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RESUMO 

Com o início dos processos de assentamento fundiário ocorridos por volta da década de 

1970, observou-se um intenso processo de ocupação de Rondônia. Processos esses 

facilitados pela abertura de rodovias que são vias de acesso ao território estadual. Posto 

isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a maneira pela qual o processo de 

ocupação do estado se deu, analisando, desse modo, o uso e ocupação do solo para os 

anos de 1985, 1995, 2005, 2015 e 2019. Além disso, almeja-se ainda realizar modelagem 

para o ano de 2050 por meio da análise das métricas da Ecologia da Paisagem dos 

diferentes períodos. Os dados de entrada foram obtidos através do projeto MapBiomas, 

que fornece os dados de uso e ocupação do solo do período entre 1985 e 2019. Para 

realização da modelagem, fez-se necessária a utilização do software IDRISI. Nele, foram 

utilizados o T1 como 2005 e T2 como 2019. Desse modo, foi possível gerar uma 

modelagem para o período desejado, 2050, chamado de T3. Para a elaboração da 

modelagem, foi preciso ainda incluir variáveis que contribuem para o desmatamento, 

como “estradas”, “rodovias” e “núcleos urbanos”. Depois disso, outro cenário para 2050 

foi criado ao subtrair as áreas de APP e RL. Para o cálculo das métricas da Ecologia da 

Paisagem, a utilização do software FRAGSTATS 10.5 mostrou-se necessária. Por meio 

dele foram calculados os seguintes índices: “AREA_MN”, “SHAPE_MN”, “ENN_MN”, 

“CAI_MN”, “CORA_MN” e “LPI”. Para o processamento dos rasters e para a elaboração 

de planilhas eletrônicas e gráficos, utilizamos os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs). A modelagem realizada atingiu valores satisfatórios no processo de validação. 
Com relação ao uso e ocupação do solo, pôde-se observar uma queda abrupta da cobertura 

florestal: em 1985, a cobertura correspondia a 67,17%; em 2019 a apenas 22,39%; e na 

modelagem para o ano de 2050 obtivemos os mesmos 22%. As métricas calculadas 

apresentam comportamento similar em diversos índices, evidenciando a perda de 

qualidade nos fragmentos no decorrer dos anos. Nesse sentido, é importante frisar a 

diminuição de índices como “área de núcleo”, “tamanho médio” e “distância” entre 

fragmentos, o que contribui para a elevação do grau de fragmentação. Com os dados 

obtidos, fica evidente o aumento das ações antrópicas na área analisada: as métricas 

demonstram uma perda de habitats quanto aos remanescentes florestais, o que influencia, 

de maneira direta, a dinâmica ecológica do ambiente. 

Palavras-chave: Métricas da Paisagem; Redes Neurais Artificiais; Modelagem; 

Fragmentação Florestal; Uso e Ocupação do Solo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

With the beginning of the land settlement processes that took place around the 1970s, an 

intense process of occupation of Rondônia was observed. These processes are facilitated 

by the opening of highways that are access roads to the state territory. That said, the 

present work aims to analyze the way in which the process of occupation of the state took 

place, thus analyzing the use and occupation of the land for the years 1985, 1995, 2005, 

2015 and 2019, it is also intended to carry out modeling for the year 2050 through the 

analysis of the Landscape Ecology metrics of the different periods. The input data were 

obtained through the MapBiomas project, which provides data on land use and occupation 

for the period between 1985 and 2019. To carry out the modeling, it was necessary to use 

the IDRISI software. In it, T1 as 2005 and T2 as 2019 were used. In this way, it was 

possible to generate a modeling for the desired period, 2050, called T3. For the 

elaboration of the model, it was also necessary to include variables that contribute to 

deforestation, such as “roads”, “highways” and “urban centers”. After that, another 

scenario for 2050 was created by subtracting the APP and RL areas. For the calculation 

of Landscape Ecology metrics, the use of the FRAGSTATS 10.5 software proved to be 

necessary. The following indices were calculated using it: “AREA_MN”, 

“SHAPE_MN”, “ENN_MN”, “CAI_MN”, “CORA_MN” and “LPI”. For the processing 

of rasters and for the elaboration of electronic spreadsheets and graphics, we use 

