos que representam as 

classes de ocupação do solo, conforme a tonalidade e texturas dos alvos identificados (RO-
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DRIGUES; RODRIGUES; TAGLIARINI, 2014). 

Após a coleta de amostras com a geração do arquivo no formato (.gsg), este foi adi-

cionado juntamente com a imagem, ressaltando a classificação supervisionada. A rotina de 

comandos utilizada consistiu no Maximum Likelihood Classification disponível na barra de 

ferramentas Image Classification, enfim, realizou a transformação do formato matricial para 

vetorial, através da ferramenta Raster to Polygon (NASCIMENTO et al., 2016). 

A classificação foi submetida a três classes de uso e cobertura do solo (PAGANI, 

2017): 

 Área Antropizada (áreas onde a cobertura vegetal foi removida em sua totalidade,

áreas cobertas por gramíneas nativas ou plantadas e áreas urbanizadas ou em processo

incipiente de urbanização);

 Água (cursos hídricos);

 Floresta (Fragmentos Florestais, matas ciliares e formações arbustivas)

O percentual de cada classe foi obtido a partir da ferramenta Calculate Geometry 

disponível no Attribute Table do ArcMap. 

2.8  VULNERABILIDADE EROSIVA 

A metodologia aplicada neste trabalho para a determinação da vulnerabilidade erosiva 

da bacia hidrográfica do Igarapé Mandi consistiu na mesma aplicada por Crepani et al., 

(2001). O fluxograma da metodologia aplicada pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 – Fluxograma da metodologia utilizada para determinação da vulnerabilidade erosiva. 
Fonte: Adaptado de Crepani et al. (2001) e Valladares e Mota (2011). 

Para classificar uma região num intervalo de valores à situação de estabilida-

de/instabilidade foram utilizados os seguintes pesos de acordo com a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Classificação da instabilidade das categorias morfodinâmicas 
Situação Processo Peso 

Estável Prevalece a Pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre a Pedogênese/Morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a Morfogênese 3,0 

Fonte: Adaptado de Crepani et al. (2001); Linhares (2013). 

Valores próximos a (1,0) para situações com predomínio de processos pedogenéticos, 

valores ao redor de (2,0), para situações intermediárias e valores próximos a (3,0), para situa-

ções no qual predomina a morfogênese (MOTA e VALLADARES, 2011). A classificação da 

situação que se encontra a bacia será analisada conforme as seguintes classes, de acordo com 

a Tabela 4.  

Tabela 4 – Classificação da estabilidade a instabilidade (Vulnerabilidade) à degradação erosiva. 

Escala de  
Vulnerabilidade 

Grau de  
Vulnerabilidade 

1,0 a 1,3 Estável 
1,4 a 1,7 Moderadamente Estável 

1,8 a 2,2 
Medianamente Estável/ 

Vulnerável 
2,3 a 2,6 Moderadamente Vulnerável 
2,7 a 3,0 Vulnerável 

Fonte: Adaptado de Crepani et al., (2001) e Valladares e Mota (2011). 

Para o desenvolvimento desta metodologia foi necessário à obtenção de mapas de vul-

nerabilidade individualmente para cada variável, uma vez que para a sua determinação, a apli-

cação de pesos foi imprescindível para ressaltar a sua situação quanto ao risco de degradação 

segundo os critérios de pedologia, geologia, clima, cobertura do solo e geomorfologia (MO-

TA e VALLADARES, 2011).  

A fonte de obtenção de cada variável, assim como, os métodos de análise aplicados 

para geração dos mapas de risco a vulnerabilidade, pode ser observada no Quadro 2.  

Quadro 2 – Métodos aplicados e fontes utilizadas para obtenção de dados: 
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Variável Método Fonte 

Vegetação e  
Cobertura do solo 

Classicação Assistida pelo Método 
Maximum Likelihood Classification 

Software: ArcGis, versão: 10.5.0 
Imagens Fusionadas: Satélite CBERS-4. 

Sensores: PAN-10 e PAN-5: 
Bandas: 4 vermelha (R), 3 verde (G), 2 

azul (B) e 
pancromática (1), Respectivamente 

Órbita/Ponto: 174/112. 
Data das imagens: 26/07/2018.  

Data da Classificação (Processamento): 
06/02/2019. 

Instituto Nacional de 
Pesquisa Espacial (INPE) 

Pedologia 
Atribuição de Pesos de acordo 

com o mapa de solos, conforme 
(ARAÚJO et al., 2016) 

(EMBRAPA, 1999) 

Geologia 

Média entre a Vulnerabilidade das Ro-
chas 

Presentes nas Formações Geológicas da 
Bacia 

(ARAÚJO et al., 2016). 

Companhia de Pesquisa  
de Recursos Minerais (CPRM) 

Clima 

Analise da Duração  
do Período Chuvoso e da 

 Precipitação Média Anual 
(CREPANI et al., 2001) 

Atlas Pluviométrico do Brasil (Isoie-
tas) 

Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM)  

Geomorfologia 

 
 

Vulnerabilidade dos Temas: 
R: Geomofologia 

G: Dissecação da Paisagem 
(Densidade de Drenagem) 
conforme (ARAÚJO et al., 

2016) 

A: Amplitude Altimétrica, 
conforme (CREPANI et al., 

2001) 

D: Declividade, 
conforme (CREPANI et al., 

2001) 

Modelo Digital de Elevação (MDE) 
 Alos Palsar 

 Formato: Fine Beam Single (FBS) 
 Resolução: 12,5 metros 

Cenas: AP_26592_FBS_F6960_RT1 
e AP_27015_FBS_F6960_RT1 

Disponível em: 
 Agência Japonesa de Exploração  

Aeroespacial (JAXA) 

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2016). 

� =
� + � + �

3



47 

2.8.1 GEOLOGIA 

A fragilidade a degradação das rochas irá depender do seu grau de coesão, ou seja, da 

intensidade de ligação das partículas e minerais de onde são originadas, desta maneira, os 

processos erosivos prevalecem de rochas pouco coesas acarretando as transformações das 

formas do relevo (morfogênese), de maneira oposta rochas bastante coesas prevalecem pro-

cessos de intemperismo e formação de solos (pedogênese) (CREPANI et al., 2001). 

Dessa forma quanto mais fraturada ou porosa encontra-se uma rocha, com maior 

intensidade a água irá se associar aos seus grãos constituintes expostos, e removê-los durante 

o processo do intemperismo (CREPANI et al., 2001).

Foram atribuídos pesos conformes os estabelecidos por Crepani et al., (2001) em duas 

formações rochosas compatíveis, o arenito e o arenito folhelho, na terceira e última categoria 

rochosa denominada por complexo Jamari, a atribuição de peso quanto à contribuição do risco 

a vulnerabilidade foi desenvolvida da mesma maneira que Araújo et al., (2016), através da 

média ponderada das rochas que fazem parte de sua composição, como pode ser observado na 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Pesos atribuídos às unidades geológicas pertencentes à bacia. 

Unidade 
Geológica 

Pesos 
Crepani et al., 

(2001) 

Complexo 
Jamari 

Gnaisses 1,3 

Migmatitos 1,3 

Granitos 1,1 

Anfibolitos 1,8 

Granulitos 1,2 

Média Ponderada = 1,34 

Arenito 2,4 

Arenito Folhelho 2,8 

Fonte: Adaptado de Crepani et al., (2001) e Araújo et al., (2016). 

Os pesos foram atribuídos no Attribute Table do ArcMap após edição na ferramenta 

Start Editing e enfim convertida de vetor (shapefile) em formato matricial do tipo raster (tiff), 

por meio da rotina de comandos Arctoolbox/ Conversion Tools/ To Raster/ Polygon To Ras-

ter, indicando a coluna dos pesos no campo Value Field e o tamanho dos pixels do modelo 

digital de elevação utilizado, no campo Cellsize, que neste trabalho consistiu numa resolução 

de 12,5 metros do sensor Alos Palsar. 
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2.8.2 CLIMA 

  

O conhecimento da intensidade pluviométrica anual total e de sua distribuição sazonal 

é extremamente importante para aferição do risco à vulnerabilidade.  

A erosividade se comporta mais lentamente em regiões com elevada pluviosidade e 

distribuição gradual da precipitação ao longo de todo o ano, do que em regiões com reduzida 

precipitação anual, no entanto, com curta duração do período chuvoso, desprendendo torren-

cialmente (CREPANI et al., 2001).  

Com os processos erosivos se comportando mais acentuadamente com intensas pluvi-

osidades, considerou-se a intensidade pluviométrica da região através da relação da pluviosi-

dade média anual (mm) e duração do período chuvoso (meses). 