Geographic Information Systems (GIS). The modeling performed reached satisfactory 
values in the validation process. Regarding land use and occupation, an abrupt drop in 

forest cover could be observed: in 1985, the coverage corresponded to 67.17%; in 2019 

to only 22.39%; and in the modeling for the year 2050 we obtained the same 22%. The 

calculated metrics present similar behavior in several indices, evidencing the loss of 

quality in the fragments over the years. In this sense, it is important to emphasize the 

decrease in indices such as “core area”, “average size” and “distance” between fragments, 

which contributes to the increase in the degree of fragmentation. With the data obtained, 

the increase in anthropic actions in the analyzed area is evident: the metrics demonstrate 

a loss of habitats in relation to forest remnants, which directly influences the ecological 

dynamics of the environment. 

Keywords: Landscape Metrics; Artificial neural networks; Modeling; Forest 

Fragmentation; Land Use and Occupancy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de intensificação do uso e ocupação do bioma amazônico teve início 

na década de 1970, quando o governo federal, por meio do Programa de Integração 

Nacional (PIN), passou a investir em uma política ocupacional da Amazônia. Esse 

sistema possuía três preceitos a serem seguidos, sendo: abertura de rodovias na 

Amazônia; Criação de uma faixa de 10 km de terra às margens das rodovias destinadas à 

colonização; incentivo do governo federal e transferência de 30% dos incentivos fiscais 

obtidos dos impostos de renda abatidos para aplicação no programa (CASTRAVECHI, 

2020). 

Sobre o estado de Rondônia, que possui posição estratégica no Sudoeste da 

Amazônia, Fearnside (2017) elucida que o estado funciona como um portão de acesso à 

ocupação da Amazônia, ainda mais favorecida pela abertura da BR-364. No ano de 1984, 

através dos Projetos Integrados de Colonização (PIC), áreas foram repartidas entre 

famílias que migraram para o estado. Essa distribuição tencionava incentivar a produção 

agrícola e a pecuária, já que dos colonos era exigida a prática de supressão da vegetação 

nativa. Essa exigência, baseada na exploração, favorecia o crescimento econômico 

regional (SANTOS et al., 2019).  

A bacia do Rio Jaru, afluente do Rio Machado, está localizada na região central 

do estado, mais precisamente nas proximidades da BR-364. Além disso, sua extensão 

ainda tangencia quatro rodovias estaduais: RO-470, RO-464, RO-463 e RO-133 

(RONDÔNIA, 2017). Desse modo, outro fator contribuinte para ocupação abrupta, além 

daquele mencionado no parágrafo acima, está relacionado ao zoneamento 

socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia: a maior parte da região pertencente 

à bacia está situada em uma zona de intensa ocupação (CREMONESE et al., 2012). 

A bacia vem sofrendo intensas pressões antrópicas com ampliação de áreas 

urbanas e conversão de florestas nativas em áreas de pastagem, culminando em um 

preocupante processo de fragmentação florestal. Esses processos colocam a bacia em 

estado de vulnerabilidade biológica (GONÇALVES, 2020). Desse modo, são urgentes as 

medidas para se conter as ameaças ocasionadas pela perda de fluxo gênico, pela perda de 

biodiversidade e pelo carreamento de sedimentos. 

Nesse cenário, carente de estudos sobre fragmentação florestal, surge a Ecologia 

da Paisagem que se caracteriza como uma ciência cujos objetivos são estudar a estrutura, 
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a composição e a função da paisagem, assim como determinar a maneira pela qual esses 

elementos afetam a biodiversidade (SIQUEIRA; CASTRO; FARIA, 2013; MATIAS et 

al., 2020). A análise do processo da fragmentação florestal acontece por meio das 

métricas da paisagem, visando a mensuração física de como vem ocorrendo. Essas 

métrica são responsáveis por organizar os parâmetros obtidos através de equações que 

possibilitam descrever, de maneira quantitativa, a configuração espacial e estrutural da 

paisagem (YU et al, 2019). 

Portanto, na conjuntura de intensa conversão de florestas para pastagem, a 

modelagem de cenários futuros traduz-se em uma ferramenta essencial para a alocação 

de esforços estratégicos, para a avaliação e para o desenvolvimento de políticas públicas 

de planejamento territorial. A aplicação de modelagem por meio de Redes Neurais 

Artificiais (RNA) tem se intensificado nos estudos relacionados à vertente ambiental. Por 

meio de técnicas estatísticas, é possível elaborar modelos preditivos robustos que 

possibilitam análises multitemporais e multiespaciais (XAVIER, 2017). 

Ainda como resposta às pressões antrópicas sobre florestas nativas, tem-se a Lei 

12.651 do ano de 2012 que rege o novo Código Florestal. Dentre suas diversas 

ferramentas, há a definição de áreas estratégicas para conservação e preservação. A 

Reserva Legal é definida como uma área, no interior de um imóvel, que pode ser utilizada 

economicamente desde que práticas sustentáveis que assegurarem a existência dos 

processos biológicos e conservem a biodiversidade sejam utilizadas. Para o bioma 

amazônico, a área de RL é de 80% da propriedade. Áreas de Preservação Permanente 

(APP), cobertas ou não por vegetação nativa, visam proteger o solo, a água, a micro e 

macrofauna e, por essa razão, não devem sofrer qualquer tipo de exploração econômica 

(BRASIL, 2012; BRAÚNA, 2021; CRUZ; SOUZA, 2017). 

Sendo assim, deseja-se desenvolver uma análise multitemporal sobre a 

fragmentação florestal na bacia hidrográfica do Rio Jaru, Rondônia, para os anos de 1985, 

1995, 2005, 2015, 2019 e 2050, a fim de verificar a influência de instrumentos como 

Reservas Legais (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP). 
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1. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

1.1. PROCESSOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM RONDÔNIA 

 

No decorrer dos últimos anos, o bioma amazônico vem sofrendo grande pressão 

antropogênica. Rondônia é exemplo desse desgaste, pois experimenta um aumento nas 

taxas de conversão de floresta nativa à pastagens e culturas agrícolas. Consequência disso 

é a alteração do ecossistema natural e a crescente ameaça aos serviços ecossistêmicos. A 

partir da década de 70, o processo de ocupação do estado de Rondônia ocorreu com 

grande intensidade. A reconstrução e o asfaltamento da BR-364 facilitaram ainda mais a 

migração de pessoas para o estado. Com isso, os processos de exploração da vegetação 

nativa foram intensificados (FERNSIDE, 1989; FERNSIDE, 2017). 

O processo de migração deu-se principalmente pela política de exploração das 

potencialidades da região norte do Brasil. Promovido pelo Instituto Nacional de Reforma 

Agrária (INCRA), os Projetos de Integração de Colonização (PIC) promoviam a 

distribuição de terras para famílias de baixa renda, estimulando a agricultura familiar 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2018). Com a implantação desse sistema, o INCRA 

beneficiou, apenas com o PIC Ouro Preto, 5.098 famílias até o ano de 1981. Cada uma 

recebeu uma área equivalente a 100 hectares de terra em marcações onde havia formação 

florestal (INCRA, 1992). 

Nesse período, os processos de abertura de áreas para agricultura e pecuária 

foram incentivados, pois uma das condições para a concessão de título definitivo de 

propriedade aos migrantes era a conversão de menos 50% da área doada em área 

cultivável (TEIXEIRA et al., 2018). 

Rondônia, desde o início de sua colonização, é reconhecida como produtora 

primária. Nos anos 2000, período no qual Rondônia extinguiu a febre aftosa, os processos 

de formação de pastagem aumentaram devido à valorização da indústria frigorífica 

(SOUZA, 2020). Além disso, o estado tem parte da economia voltada à produção leiteira 

e cafeeira, as quais necessitam de áreas extensas para produção (AMARAL, 2004). 

Atualmente, de acordo com Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do 

estado de Rondônia (2017), o estado possui uma economia ligada aos setores da 

agricultura e pecuária. Mas, apesar de não ser permitida por lei, a extração de vegetação 

nativa de maneira desordenada ainda ocorre em diversos territórios do estado, integrando-

se ao sistema econômico rondoniense (FERRONATO, 2018). Isso acontece devido à 
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ausência de um projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico eficiente e em escala 

adequada. Esse instrumento técnico-científico instituído pela Lei Nº 6.938, que trata da 

Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), visa direcionar a exploração das 

potencialidades do território de maneira estratégica e sustentável. 