 Recomendado por Crepani et al. (2001) uma precipitação média anual de 1800 à 2200 

mm e com uma duração do período chuvoso de 9 meses para a região da bacia, foi utilizado 

um mapa de isoietas do Brasil, oriundo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM) do qual foi obtido uma precipitação de 1900 mm anuais como pode ser observado na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Pesos atribuídos às unidades de clima 

Pluviosidade  
Média Anual 

(mm) 
Crepane et al., 

(2001) 

Duração do 
Período 
Chuvoso  
(meses) 

Crepane et al., 
(2001)  

     Intensidade 
Pluviométrica 

(mm/mês) 
Crepane et al., 

(2001) 
 

Precipitação 
Bacia 

Isoietas 
(mm/ano) 
(CPRM) 

Intensidade 
Pluviométrica  

(mm/mês) 
Bacia 

Peso 
Crepani et 
al., (2001) 

1800-2200 9 200-225 1900 211,1 1,7 

Fonte: Adaptado de Valladares e Mota (2011).  

  

A atribuição dos pesos foi realizada conforme Crepani et al., (2001) considerando a 

intensidade pluviométrica de 211 mm mensais no Attribute Table do ArcMap após edição na 

ferramenta Start Editing, e enfim convertida de vetor (shapefile) em formato matricial do tipo 

raster (tiff), por meio da rotina de comandos Arctoolbox/ Conversion Tools/ To Raster/ 

Polygon To Raster. 

 

2.8.3  PEDOLOGIA 

  



49 

A maturidade dos solos atua como fator limitante ao processo morfodinâmico, solos 

envelhecidos e bem intemperizados, tendem a estabilidade, favorecendo o processo de pedo-

gênese de desenvolvimento e formação de solos, enquanto que, a morfogênese, considerada 

vulnerável, prevalece processos erosivos em virtude da formação de solos jovens e poucos 

desenvolvidos (CREPANI et al., 2001; LINHARES, 2013). 

De posse dos polígonos de solos da bacia adquiridos pela EMBRAPA fornecidos gra-

tuitamente pelo site (www.dpi.inpe.br/Ambdata/mapa_solos.php) foi estabelecido os pesos 

em arquivo vetorial (shapefile) no Attribute Table do ArcMap após edição na ferramenta Start 

Editing, como pode ser observado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Pesos atribuídos às unidades pedológicas da bacia. 

Solos Pesos 
Crepani et al.,(2001) 

Argissolo 
Vermelho 

2 

Neossolo 
Quartzarênico 

3 

Fonte: Adaptado de Valladares e Mota (2011). 

 Por fim esses dados foram convertidos em formato matricial do tipo raster (tiff), por 

meio da rotina de comandos Arctoolbox/ Conversion Tools/ To Raster/ Polygon To Raster. 

2.8.4 VEGETAÇÃO 

Para Crepani et al. (2001) quanto maior a densidade da cobertura vegetal menor o ris-

co ou vulnerabilidade a perda de solos, densas coberturas vegetais tendem a estabilidade atri-

buindo pesos próximos a um (1,0), densidades intermediárias valores ao redor de dois (2,0) e 

para baixas, assim como coberturas artificiais altamente vulneráveis, três (3,0). 

Sintetizando, vegetações com reduzida densidade de cobertura vegetal, como pasta-

gens e culturas perenes ou anuais, recebem os maiores pesos de vulnerabilidade (LINHARES, 

2013; CREPANI et al., 2001). A fusão foi realizada na imagem do ano de 2018, no intuito de 

diminuir a resolução espacial permitindo uma melhor identificação dos alvos.  

Sendo assim, a partir do satélite CBERS-4, sensor PAN-10, bandas 4 (R), 3 (G) e 2 

(B) obteve-se a imagem colorida de resolução espacial de 10 metros, posteriormente, após 

adição de banda pancromática um (1) do sensor PAN-5, ambas de órbita/ponto: 174/112, a 
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resolução espacial foi reduzida a 5 metros (BRAZ et al., 2018). 

A composição colorida da imagem de resolução espacial de 10 metros foi obtida pela 

seguinte rotina de comandos Windows/ Image analysis/ Processing/ Composite Bands, logo 

depois a fusão, pela seleção da composição colorida e banda pancromática de 5 metros, no 

mesmo conjunto de ferramentas Processing, contudo no campo Pan Sharpen no software 

ArcGIS. 

 Adiante foi executada a classificação supervisionada Maximum Likelihood Classifica-

tion, disponível na barra de ferramentas Image Classification do ArcMap, nas classes de an-

tropizado, floresta e água. Utilizando - se do mapa de vegetação da Amazônia legal em forma-

to shapefile, disponível gratuitamente no site do INPE 

(<http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/mapa_sipam.php>), foi encontrado a vegetação predomi-

nante designada na área como floresta ambrófila aberta submontanhas com palmeiras.   

Os pesos foram administrados conforme o recomendado por Crepani et al. (2001), em 

arquivo vetorial (shapefile) no Attribute Table do ArcMap após edição na ferramenta Start 

Editing, no qual foi atribuído o mesmo peso de pastagem para a classe antropizado, em decor-

rência da bacia ser em área rural, como pode ser observado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Pesos atribuídos às unidades de vegetação ressaltadas a partir de classificação. 

Uso e Ocupação 
do Solo  Pesos 

Crepane et al., (2001) 
Classes 

Floresta Ambrófila Aberta 
Submontanhas com Palmeiras 

1,2 

Água 1 

Antropizado (Pastagens e 
Urbanização) 

2,8 

Fonte: Adaptado de Valladares e Mota (2011). 

Finalmente o arquivo vetorial (Shapefile), foi convertido em formato matricial do tipo 

raster (tiff), por meio da rotina de comandos Arctoolbox/ Conversion Tools/ To Raster/ 

Polygon To Raster. 

2.8.5  GEOMORFOLOGIA 

A geomorfologia de uma paisagem é analisada a partir da declividade, intensidade de 

dissecação e amplitude altimétrica, estes aspectos distintos relativos aos índices morfométri-
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cos do terreno, determinam o potencial de vulnerabilidade natural à perda de solos de uma 

região (CREPANI et al., 2001). 

A intensidade de dissecação para Crepani et al., (2001) pode ser alcançada através da 

amplitude dos interflúvios (distância entre os canais de drenagem) ou da densidade de drena-

gem (relação entre o número de canais e a área), ambas atingidas a partir de medidas realiza-

das no modelo digital de elevação (MDE).  

Quanto menor a intensidade de dissecação mais estável e menos vulnerável é a regi-

ão analisada recebendo pesos relativos à estabilidade (1,0), obviamente intensidades de disse-

cação acentuadas atribuem-se valores próximos à vulnerabilidade (3,0) (CREPANI et al., 

2001). 

A intensidade de dissecação do relevo neste trabalho foi desenvolvido a partir da den-

sidade de drenagem proposta por Araújo et al. (2016), o qual consistiu no recorte e soma da 

hidrografia presente dentro de cada polígono geomorfológico relacionado. 

 A soma da hidrografia pela área equivalente resultou na densidade de drenagem, clas-

sificada para situações menos vulneráveis valores próximos de (1,0), consequentemente valo-

res chegando a (3,0) para vulnerabilidades extremas (ARAÚJO et al., 2016). Os intervalos de 

densidade de drenagem adotados podem ser observados na Tabela 9. 

Tabela 9 – Intervalos e respectivos pesos referentes à categoria de densidade de drenagem. 

Densidade 
Drenagem Pesos 

Araújo et al., (2016) 

Densidade 
Drenagem 

Pesos 
Araújo et al., 

(2016) 
Intervalo Intervalo 

<0,5 1 5,7-6,6 1,9 

0,5-1,0 1,1 6,6-7,5 2 

1,0-1,5 1,2 7,5-10 2,1 

1,5-2,0 1,3 10-12,5 2,2 

2,0-2,5 1,4 12,5-15 2,3 

2,5-3,0 1,5 15-17,5 2,4 

3,0-3,9 1,6 17,5-20 2,5 

3,9-4,8 1,7 20-100 3 

4,8-5,7 1,8 

Fonte: Adaptado de Araújo et al., (2016). 

Foram identificadas três formações geomorfológicas dentro dos limites da bacia atra-

vés do mapa geomorfológico do Brasil disponibilizado pelo CPRM. A seleção da rede de dre-

nagem dentro de cada forma geomorfológica foi obtida a partir da ferramenta Clip do menu 
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Geoprocessing importando no primeiro campo Input Features os cursos da água (shapefile) e 

no segundo Clip Features o polígono geomorfológico (shapefile).  

Tanto as áreas dos polígonos quanto as somas hidrográficas, foram obtidas no Attribu-

te Table do ArcMap, após solicitados os comandos de Calculate Geometry e Sum no Statis-

tics, respectivamente. Por fim o arquivo vetorial foi convertido em formato matricial, por 

meio da rotina de comandos Arctoolbox/ Conversion Tools/ To Raster/ Polygon To Raster. 