De acordo com Leal et al. (2019), ao analisar dados do INPE (2018) a partir do 

ano de 2004, Rondônia é um dos três estados com os maiores índices de desmatamento 

dentro da Amazônia Legal. Houve ligeiras e graduais baixas a partir de 2004, sendo 2010 

o ano com menor índice (435 km²). Depois isso, aumentos foram percebidos, chegando a 

um registro de 1.252 km² no ano de 2017. Esses dados fazem com que o estado represente 

13,8% do desmatamento da Amazônia Legal (59.113 km²). Esse desmatamento é fator 

principal da chamada fragmentação florestal, processo que modifica as condições 

ambientais das áreas de floresta, trazendo consigo prejuízos ao meio ambiente (SILVA; 

ALMEIDA; GAMA, 2021; GARCIA, 2013). 

1.2. FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL 

 

A fragmentação florestal é resultado da divisão em partes de determinado trecho 

de floresta nativa. Consiste, portanto, em separações físicas de um habitat, provocando 

alterações consideráveis no meio natural. A fragmentação florestal, por essa razão, pode 

ser entendida como ambiente análogo a um mosaico. E mesmo que eventualmente ocorra 

de maneira natural, a substituição de habitats por áreas agricultáveis é um dos principais 

motivos dessa fragmentação (SILVA et al., 2019). 

Garcia et al. (2013) destaca que o processo de supressão de vegetação nativa na 

bacia do Rio Urupá, confrontante com a do Rio Jaru, teve início no eixo da BR-364. Em 

suas margens, derrubadas foram realizadas e depois direcionadas para cada vez mais 

fundo dos lotes, causando um padrão de desmatamento chamado de “Espinha de Peixe” 

(ANDRADE; MOREIRA; SANTOS, 2019). 

Como reflexo desse processo e somado ao fato de que Rondônia não é um estado 

industrializado, a economia rondoniense está voltada principalmente à agricultura e à 

pecuária (SILVA, 2017), que, por sua vez, são atividades que requerem áreas extensas 

para a produção e consequente supressão vegetal. Como resultado dessa ocupação, a 

fragmentação da paisagem tem se intensificado, já que se caracteriza por dividir a 

vegetação nativa em pequenas áreas dispersas (LEAL et al, 2019). Desse modo, percebe-

se a diminuição da troca genética das espécies, dependentes de corredores ecológicos. Por 
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isso, notam-se diversas sequelas, como isolamento de espécies, diminuição da dispersão 

de sementes, da polinização e da interação entre as espécies (COSTA; MATRICARDI; 

PIRES, 2015). 

Além de reduzir as áreas nativas, outra consequência grave da fragmentação 

floresta é, de acordo com a Teoria de Biogeografia de Ilhas (WILSON; MACARTHUR, 

1967 e MACARTHUR, 2010) e com a Teoria de Metapopulações (LEVINS, 1969), a 

extinção local, a diminuição e/ou o isolamento de comunidades em diferentes fragmentos. 

Por essa razão, é preciso que existam políticas de preservação a fim de amenizar tais 

impactos (GARCIA et al., 2018). 

1.3. BIOGEOGRAFIA DE ILHAS E METAPOPULAÇÃOES 

 

A Biogeografia de Ilhas é uma área dedicada a fundamentar e entender o 

funcionamento de modelos de ocupação de biodiversidade, a distribuição espacial de 

microrganismos e as mudanças sofridas por esses microrganismos com o tempo. Em 

outras palavras, é o ramo da ciência que visa a compreensão dos organismos no ambiente, 

seja em ecossistemas aquáticos seja em terrestres (RECODER, 2011). 

 Visto isso, diversos fatores podem impactar a distribuição de 

biodiversidade de um ecossistema. Um de grande influência é a relação espécie-área, que 

diz respeito ao aumento progressivo da variedade de espécies quando há aumento do 

tamanho da área (WILSON; MACARTUR, 1967; MACARTUR, 2010; SANTOS; 

MAIA, 2018). 

Carvalho et al. (2020) elucida que as regiões pertencentes ao bioma amazônico 

apresentam ambientes que se caracterizam como “ilhas”, possivelmente criadas a partir 

da fragmentação florestal. Do ponto de vista ecológico, essas ilhas causam constantes e 

heterogêneas mudanças na paisagem, modificando todo o ecossistema ao seu redor. 

Essa miscelânea de habitats dá origem às “metapopulações”, conceituada como 

uma dinâmica de divisão de uma população de uma mesma espécie em subgrupos. Desse 

modo, cada subgrupo adapta-se a fragmentos florestais com maiores ou menores 

condições de sobrevivência. A própria existência de ambientes menos favoráveis produz 

a necessidade de migração por parte de um subgrupo, ou seja, por questões relativas à 

sobrevivência, subgrupos movimentam-se de um fragmento para outro. Essa 

movimentação auxilia a manutenção do fluxo gênico, garantindo a variabilidade genética 

entre as espécies (RICKLEFS, 2016). 
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Além disso, a existência das metapopulações possibilita o povoamento. Caso um 

evento que acarrete a extinção de uma espécie em um fragmento ocorra, as subpopulações 

existentes ao redor podem servir como colonizadoras. Apesar de precisarem se expor para 

realizar a migração entre os fragmentos, as subpopulações são motivadas pelo instinto de 

povoação de ambientes mais favoráveis (NAIA; BRITO, 2020). 

1.4. ECOLOGIA DA PAISAGEM 

 

As influencias antrópicas que resultam na fragmentação florestal vem sendo 

estopins para o ramo da ciência que estuda a ecologia da paisagem, que possui como 

principal objetivo quantificar as estruturas para compreensão da dinâmica ecológica 

(RIBEIRO; MELO; VALENTE, 2020; MOREIRA et al, 2021). 

A ecologia da paisagem tem por foco estudar a heterogeneidade do ambiente 

entre diferentes unidades espaciais, e é impulsionada pelos processos e padrões 

ecológicos e como a interferência humana nos ambientes possam vir agir como um meio 

de organização da paisagem (SOARES FILHO, 1998; AMARAL et al., 2019). 

O estudo da paisagem permite uma avaliação referente as alterações pela qual o 

meio vem passando devido sua fragmentação, o que possibilita uma compreensão da 

dinâmica espacial/temporal do meio, servindo como base para um planejamento de ações 

sustentáveis, utilizando as métricas e índices que podem ser empregados para 

caracterização quantitativa, permitindo diversas análises para análise de cada fragmento 

(LIMA et al., 2004; JACOB, 2017). 

1.5. MÉTRICAS DA ECOLOGIA DA PAISAGEM 

 

Leal et al. (2019) define as métricas da paisagem ou índices da paisagem como 

instrumentos indispensáveis e de grande utilidade para quantificar, comparar e descrever 

os modelos de distribuição espaciais dos fragmentos florestais remanescentes da 

vegetação nativa, pois possibilita a geração de dados que envolvem os fragmentos de 

floresta, sejam eles individuais ou coletivos, construindo bases que geram definições da 

situação da paisagem, trazendo consigo informações que possam vir serem úteis para a 

gestão de zonas de amortecimento. 

A ecologia da paisagem aborda estudos referentes aos modelos da paisagem, 

analisando as interações entre as manchas de vegetação remanescentes que existem no 

meio e como esses padrões vem sofrendo alterações, buscando assim entender como esses 
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mosaicos de fragmentos atuam no ponto de vista ecológico (MCGARIGAL; MARKS, 

1994).  

Pereira et al. (2001) diz que a Ecologia da Paisagem possibilita entender três 

características da paisagem, sendo elas: a estrutura que engloba a distribuição de espécies, 

a energia e os materiais relacionados aos parâmetros morfométricos dos fragmentos; a 

função que está ligada aos fluxos energéticos e de biodiversidade dentro do ecossistema; 

e a mudança que altera a função e estrutura com o decorrer do tempo. Esses mecanismos 

são importantes para conservação ambiental.  