Amplitude altimétrica com valores elevados apresentam alta tendência ao transporte 

erosivo, recebendo pesos próximos a (3,0) na escala de vulnerabilidade, contrariamente, valo-

res menores de amplitude traduzem a situações de maior estabilidade do solo atribuindo-se 

pesos próximos a (1,0), na qual prevalecem processos pedogenéticos. A amplitude altimétrica 

é alcançada pela diferença entre as cotas máximas e mínimas de uma superfície (CREPANI et 

al., 2001). 

A amplitude altimétrica foi extraída de cada formação geomorfológica presente na 

bacia pela seguinte rotina de comandos Arctoolbox/ Data Management Tools/ Raster/ Raster 

Processing/ Clip, adicionando no primeiro campo o arquivo matricial de altitude e no segun-

do, em individual os polígonos geomorfológicos em formato vetorial.  

Os pesos foram atribuídos no Attribute Table do ArcMap, como pode ser observado na 

Tabela 10.  

Tabela 10 – Pesos divididos em classes quanto à situação da vulnerabilidade erosiva para a categoria 
de Amplitude Altimétrica. 

Amplitude  
Altimétrica (m) 

Pesos 
Crepane et al., (2001) 

Amplitude  
Altimétrica (m) 

Pesos Crepane et al., 
(2001) 

<20 1 113-122,5 2,1 

20-29,5 1,1 122,5-132 2,2 

29,5-39 1,2 132-141,5 2,3 

39-48,5 1,3 141,5-151 2,4 

48,5-58 1,4 151-160,5 2,5 

58-67,5 1,5 160,5-170 2,6 

67,5-77 1,6 170-179,5 2,7 

77-84,5 1,7 179,5-189 2,8 

84,5-94 1,8 189-200 2,9 

94-103,5 1,9 >200 3 

103,5-113 2 

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2016). 

Por fim esses arquivos foram convertidos em formato matricial, por meio da rotina de 

comandos Arctoolbox/ Conversion Tools/ To Raster/ Polygon To Raster.  
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 A vulnerabilidade para o índice morfométrico declividade, foi assimilada associando-

se a pequenos ângulos de inclinação nas encostas com valores próximos a (1,0) onde prevale-

cem processos de pedogênese e formações de solos, enquanto que, situações de acentuada 

declividade onde ocorrem intensos processos erosivos (morfogênese) atribuem valores próxi-

mos a (3,0) (CREPANI et al., 2001). 

Os pesos para a declividade seguiu o recomendado por Crepani et al. (2001) dividin-

do-se em 21 classes moldados a declividade da bacia, como pode ser observado na Tabela 11, 

através da rotina de comandos ArcToolbox/ 3D Analyst Tools/ Raster Reclass/ Reclassify, 

importando o arquivo matricial de declividade e dividindo as classes de maneira manual. 

 

Tabela 11 – Pesos divididos em classes quanto à situação da vulnerabilidade erosiva para a categoria 
de declividade. 

Declividade 
(%) 

Peso  
Crepane et al., (2001) 

Declividade (%) 
Peso  

Crepane et al., (2001) 

< 3,5 1 27,2-29,6 2,1 

3,5-5,8 1,1 29,6-32,1 2,2 

5,8-8,2 1,2 32,1-34,6 2,3 

8,2-10,3 1,3 34,6-37,2 2,4 

10,3-12,9 1,4 37,2-39,8 2,5 

12,9-15,1 1,5 39,8-42,4 2,6 

15,1-17,4 1,6 42,4-45,3 2,7 

17,4-19,8 1,7 45,3-48,1 2,8 

19,8-22,2 1,8 48,1-50 2,9 

22,2-24,5 1,9 >50 3 

24,5-27,2 2     

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2016).  

 

Os três índices morfométricos relacionados ao tema de geomorfologia no formato ma-

tricial foram unificados em único arquivo através da rotina de comandos no software ArcTo-

olbox/ Spatial Analyst Tools/ Map Algebra/ Raster Calculator, de acordo com a equação, 

 

R =
(G + A + D)

3
 

Onde: 

R = Vulnerabilidade para o tema de Geomorfologia. 

G = Vulnerabilidade atribuída ao Grau de Dissecação. 

A = Vulnerabilidade atribuída à Amplitude Altimétrica. 

D = Vulnerabilidade atribuída à Declividade.  
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Os pesos atribuídos aos temas de geomorfologia, vegetação, solos, clima e geologia 

em arquivos matriciais foram também unificados pela mesma rotina de comandos ArcTool-

box/ Spatial Analyst Tools/ Map Algebra/ Raster Calculator em arquivo final por meio da 

equação:  

V =
(G + R + S + Vg + C)

5

Onde: 

V = Vulnerabilidade. 

G = Vulnerabilidade para o tema Geologia. 

R = Vulnerabilidade para o tema de Geomorfologia. 

S = Vulnerabilidade para o tema Solos. 

Vg = Vulnerabilidade para o tema Vegetação. 

C = Vulnerabilidade para o tema Clima. 

A fim de retirar informações e fazer modificações no Attribute Table, o arquivo matri-

cial resultante, foi convertido para vetor pela rotina de comandos Arctoolbox/ Conversion 

Tools/ From Raster/ Raster to Polygon. Os polígonos semelhantes pertencentes à mesma clas-

se foram agrupados pela ferramenta Dissolve do menu Geoprocessing. 

2.9 OBTENÇÃO DOS DADOS DO CAR E PRODES 

Os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) referente à bacia foram adquiridos gra-

tuitamente através do site (http://www.car.gov.br/publico/municipios/downloads?sigla=RO), 

disponibilizados para download no módulo de consulta pública do Sistema Nacional do Ca-

dastro Ambiental Rural (SICAR) com última atualização realizada na data 10/04/2019, con-

forme realizado por (SANTOS, 2018). Os arquivos em formato shapefile foram adquiridos 

individualmente por município, no caso os cinco pertencentes à bacia.  

De acordo com Passos (2016) o recorte dos atributos foi conduzido através da ferra-

menta Clip do Software ArcMap, encontrado no ArcToolbox/ Analysis Tools/ Extract, inserin-

do o shapefile de cada atributo do CAR por município, e o shapefile da bacia como limite de 

recorte. Limitou-se a quantificação dos imóveis, no percentual de área de remanescente de 

vegetação nativa e áreas consolidadas.  

Seguidamente por meio da ferramenta Merge do conjunto Geoprocessing, foi procedi-

do à junção de cada atributo do CAR analisado por município, em único arquivo. Por conse-

guinte as áreas e os percentuais dos atributos foram alcançados, mediante analise no Attribute 
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Table do ArcMap, após solicitados os comandos de Sum no Statistics e Add Field/ Field Cal-

culator, respectivamente. 

Vale destacar que através da rotina de comandos ArcToolbox/ Analysis Tools/ Over-

lay/ Erase, as áreas onde ainda não foram realizado o CAR, bem como, os imóveis que teve 

seu CAR cancelado, tiveram seu percentual calculado separadamente em relação à área total 

da bacia. Utilizou-se o vetor dos limites da bacia e polígono dos imóveis cadastrados origi-

nais, para obtenção das áreas sem CAR, já o polígono dos imóveis cadastrados original so-

mando-se ao polígono dos imóveis com as propriedades com o CAR cancelado removido, 

assim realizou-se o alcance dos imóveis com CAR cancelados. 

A aquisição dos dados do PRODES nos anos de 2008 e 2018 foi realizada através do 

sítio eletrônico (<http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/dadosn/>), com última atualização 

efetuada na data de 03 de julho de 2019, a partir de download de única cena 231_068. Em 

seguida através da rotina de comandos ArcToolbox/ Data Management Tools/ Projections and 

Transformations/ Project, o vetor foi projetado de seu Datum nativo WGS 1984, para a proje-

ção UTM (Universal Transversa de Mercator) SIRGAS 2000 zone 20S, no intuito de fazer a 

quantificação da área e percentual de cada classe. 

Na sequencia foi realizado o recorte nos limites da bacia, através da ferramenta Clip 

no menu Geoprocessing, e por último a mensuração das áreas e percentuais de cada classe 

através do Attribute Table do ArcMap. 

Os dados relativos ao censo agropecuário de 2017 foram obtidos em sítio eletrônico 

(<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-

agropecuario.html?=&t=resultados>) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE em formato KML, convertidos em formato shapefile pela rotina de comandos ArcTool-

box/ Conversion Tools/ From Kml.  