Diante do exposto, uma das ferramentas que auxiliam a verificação da influência 

desses fatores é a utilização softwares de modelagem para previsão das métricas da 

paisagem. Os programas de computador permitem analisar o grau de fragmentação da 

vegetação, caracterizando-se como um meio de planejamento satisfatório (SCUSSEL et 

al, 2020). Para o presente trabalho, o software FRAGSTATS será utilizado. Ele gera um 

compreensivo grupo dessas métricas, baseadas na fragmentação de um arquivo raster. 

Ele também calcula um conjunto de valores de paisagem e seus índices, tomando como 

base os fragmentos florestais encontrados (VALOTÃO, 1998). 

1.6. MODELAGEM DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA UTILIZANDO 

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

Redes Neurais Artificiais (RNA) são utilizadas para prever a distribuição do uso 

e ocupação do solo, que depende de uma série de elementos interconectados 

possibilitando a realização da modelagem (BRUZZONE; COSSU; VERNAZZA, 2004). 

O processo de modelagem é uma simulação que se baseia em autômatos 

celulares. Celulares esses que se mostram eficientes em simular processos complexos 

diretamente envolvidos na dinâmica espacial e na alteração dos usos do solo utilizando 

os padrões obtidos de dados prévios (DELANEZE et al., 2014). 

Os padrões computacionais e matemáticos obtidos a partir de dados reais pré-

existentes colaboram para implementação de ferramentas que são utilizadas para 

modelagem ambiental relacionadas às ações antrópicas. Desse modo, os padrões 

representam o que acontece na natureza em uma perspectiva de modelos investigativos 

(PIGA, 2017). 

Para Gama et al. (2021), a utilização da ferramenta de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto são cruciais para que as mudanças do uso e ocupação do solo sejam 
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identificadas. Sendo assim, servem como meio de facilitar a tomada de decisão e otimizar 

o planejamento de as áreas estudadas, apontando para os melhores métodos de 

conservação da biodiversidade e de suspensão do processo de desflorestamento. 

Contudo, a realização dessa modelagem é uma tarefa árdua. Há ainda poucos 

pesquisadores que conseguiram desenvolver modelos capazes de prever mudanças do uso 

da terra com precisão. Entretanto, os modelos desenvolvidos até o momento trazem a 

possibilidade de incorporação de elementos probabilísticos, tornando-os mais realistas 

(IACONO et al., 2015).  

O modelo utilizado para a previsão foi o Markov Chain (Cadeia de Markov), que 

se baseia na noção de modelagem probabilística e é utilizado de maneira abrangente nas 

simulações de mudanças futuras do uso e ocupação da terra (CUNHA et al., 2021). As 

transições entre períodos de tempos são direcionadas por matrizes de probabilidade que 

são estimadas por dados previamente existentes. Os modelos de Cadeia de Markov 

buscam seguir uma lógica simples e intuitiva e são interessantes para previsão de modelos 

a médio e longo prazo (IACONO et al., 2015). 

1.7. LEI Nº 12.651 – LEGISLAÇÕES 

 

O Art. 255 da Constituição Federal do ano de 1988 diz que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

O que impõe a todo o cidadão o senso de responsabilidade para a conservação 

do meio ambiente. 

Com a aprovação em 25 de maio de 2012, o novo Código Florestal sob a lei 

nº12.651 prioriza a conservação de áreas florestadas, mesmos que essas sejam de domínio 

particular, denominando-a como um bem de interesse social e ecológico (SOUZA, 2020). 

Com tais medidas, Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) 

devem ser preservadas em instrumentos que garantam sua efetivação (BRASIL, 2012). 

O Art. 3 define que áreas de RL são as áreas que se localizam no interior dos 

imóveis rurais e que possuem como um objetivo a promoção de uma relação de 

mutualismo entre o homem e a natureza. Portanto, uma reserva legal assegura a 

exploração econômica de modo sustentável ao mesmo tempo em que conserva a 

biodiversidades ali existente. Já a APP é uma área protegida, seja ela com a cobertura da 
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vegetação nativa ou não, que possui como principal objetivo a preservação dos recursos 

hídricos, paisagísticos e de estabilidade ao solo. Sua função está relacionada à propagação 

do fluxo gênico e ao bem-estar humano. 