Seguidamente foi realizada a contagem dos imóveis cadastrados no censo agropecuá-

rio, através da ferramenta de contagem espacial Spatial Join, clicando com o botão direito na 

camada do polígono da bacia marcando a opção Joins and Relates/ Join, conhecido pelo mé-

todo de “União de Dados de outra camada baseado na localização espacial” (Join data from 

another layer based on spatial location), no primeiro campo adicionando o arquivo vetorial 

de imóveis disponibilizado pelo censo agropecuário, no segundo marcando a opção de Sum. A 

exibição da soma é alcançada mediante abertura do Attribute Table na coluna Count do arqui-

vo gerado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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3.1 ÍNDICES MORFOMETRICOS 

A análise morfométrica é estabelecida como um agrupamento de procedimentos vi-

sando à investigação, orientação e percepção científica dos constituintes naturais de uma bacia 

hidrográfica (SOUZA et al., 2018). Diante disso, é possível observar todos os resultados rela-

cionados às características geométricas, relevo e drenagem da bacia hidrográfica do igarapé 

Mandi, apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Resultados da análise dos parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do Igarapé 
Mandi.  

Parâmetros 

Morfométricos 
Simbologia Unidade Valor 

Área A km² 422,61 

Perímetro P km 126,11 

Extensão Rio Principal ERP km 41,18 

Linhas Hidrográficas LH km 1247,38 

Comprimento Axial Ca km 24,19 

Altitude Máxima do Rio AMaxR m 282,00 

Altitude Mínima do Rio AMinR m 180,00 

Altitude Máxima da Bacia AMaxB m 530,00 

Altitude Mínima da Bacia AMinB m 175,00 

Densidade de Drenagem Dd km/km² 2,95 

Coeficiente de Compacidade Kc Adimensional 1,72 

Fator Forma Ff Adimensional 0,72 

Índice de Circularidade Ic Adimensional 0,33 

Declividade do rio Io m/m 0,0025 

Densidade hidrográfica Dh Unid/Km² 9,01 

Densidade de nascentes Dn Unid/Km² 4,54 

Índice de sinuosidade Is Adimensional 1,70 

Tempo de Concentração Tc minutos 465,68 

Fonte: Adaptado de Sales; Junior; Santos (2013). 
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Iniciando pelas características geométricas, a bacia hidrográfica apresentou uma área 

de 422,61 Km², e o um perímetro de 126,11 Km. Influenciado principalmente pela geologia 

residente, o fator de forma, de acordo com o formato da bacia, é comparado a um retângulo 

(COSTA, 2018). 

Lima Junior et al. (2012) estabelece que fator de forma resultante abaixo de 0,50, a 

bacia não está sujeita a inundações, valores entre 0,50 e 0,75 tendência medianamente a inun-

dações, enfim entre 0,75 – 1,00 está sujeita a inundações. Nessa perspectiva, a bacia do Igara-

pé Mandi apresentou um fator de forma resultante de 0,72 com tendência mediana a inunda-

ções. 

Segundo Dias (2015) bacias com valor de fator de forma de baixo a mediano, apresen-

tam-se forma estreita e alongada, assim resultando em menor predisposição a inundações, do 

que outra bacia com mesma área, porém com índice geométrico maior, que eventualmente 

uma precipitação será capaz de cobrir toda a área.  

Tanto o coeficiente de compacidade quanto o índice de circularidade, indicam tendên-

cia a inundações, principalmente quando estes parâmetros tendem ao formato circular da ba-

cia hidrográfica (BENATTI et al. 2015). Nesse ponto de vista, o coeficiente de compacidade 

desta bacia apresentou um valor consideravelmente distante da unidade de 1,72, ou seja, a 

bacia do igarapé Mandi não apresenta forma circular. 

Lima Junior et al. (2012) estabelece que o coeficiente de compacidade entre 1,00 - 

1,25 a bacia tem alta aptidão a inundações, entre 1,25-1,50 tendência mediana a inundações e 

acima de 1,50 não está sujeita a inundações. Sendo assim a bacia de estudo não apresenta 

propensão a inundações em condições normais de precipitação. 

Cardoso et al. (2006) encontrou um valor de coeficiente de compacidade de 1,58, infe-

rior ao valor deste estudo, o mesmo atribuiu este resultado a uma bacia com tendência a forma 

alongada, revelando-se pouca suscetibilidade a inundações, excluindo os casos de eventos 

extremos de precipitação.  

Similarmente Goularte et al. (2013) encontrou um coeficiente de compacidade de 

1,59, afirma que este resultado manifesta um forte controle morfométrico de drenagem, não 

sujeito a inundações em situações naturais de precipitação, realçando o formato não circular. 

Já Rodrigues et al. (2016) encontrou o valor de 1,82 também manifesta a ideia de baixa sus-

ceptibilidade a inundações, excluindo as situações de precipitações anormais. 

Considerando também o índice de circularidade, Silva (2012) classifica como de for-

ma alongada, entre 0,36 - 0,50, de forma intermediária entre 0,51 – 0,75 e forma circular entre 

0,76 – 1,00. Costa (2018) e Mendes (2018) em seus estudos obtiveram índices de circularida-



58 

de de, 0,28 e 0,40, respectivamente, e ambos sugeriram nas suas bacias, a forma alongada, 

reforçando a situação da chuva coincidentemente, não conseguir precipitar por toda a sua ex-

tensão, considerando situações de normalidade nas precipitações.  

Pinto (2016) classifica valores abaixo de 0,5, como níveis moderados de escoamento 

que não contribuem na concentração de águas de inundações rápidas, ao processo de inunda-

ção mediano e para situações com tendência a formatos circulares, valores entre 0,50 - 0,75, 

por fim, o intervalo entre 0,75 - 1,00, favorecendo inundações em bacias circulares.  

Percebe–se que o índice de circularidade deste estudo é 0,33, onde não se enquadra na 

recomendação de Silva (2012), no entanto por este estar consideravelmente distante da unida-

de pode inferir que possui formato alongado e não contribui para acumulação das águas, que 

resultam em inundações, respeitando o proposto por Pinto (2016).   

As curvas de nível estão relacionadas com a interligação de pontos em intervalos 

iguais de mesma altitude em relação ao nível do mar, a hipsometria apresentada nos mapas 

temáticos ou em perfis topográficos contribui para reconhecimento de limites em superfícies 

com mesmo intervalo altimétrico (FIGURA 8) (IBGE, 2009). 

Dando seguimento, a análise do relevo pelo mapa hipsométrico (FIGURA 8), em 

termos de altitude a bacia hidrográfica do Igarapé Mandi é compartimentada em altitudes que 

variam de 175 a 530 m em relação ao nível do mar, no qual as elevações mais baixas se en-

contram na porção leste, entorno do exutório, e as altitudes mais elevadas na porção oeste, 

regiões de nascentes. As superfícies mais baixas da bacia estão localizadas na porção central 

seguindo a leste, devido à proximidade do leito principal do Igarapé Mandi. 
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 Figura 8 – Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do Igarapé Mandi. 

A distribuição altimétrica foi realizada pelo método quantitativo, quantificando 

61,64% do relevo com elevações entre 175 e 235 m, seguido das classes mais elevadas entre 

236 a 530 m, com 38,36% da área total da bacia.  

Cardoso et al. (2006) consolida que as altitudes mais elevadas, tendem a perder me-

nos volume de água, pois ao receberem as maiores intensidades de precipitação, este volume 

normalmente excede a evapotranspiração, resultando no abastecimento de lenções freáticos 

responsáveis pela alimentação das nascentes dos rios. Nesse sentido as regiões mais elevadas 

da bacia, certamente contribuem na alimentação das nascentes do igarapé Mandi. 

De acordo com o IBGE (2009) as demarcações de zonas de classes declividade, bem 

como a orientação de suas direções e sentidos, oportunizam a identificação de áreas de risco 

sujeito à eventual transporte de massa aliado a materiais de resistências inferiores que acele-

ram as ações erosivas. 

Coutinho (2016) estabelece que o entendimento da declividade na região de estudo, 

fornece uma melhor interpretação e aplicação da geomorfologia, por conseguinte no planeja-

mento em aplicação e relacionamento com os processos de transporte gravitacional. 

As informações quantitativas relacionadas à declividade do relevo na área de drena-

gem deste estudo podem ser observadas Figura 9. 
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Figura 9 – Mapa de distribuição e percentual de declividade na área de drenagem da bacia do Igarapé 
Mandi. 

É possível observar que a maior totalidade da área de drenagem em análise (45,65 %), 

apresenta predominantemente a declividade caracterizada como suave ondulada no intervalo 

de 3 - 8 %, indicando declives suaves de topografia pouco movimentada composta por colinas 

(pequenas elevações no terreno). Em seguida a classe ondulada no intervalo 8 – 20 %, distin-

guida da primeira por declives moderados, com percentual de (24.46 %). 

Representada por superfícies com desnivelamentos muitos reduzidas de topografia 

esbatida ou horizontal no intervalo de 0–3 %, a classe plana apresentou um percentual de 

(24,44 %). Em menores proporções pode-se observar a classe fortemente ondulada, com per-

centual de 4,65 %, caracterizada por superfícies de topografia movimentada, constituída por 

morros de declividades fortes ocasionalmente com colinas. 

As formações representadas por declives, montanhoso e escarpado, apresentaram per-

centuais de 0,71 e 0,10 %, respectivamente, indicando em pequenas regiões situações de de-

clives acidentados, constituídos por montanhas ou até situações abruptas de superfícies ex-

tremamente íngremes, decorrentes da última situação.   

Rodrigues et al. (2016) esclarece que quando a declividade atua conferindo a redução 
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da velocidade no escoamento superficial, amplia a oportunidade de infiltração de água no so-

lo. Em bacia hidrográfica Goularte et al. (2013), fortalece que a declividade interfere na rela-

ção precipitação e o deflúvio, no sentindo que, a elevada velocidade no escoamento superfici-

al indica reduzida capacidade de infiltração. 

 Nesse sentido, os resultados encontrados evidenciam que, aproximadamente 70 % da 

área são compostas por declives suaves, resultando em menores velocidades de escoamento 

superficial, o que promove a infiltração.  

Considerando o inciso V do art. 4 da lei 12.651 (BRASIL, 2012, p. 4 e 5): 

Art. 4: 

“Considera – se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os 

efeitos desta lei”: 

“V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem 

por cento) na linha de maior declive”; 

De acordo com o art. 11 da lei 12.651: 

Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão permitidos o manejo flores-
tal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manuten-
ção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas 
boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as 
hipóteses de utilidade pública e interesse social (BRASIL, 2012, p. 7). 

Correspondendo 94,55 % da área total da bacia, o intervalo de 0 – 20 % equivalente às 

classes de declividade de relevo plano a ondulado são áreas dominantes da bacia, resultado 

bem coerente quando comparado com Lima (2014) em estudo da bacia do rio Urupá alcan-

çando um resultado de 95,7 % para as mesmas classes. 

Considerando os artigos 4 e 11 referidos acima, e tendo em vista que 25° e 45° corres-

pondem 46% e 100% (declividade), respectivamente, percebe-se, que a maior parte desta ba-

cia é admitido o manejo florestal sustentável, bem como e exercício de atividades agrossilvi-

pastoris, logo, a maior parte da bacia não é considerada como APP, excluída a última classe 

escarpada com declividades acima de 100%. 

Em seguida os parâmetros relacionados à rede de drenagem. Assemelhando-se a con-

formação de uma árvore, o padrão de drenagem exibe aspecto do traçado do conjunto dos 

talvegues do tipo dentrítico, de acordo com os encontrados por Costa (2018) e Mendes 

(2018).  

Retratando o grau de ramificação ou bifurcação da rede de drenagem, a ordem dos 

cursos d’água (FIGURA 10), aponta uma maior ou menor velocidade com que a água afasta-

se da bacia hidrográfica, também considerado um parâmetro relacionado à eventualidade de 
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inundações (COSTA, 2018). 

Figura 10 – Ordem dos cursos d’água da bacia do Igarapé Mandi. 

É possível observar que a bacia hidrográfica do Igarapé Mandi, considerada bem 

ramificada, é atribuída pelo ordenamento de grau de 6ª ordem, com 1.247,38 Km de extensão, 

há predominância de cursos fluviais de 1ª ordem (654,82 Km), corroborando com Mendes 

(2018).  

Cardoso et al. (2006) declara que a densidade de drenagem atua no fornecimento do 

grau de desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. Valores elevados de densi-

dade de drenagem indicam a predominância de rochas mais resistentes, assim como, solos 

impermeáveis baixa cobertura vegetal ou relevos acidentados, evidentemente presença de 

rochas pouco resistentes, intensas coberturas vegetais com predominância de relevos suaves e 

solos permeáveis, assume baixos valores (ALVES; AZEVEDO; SILVA, 2014).  

Este ainda acrescenta que, bacias erodidas estão relacionadas com altos valores de 

densidade de drenagem. Beltrame (1994 apud ALVES; AZEVEDO; SILVA, 2014, p. 138), 

relaciona a densidade de drenagem da seguinte forma, para valores abaixo de 0,50, está é 

classificada como baixa, entre 0,50 - 2,00 como mediana, alta para 2,01 - 3,50, muito alta 

para valores acima de 3,50. 
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Nesse seguimento, com densidade de drenagem 2,95 Km/Km², a bacia do Igarapé 

Mandi é classificada como alta capacidade de drenagem, enfatizando solos mais impermeá-

veis, reduzidas coberturas vegetais aliados a relevos acidentados com predominância de ro-

chas resistentes, indicando bacias com tendência a erosões. Validando o estudo de (MENDES, 

2018) ao alcançar o valor de 3,31 Km/Km². 

Benatti et al. (2015) ao encontrar a 3,49 Km/Km² de densidade de drenagem, tam-

bém atribuiu seu resultado a situação de bacia bem drenada. Pinto (2016) consolida que ro-

chas impermeáveis favorece o escoamento superficial, viabilizando a formação de canais, por 

conseguinte a densidade de drenagem.  

Densidade hidrográfica tem como aplicação verificar o total de cursos d’água presen-

tes em um espaço de tamanho padrão (ALVES; AZEVEDO; SILVA, 2014). Lollo (1995 

apud COSTA, 2018, p. 20) determina que densidade hidrográfica abaixo de 3 rios/Km² é 

conside-rada baixa, entre 3-7 média, 7-15 alta e acima de 15 muito alta. 

Lana; Alves; Castro (2001) estabeleceu que quando este índice permanecer superior 

a 2,00 canais/Km², a bacia terá grande possibilidade na geração de novos cursos d’água, con-

firmando ao encontrar 2,61 canais/Km² em seu estudo. Pode-se verificar na análise da densi-

dade hidrográfica na referida bacia deste estudo, um conjunto de 9 rios/Km², categorizando 

esta como alta habilidade na geração de novos canais. 

Haja vista que o início de um curso d’água está vinculado a uma nascente. A bacia 

conta com 1.919 nascentes distribuídas por toda a sua extensão (FIGURA 11), revelando uma 

densidade de nascentes de 4,54 Unidades/Km², ou seja, por volta de 4 canais por Km² de ba-

cia.
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Figura 11 – Nascentes da bacia do Igarapé Mandi. 

Conforme Costa (2018) assim como a densidade hidrográfica, a densidade de nascen-

tes é interferida pelo relevo da região. A distribuição das nascentes adaptada ao relevo pode 

ser observada na Tabela 13. 

Tabela 13 – Distribuição das nascentes adaptado a declividade do relevo. 

Classe de
Declividade 

Nascentes (nº) Nascentes (%)

Plano 613 31,94 

Suave 
Ondulado 

1140 59,41 

Ondulado 149 7,76 

Forte 
Ondulado 

15 0,78 

Montanhoso 2 0,10 

Escarpado 0 0,00 

Total 1919 100,00 

Pode ser observado na Tabela 13, as maiores concentrações de nascentes, estão situ-

adas em relevo suave ondulado (59,41 %), como esperado, visto que, a classe de declividade 

suave ondulado está presente na bacia num percentual de 45,65 %, seguido do relevo plano 
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que compreende 24,44 % da bacia, com percentual 31,94 % da totalidade das nascentes. 

A sinuosidade é o principal regulador da velocidade de escoamento superficial em 

um curso de água, de uma bacia hidrográfica Costa (2018). Pinto (2016) determina que o ín-

dice de sinuosidade, aponta a influência da carga sedimentar, compartimentação litológica e 

estrutural, especificando valores próximos a 1, para elevado controle estrutural ou alta energia 

com formas retilíneas, baixa energia para valores acima de 2 e canais meandrantes e retilí-

neos, inerentes a valores intermediários. 

Romero; Formiga; Marcuzzo (2017) aplicou a equação abaixo: 

�� =
100(L − Ev)

L

Onde Is é o índice de sinuosidade, L comprimento do canal principal em Km, Ev equivalente 

vetorial em Km. Define em muito reto, limites abaixo de 20 %, reto entre 20-29 %, divagante 

30 - 39,9 %, sinuoso 40 - 49,95 %, e muito sinuoso, para valores acima de 50 %. 

Seguindo a equação descrita no parágrafo anterior, o comprimento do canal principal 

deste estudo é 41,26 % maior, que a extensão do seu talvegue, conforme (COUTINHO, 

2011), além do mais, apontado como um curso de água sinuoso. No entanto, seguindo a clas-

sificação de Pinto (2016), o índice de sinuosidade revelado foi intermediário de 1,70, retra-

tando a combinação de canais meandrantes com retilíneos.   

Leite; Almeida; Silva (2012) também em estudo de bacia hidrográfica encontrou um 

valor de 1,90, e atribuíram este resultado as formas de canais meandrantes e retilíneos, assim 

como Alves et al. (2016), ao encontrar 1,57 em seu estudo, também inferiu a formas regulares 

e irregulares, e por último, Bezerra (2014) destacou a faixa de transição entre o formato retilí-

neo e tortuoso, ao encontrar 1,44 do referido índice em área urbana. Reforçando e validando o 

resultado deste estudo. 

O tempo de concentração avalia o tempo necessário para todo um volume de água, 

oriundo de uma precipitação alcance o exutório, inclusive aquela porção depositada no ponto 

mais afastado da bacia em relação ao ponto de acumulação (DIAS, 2015). O índice de sinuo-

sidade age adiando o tempo de concentração, diminuindo o risco de inundações, principal-

mente quando este primeiro é classificado como sinuoso (MENDES, 2018).  

Assim quanto maior for o tempo de concentração, menores serão as vazões que re-

percutem as inundações, respeitadas pelas características de vegetação, hidrologia, geologia e 

solo (FERRARI et al., 2013). 
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Tendo em vista que o leito do Igarapé Mandi é classificado como sinuoso, este tende-

rá a assumir tempo de concentração mais alto, dado sua extensão superficial elevada de 41,18 

Km. Nesse contexto, obteve-se 465,68 min, equivalente há 7,76 horas, satisfatório quando 

observado o desnível do leito principal de 0,0025 m/m sendo pouco inclinado, expressando 

um maior tempo de concentração, reflexo de um evento de precipitação, considerando a atua-

ção de toda a bacia. 

3.2 VULNERABILIDADE EROSIVA 

Foram gerados mapas temáticos relativos à vulnerabilidade a perda de solos para 

cada categoria, iniciando pelos temas geologia, clima, solo e vegetação (FIGURA 12), permi-

tindo a argumentação em individual da sua contribuição, através de seus aspectos específicos. 

Figura 12 - Temas examinados na construção do mapa de vulnerabilidade natural a erosão da bacia 
hidrográfica do Igarapé Mandi. 

Para o tema geologia, se observou na maior parte da área de estudo (85,23 %) a pre-

dominância do complexo Jamari, composto por ortognaisses de assinatura cálcio-alcalina 

(SCANDOLARA et al., 2016). Constituída por gnaisses, granitos, migmatitos, anfibolitos e 
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granulitos, ambas de origem metamórfica, receberam peso (1,3), o que prevalece à pedogêne-

se (formação de solos), em detrimento do seu grau de coesão, o que dificulta a ação dos agen-

tes intempéricos efetuarem a remoção de suas partículas.  

 Por outro lado, o arenito e o folhelho presentes em menor percentual (14,5 e 0,28 %) 

conhecido por suas particularidades sedimentares, receberam grau de vulnerabilidade 2,4 e 

2,8, respectivamente, reflexo de suas propriedades mais porosas, o que facilita a remoção de 

seus constituintes resultando em transporte de sedimentos.  

 A partir desses questionamentos, verifica-se que a maior parte da bacia (85,23 %), é 

composta por formações geológicas estáveis, dados seus processos intempéricos de formação, 

resultando em rochas coesas mais robustas aos transportes erosivos. Excluindo-se as rochas de 

origem sedimentar, marcadas como instáveis em 14,78 % da área de estudo, ademais presen-

tes nas porções de maior declividade, conferindo maior possibilidade de deslocamento.   

 Na análise do clima empregando o mapa de isoietas, a precipitação se manifestou 

praticamente homogênea, em virtude da área de estudo ocupar uma pequena extensão territo-

rial. Contudo adotando uma duração do período chuvoso para a região de 9 meses, foi obser-

vado, duas pluviosidades médias anuais (mm), que após análise da intensidade pluviométrica, 

as duas ficaram no intervalo de 200-225 mm/mês, pertencentes ao peso de (1,7). 

 Apesar disso deve se considerar que os processos erosivos se comportam mais ati-

vamente em intensas pluviosidades, intensificando-se quando manifestados, em pequenos 

intervalos de tempo. No mapa temático referente ao clima, percebe-se o maior destaque da 

intensidade pluviométrica de 1900 mm, que confere maior vulnerabilidade para a região. 

 Na ponderação do solo, verificou-se a situação da maturidade dos solos, reconhecen-

do que solos envelhecidos e intemperizados apresentam-se mais estáveis favorecendo o pro-

cesso de pedogênese, ao passo que, solos jovens e pouco desenvolvidos, são instáveis, onde 

predominam processos erosivos (morfogênese). Na bacia do Igarapé Mandi foi observado, 

duas formações de solos.  

 Apontado por Crepani et al. (2001), o neossolo quartzarênico, é especificado como 

altamente vulnerável, por ainda estar em processo de formação, resultante de materiais recen-

temente depositados, atribuindo a denominação de solos pouco evoluídos e jovens, ainda por 

cima originados de depósitos arenosos, apresentando areais em até dois metros de profundi-

dade (LINHARES, 2013).   

 Por estas características o referido solo recebeu o maior grau de vulnerabilidade 

(3,0), preocupante, quando apurado sua localização, pertencente às regiões de maior declivi-

dade, oferecendo maior facilidade de deslocamento de solo. A segunda categoria manifesta 
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maior acréscimo de argila do horizonte A superficial, para o horizonte B subsuperficial, carac-

terizado como argissolo vermelho (LINHARES, 2013).  

Também oferecendo risco, facilmente o horizonte A pode ser saturado, devido a me-

nor condutividade hidráulica do horizonte B, favorecendo o desenvolvimento de escoamento 

superficial, em energia suficiente para carrear partículas de solo, quando submetidos a inten-

sas precipitações. Nesse sentido, o argissolo vermelho recebeu grau de vulnerabilidade (2,0). 

Para Crepani et al. (2001) a densidade de cobertura vegetal é fator determinante 

quando ao risco de vulnerabilidade a degradação do solos, após consultado o arquivo vetorial 

disponível no INPE, identificou-se a fitofisionomia vegetal denominada de floresta ambrófila 

aberta submontanhas com palmeiras, recebendo grau (1,2), designado pelo o autor.  

Quando apurado os resultados da classificação do ano de 2018, nota-se uma bacia 

bastante modificada no que tange sua cobertura vegetal, visivelmente enxerga-se o predomí-

nio de áreas antropizadas, que obviamente eleva o grau de vulnerabilidade (2,8), quando ob-

servada a sua condição, reservada a áreas totalmente desprovidas de vegetação natural, áreas 

cobertas por pastagens e áreas urbanizadas. 

Linhares (2013) enfatiza que as pastagens recebem alto grau de vulnerabilidade, por 

apresentarem reduzida capacidade de proteção do solo, deixando os solos expostos, à ação de 

agentes intempéricos do clima, por conseguinte aos processos erosivos. Por último considera-

do por meios estáveis, a classe água herdou grau de vulnerabilidade igual à (1,0).  

Após analisado a amplitude altimétrica, declividade do terreno e a dissecação do re-

levo pela densidade de drenagem, pode-se retratar a vulnerabilidade para o tema geomorfolo-

gia (FIGURA 13). 
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Figura 13 – Mapa do grau de vulnerabilidade erosivo para o tema geomorfologia. 

A intensidade de dissecação, como destacado por Linhares (2013), é um índice pron-

tamente relativo à permeabilidade e a porosidade do solo e da rocha. Averiguado pela densi-

dade de drenagem, conforme soma da hidrografia subsequente a cada polígono geomorfológi-

co, o grau de vulnerabilidade, variou de 1,4 a 1,5, indicando relevos moderadamente estáveis.  

Foi encontrado neste trabalho áreas com maiores declividades, que resultam em áreas 

mais vulneráveis, conforme as classes do mapa de vulnerabilidade geomorfológico (FIGURA 

13), diferentemente das áreas de menor declividade, as quais apresentam menores graus de 

vulnerabilidade, conforme o relatado por Linhares (2013). 

Conforme observado por Mota; Valladares (2011), quanto menor a amplitude altimé-

trica, entre o ponto mais alto e mais baixo, apurado dentro de cada forma geomorfológica, a 

unidade se encontra mais estável, e menos propensa a perda de solos. Pode se verificar altas 

tendências à perda de solos em 99,24 % da bacia, recebendo grau de vulnerabilidade máximo 

(3,0), o restante 0,76 %, grau de vulnerabilidade igual (2,7). 

Através de integração dos dados em ambiente SIG, submetendo cada tema analisado 

separadamente em álgebra de mapas, foi estruturado o mapa de vulnerabilidade erosivo con-

forme a Figura 14. 
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Figura 14 – Mapa de vulnerabilidade erosiva para a bacia do Igarapé Mandi. 
 
 Como retratado no mapa de vulnerabilidade erosivo da bacia do Igarapé Mandi, per-

cebe-se uma flutuação da vulnerabilidade partindo do grau 1,5  condição de caráter modera-

damente estável, até regiões com grau 2,4 classificadas como moderadamente vulneráveis. 

Verifica-se que as regiões mais vulneráveis, justamente se encontram nas áreas com maiores 

declividades e maiores amplitudes altimétricas.   

 As demais regiões ainda que presentes em relevos mais planos, unidades geológicas 

mais coesas, apresentam-se com graus de vulnerabilidade intermediários, devido ao grande 

percentual de cobertura vegetal removido na área (67,40 %), ainda por cima, a característica 

de alto índice de saturação do argiloso, capaz de estimular o escoamento superficial intenso 

ou energia potencial (runoff), somada às contribuições recebidas das regiões com maiores 

altitudes.  

Ao avaliar a proporção de cada intervalo de vulnerabilidade encontrado, nota-se que o 

maior percentual 71,81 %, enquadra-se na classe medianamente estável/vulnerável, no qual 

estão distribuídas as regiões descritas no parágrafo anterior, caracterizadas por relevos suaves 

ondulados a ondulados com equilíbrio entre a pedogênese e a morfogênese. 

Seguido do intervalo moderadamente estável com 24,53 % compreendida por áreas 

com cobertura vegetal natural ou em estágio avançado de regeneração (30,56 %), ainda mais 
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o argissolo vermelho presente nesta região que apresenta pouca porosidade, é designado como

solo maduro e desenvolvido, bem como encontrado sobre rochas coesas de origem metamór-

fica, sobretudo sobre relevos planos. 

Por fim foi encontrado intervalo moderadamente vulnerável com 3,66 %, recebendo os 

maiores graus de vulnerabilidade, justificado quando verificado sua localização, preferenci-

almente sobre relevos fortes ondulados a montanhosos, não apenas em áreas desprovidas de 

vegetações nativas, sobre formações rochosas mais susceptíveis ao processo de desgaste natu-

ral litológico, bem como pela presença de solos arenosos, recém-depositados ainda em pro-

cesso de formação. 

É importante ressaltar que não foram identificadas áreas classificadas como estáveis 

tampouco vulneráveis. Deve-se considerar que as regiões classificadas como moderadamente 

vulneráveis, ainda que não totalmente vulneráveis, podem ser intensificadas pelas ações an-

trópicas alcançando esta última, quando removidos os fragmentos florestais preexistentes.  

Mesquita; Assis; Souza (2010) ao analisar a perda de solo da bacia hidrográfica do rio 

Sagrado-PR, dividida em 3 Unidades Territoriais Básicas - UTB’s, constatou que a segunda 

UTB apresentou 78,57 % de sua área compreendida na classe medianamente está-

vel/vulnerável, atribuindo este resultado a presença de rochas resistentes a denudação, bem 

como pela presença de sedimentos recentes revelando instabilidade, não só presença de argis-

solos equilibrando a morfogênese e a pedogênese. 

Mota; Valladares (2011) em estudo da bacia Acaraú – CE encontrou em 67 % de sua 

área estudada, a classe descrita por medianamente estável/vulnerável, seguido da moderada-

mente estável com 28 %, enfatizando que este resultado deve-se a bacia acomodar rochas re-

sistentes ao intemperismo, associado a amplas áreas de relevo aplainado. 

Araújo et al. (2016) após análise da vulnerabilidade erosiva da bacia do rio Boa Vista 

no município de Ouro Preto do Oeste-RO, pode identificar o grau de vulnerabilidade modera-

damente estável em 78,8 % da área e atribuiu este resultado as regiões basicamente presentes 

em argissolos vermelhos-amarelos, sob coberturas vegetais nativas e distribuídas em relevos 

suaves. 

Linhares (2013) sugere a classe moderadamente estável como mais representativa em 

estudo da perda de solo no município de Alto Alegre dos Parecis/RO, encontrando um percen-

tual de 50,78 %, seguido da classe moderadamente vulnerável com 24,64 % e medianamente 

estável com 24,53 %, visto que a região possui vegetação natural e predomínio de solos de-

senvolvidos dentro da terra indígena.  

Marinho (2014) ao analisar a vulnerabilidade da perda de solos no entorno da reserva 
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biológica do Jaru/RO, constatou a predominância da classe moderadamente estável 72,05 %, 

seguida da medianamente estável/vulnerável 16,58 %, enfatizando que se deve promover a 

criação de reservas legais nas propriedades rurais do entorno, no sentido de dar continuidade a 

área verde, favorecendo o fluxo gênico, enfim impossibilitando que a classe intermediária, se 

desenvolva a vulnerável.  

Bastos; Gomes; Maniesi (2015) em análise da vulnerabilidade natural a erosão da ter-

ra indígena Uru Eu Wau Wau, envolvendo 14 municípios no centro do estado de RO, deparou 

em grande integralidade da área protegida, predomínio da classe medianamente está-

vel/vulneráveis, destinando as faixas mais vulneráveis, como resultado do aumento na taxa de 

desmatamento de 24,8 % ao ano, iniciado na década de 80, provenientes dos programas PO-

LONOROESTE E PLANAFLORO.  

3.3 COMPARAÇÃO ENTRE CAR, PRODES E USO E OCUPAÇÃO DE 2018 

Como resultado dos dados obtidos no Cadastro Ambiental Rural, analisados em ambi-

ente SIG, foi possível obter uma estimação dos imóveis rurais presentes na bacia (FIGURA 

15), em processo de adequação ao instrumento do novo código florestal, CAR. 

Figura 15 – Condição das propriedades em processo de adequação ao CAR na bacia do Igarapé Man-
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di. 

Ao avaliar os resultados, percebe-se que no interior da bacia hidrográfica, há um total 

de 966 propriedades em processo de adequação, destas 919 seguem aguardando análise, 14 

analisado com pendências e aguardando retificação, 8 seguem aguardando regularização am-

biental, 7 aguardando retificação, 3 em análise e 1 esperando a apresentação de documentos. 

Com base na instrução normativa nº 2 do Ministério do Meio Ambiente, de 5 de 

maio de 2014 Brasil (2014), em seu art. 51, inciso III, a situação relativa ao cadastro do imó-

vel rural se apresentará como cancelado quando: 

a) quando constatado que as informações declaradas são total ou parcialmente fal-
sas, enganosas ou omissas, (...)

b) após o não cumprimento dos prazos estabelecidos nas notificações; ou
c) por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente devidamen-

te justificada.

Nesse sentido foi constatado um total de 14 propriedades na condição de cancelada, 

das quais, 8 pertencem ao município de Teixeirópolis, 3 em Nova União e 3 em Urupá. Tendo 

em vista que estes são considerados inativos no sistema e plataforma do SICAR, foram conta-

bilizados separadamente. 

Ao analisar os resultados referentes aos remanescentes de vegetação nativa declara-

dos no CAR, comparado à classe floresta alcançada no uso e cobertura para o ano de 2018 

relativas às áreas quantificadas pelo CAR (FIGURA 16), percebe-se uma incompatibilidade 

nos resultados.  
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Figura 16 – Comparação entre os renascentes de vegetação nativa declarados no CAR e as áreas de 
florestas detectadas no uso e ocupação do solo no ano de 2018 referentes às áreas quantificadas pelo 
CAR. 

Ao eliminar os imóveis cancelados, assim como as áreas ainda não escritas no CAR, 

nota-se que o percentual de floresta encontrado no uso e ocupação do ano de 2018 (22,26 %), 

equivale a um percentual superior a 10 % quando comparado ao valor obtido no remanescente 

de vegetação nativa (8,36 %) diagnosticado no CAR. 

Ao se analisar o disposto no inciso XXIV, do art. 3, da lei 12.651 de 25 de maio de 

2012 Brasil (2012), o pousio é designado como: “prática de interrupção temporária de ativi-

dades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para pos-

sibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo”. 

  Logo, a priori, a divergência nos resultados da vegetação predominantemente en-

contrada, pode ser explicada, devido os fragmentos florestais diagnosticados pelo CAR serem 

alusivos a 22 de julho de 2008, data limite de referência para definição do percentual de re-

serva legal, conforme a dimensão da propriedade.  

Portanto, a floresta no uso e ocupação superior pode estar associada, à interrupção 

temporária nas práticas das atividades antrópicas por mais de 5 anos, descaracterizando o re-

gime de pousio, principalmente nas APP’s, presumindo certa consciência por parte dos pro-

prietários na proteção das áreas mais sensíveis, decerto estes fragmentos passaram a compor a 
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reserva legal,  impossibilitando-os de serem removidos novamente. 

Na sequência ao examinar os resultados relacionados às áreas consolidadas declara-

das no CAR, quando comparada à classe antropizado no uso e ocupação de 2018, também 

equivalentes às áreas quantificadas pelo CAR (FIGURA 17), percebe-se mais uma vez uma 

discordância nos resultados.   

Figura 17 – Comparação entre as áreas consolidadas declaradas no CAR e a classe antropizada detec-
tada no uso e ocupação do solo no ano de 2018 também na área quantificada pelo CAR. 

Examinando os resultados é possível observar, que as áreas consolidadas declaradas 

no CAR (71,34 %), equivale a um percentual superior a quase 20 %, quando comparado à 

faixa antropizado (52,98 %) obtida no uso e ocupação do solo no ano de 2018, também na 

área analisada pelo CAR. Trata-se de uma elevada desigualdade nos dados. 

Destacando novamente o Art. 67 do novo código florestal, as pequenas propriedades 

deverão observar os seguintes percentuais em relação à área de reserva legal: 

Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 
(quatro) módulos fiscais e que possuem remanescentes de vegetação nativa em per-
centuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a 
área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas no-
vas conversões para uso alternativo do solo (BRASIL, 2012, p. 25 e 26). 

No tocante da inconsistência dos resultados encontrados, pode-se suspeitar que a 
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variabilidade seja justificada, pela falta de ética dos profissionais qualificados na quantifica-

ção dos atributos do CAR, Orientados pelos proprietários, estes podem estar ampliando as 

áreas consolidadas nas propriedades rurais, como tentativa de diminuição das áreas de reserva 

legal nestes imóveis. Não só, pelos erros decorrentes de um mau processamento nos dados.  

O CAR como instrumento do novo Código Florestal criado em 2012, obviamente só 

passou a ser obrigatório nos seguintes anos, quando disseminado sua obrigação, não apenas 

incorporado pelos proprietários, quando impedidos de realizarem financiamentos e escoamen-

to da sua produção.  

Como resultado da incorporação do CAR permanecer irregular entre os produtores, 

não só um grande percentual de imóveis ainda em déficit de regularização do instrumento. 

Sugere-se que a adesão ao CAR, está se manifestando na área de estudo, quando o proprietá-

rio é impedido de realizar qualquer movimentação, bem como, quando solicitado de realizar a 

regularização do seu imóvel, restando regiões ainda sem adequação, devido à falta de orienta-

ção.  

Moura et al. (2017) atribuiu as transformações em bacia hidrográfica do córrego Pira-

nha, em São Miguel do Guaporé, Rondônia, como resultado das ações criminosas ilegalmente 

praticadas, sem a autorização do órgão ambiental competente, tendo suprimido toda a cober-

tura vegetal nativa inesperadamente ainda no ano de 1995, não restando áreas a serem explo-

radas. 

Santos et al. (2015) destacou ao analisar o Projeto Integrado de Colonização Paulo de 

Assis Ribeiro – PICPAR, no município de Colorado do Oeste em Rondônia, que a área de 

floresta natural resultante, ficou abaixo de 30 %, ou seja, 50 % inferior quando comparado ao 

exigido pelo novo código florestal, de 80 %, no bioma de Floresta Amazônico, solucionando 

ao dar indicação que novos proprietários venham a se adequarem, mudando o panorama no 

núcleo do projeto. 

Logo após, ao avaliar os resultados, baseado no Projeto de Monitoramento do Desma-

tamento na Amazônia Legal (PRODES) na bacia hidrográfica do igarapé Mandi (FIGURA 

18), percebe-se pouca alteração, em se tratando da cobertura vegetal identificada.  
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Figura 18 – Comparação entre os dados do PRODES entre os anos de 2008 e 2018, na bacia hidrográ-
fica do Igarapé Mandi. 

Averiguando os resultados do PRODES, pode se inferir que houve uma reduzida 

intervenção antrópica nas áreas florestais (0,53 %), totalizando em 2018, um percentual de 

4,58 %. Surpreendente quando observado o percentual de floresta encontrado no uso e cober-

tura do solo, em 2018 de (30,56 %). Na realidade se presumi que a divergência nos resultados, 

é justificada pelas metodologias distintas empregadas em ambas analises.  

Iniciando, a análise do PRODES só é capaz de detectar desmatamentos por corte 

raso, quando removido por completo a floresta primária, em curto intervalo de tempo, em 

áreas acima de 6,25 hectares, não só, é utilizada imagens oriundas do satélite Landsat, com 

resolução espacial entre 20 e 30 metros.  

No entanto, classificação supervisionada Maximum Likelihood, permite uma eficiente 

separação entre as classes floresta e solo exposto, em virtude do comportamento espectral 

entre estes dois alvos serem bastante desiguais (LATORRE et al., 2007). Mas também a reso-

lução espacial alcançada no fusionamento das imagens CBERS4, atingir 5 metros, permitindo 

um maior detalhamento dos alvos. 

Inquestionavelmente, um objeto só é possível de ser identificado, se tiver uma di-

mensão igual ou superior ao do pixel. Nesse contexto, quanto menor for o pixel da imagem, 

menores serão os alvos identificados em solo, validando, o maior percentual obtido no uso e 
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ocupação de 2018, relacionado à melhor resolução espacial do sensor PAN, do satélite 

CBERS-4.  

No uso e ocupação foram contabilizados, todos os fragmentos florestais, inclusive 

aqueles em estágio de regeneração, observados principalmente nas margens do canal principal 

e em seus tributários, ao passo que, no PRODES apenas levou-se em consideração, a retirada 

total da vegetação a partir de incrementos de desmatamentos identificados pelo corte raso, 

assegurando a veracidade dos resultados. 

Ainda que irrelevante a diminuição dos fragmentos florestais identificados no PRO-

DES, deve-se chamar a atenção das autoridades ambientais locais, para a manifestação das 

práticas ilegais dentro da bacia, advertindo os responsáveis para o decreto nº 6.514, de 22 de 

julho de 2008, em seu artigo 43, que define as penalidades para as infrações cometidas contra 

a flora:  

Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preser-
vação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em 
desacordo com a obtida: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais), por hectare ou fração.  

Piontekowski et al. (2014) em suas pesquisas, ao avaliar os desmatamentos observa-

dos pelo INPE e SEDAM no território de Rondônia, entre os anos de 2001 e 2011, constatou, 

uma estimação superior do desmatamento encontrado pelo PRODES, em torno de 5 %, infe-

rindo como inexpressiva, pois a classificação do PRODES semiautomática implica numa 

maior instantaneidade nos resultados de desmatamento, quando comparado a metodologia 

baseada na interpretação visual empregada pela SEDAM.  

Alves (2016) planejando avaliar a situação do desmatamento a partir de 2013, em 

unidades de conservação posicionadas no município de Buritis Rondônia, testemunhou que o 

PRODES não é muito eficaz na detecção de informações detalhadas, bem como, áreas peque-

nas, desta maneira, ainda assim apontou o mesmo, como um dispositivo eficiente na divulga-

ção do desmatamento na Amazônia Legal pela elevada acurácia da sua classificação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, ao considerar os índices morfométricos, percebe-se que os parâmetros 

que remetem a bacias circulares, coeficiente de compacidade e índice de circularidade, ambos 

apresentaram valores distantes a unidade, indicando a não predisposição a inundações quando 

em condições normais de precipitação, configurando o formato alongado. Todavia o fator de 

forma manifestou tendência mediana a inundações, assemelhando-se ao formato retangular.  

Com predominância de relevo suave ondulado, ondulado e plano, na bacia foi admi-

tido o manejo florestal sustentável, bem como e exercício de atividades agrossilvipastoris. 

Nesse sentido, os índices físicos mensurados na bacia, pressupõem reduzida tendência inun-

dações, dado seu formato alongado próximo ao retangular.  

Decerto estes índices não consideram as transformações no solo, ressaltando a inten-

sificação dessas condições quando alterados as condições originais do ambiente. Ainda assim, 

esses resultados oferecem como suporte ao planejamento e inserção de medidas estruturais ou 

não, de controle a inundações. 

Os resultados relativos à vulnerabilidade erosiva revelaram as regiões mais susceptí-

veis à perda de solos, retratando as relações entre o uso e as condições edafoclimáticas que 

mais favoreceram no comprometimento da qualidade ambiental, sendo assim, a metodologia 

apresentou-se competente, justamente por contribuir na identificação da dinâmica da erodibi-

lidade da bacia. 

Diante dos resultados declarados no Cadastro Ambiental Rural, foi possível constatar 

uma divergência nos resultados quando comparado ao uso e ocupação do solo de 2018. Dessa 

maneira estes dados não se mostraram confiáveis no reconhecimento do estado de conserva-

ção, bem como, no potencial de cumprimento do código florestal pelas propriedades rurais. 

Por fim, o resultado do PRODES não foi muito esclarecedor, quanto à situação de 

preservação da bacia, pois esta ferramenta utiliza imagens Landsat provenientes de sensores 

com baixa resolução espacial, dificultando a detecção de pequenos fragmentos florestais não 

se mostrando eficiente na área deste estudo.     
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