No tocante à regulamentação, foram delimitadas medidas que devem ser 

seguidas para preservação dessas áreas. Para áreas de RL, o Art. 12 dispõe que os imóveis 

contidos em áreas de floresta devem manter as áreas de vegetação nativas em 80% na 

região amazônica, usando a área total do imóvel como parâmetro. Esse cálculo serve para 

áreas não antropizadas até a data de 22 de julho de 2008. Já para áreas que sofreram ações 

antrópicas anteriores a essa data a parcela de vegetação que deve possuir varia conforme 

quantidade de módulos fiscais os quais o imóvel possui, sendo que cada módulo equivale 

a 60 hectares, é obrigado existência de 10% de vegetação para imóveis de até dois 

módulos fiscais e 20% para imóveis de dois a quatro módulos fiscais. As APPs são 

descritas no Art. 61-A, que estabelece a existência dessas áreas de preservação em uma 

margem de cinco metros contados a partir da calha do rio para imóveis com menos de um 

módulo fiscal. Já imóveis com um a dois módulos, o distanciamento deve ser de oito 

metros. Aqueles com dois a quatro módulos, quinze metros. E aqueles que possuem mais 

de 4 módulos estarão sujeitos às demais medidas, variando entre 20 e 100 metros. 

O Art. 29 traz consigo a criação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, que 

objetiva o cadastro dos imóveis rurais. O cadastro visa a compilação de informações 

ambientais como medida de controle, planejamento econômico e ambiental, 

monitoramento e combate ao desmatamento em todo o território nacional. 

Com a execução desse sistema, de acordo com o Art. 59, caberá à União, aos 

estados e ao Distrito Federal a implantação dos Programas de Regularização Ambiental 

(PRAs). Como requisito para essa adequação, o imóvel deverá ter passado pela fase do 

CAR. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo escolhida, demonstrada na figura 1, é a bacia hidrográfica do 

Rio Jaru, afluente do Machado. A bacia possui uma área de aproximadamente 737.394 

hectares e abrange oito municípios rondonienses: Jaru, Ouro Preto do Oeste, Vale do 

Paraíso, Governador Jorge Teixeira, Nova União, Theobroma, Cacaulândia e Ariquemes. 

Seu clima, segundo a classificação de Koopen, é aquele caracterizado como tropical 

úmido com estação chuvosa (Aw) (KӦPPEN ; PÉREZ, 1948). 

Figura 1 - Área de Estudo 

 

Fonte: Os Autores. 
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Conforme a tabela 1, descrita abaixo, dentre os municípios que compões a bacia, 

Cacaulândia, Ariquemes e Mirante da Serra são aqueles que menos possuem área dentro 

do território em estudo. Já Jaru, Nova União, Theobroma e Vale do Paraíso são os 

municípios que têm mais de 80% dos seus territórios inseridos dentro dos limites da Bacia 

(GONÇALVES, 2021). 

Tabela 1 - Planilha descritiva dos municípios pertencentes a Bacia Hidrográfica do Rio 

Jaru 

Município 

Área da Unidade Territorial 

de acordo com IBGE 2018 

(ha) 

Área na 

Bacia (ha) 

(%) na 

bacia 

Ariquemes   442.657,10        1.243,80  0,28 

Cacaulândia   196.177,80           521,10  0,27 

Governador Jorge Teixeira   506.738,40    132.050,40  26,05 

Jaru   294.412,80    283.376,70  96,25 

Mirante da Serra    119.187,50        3.988,80  3,35 

Nova União     80.712,60      64.960,50  80,48 

Ouro Preto do Oeste   196.985,00      60.432,20  30,68 

Theobroma    219.741,30      98.829,90  44,97 

Vale do Paraíso     96.567,60      81.700,90  84,60 
Fonte: BRASIL (2018). Adaptado de Gonçalves (2021). 

2.2. FLUXOGRAMA DE TRABALHO  

 

Figura 2 - Fluxograma de execução das etapas 

 

Fonte: Os Autores. 



24 

 

 

2.3. AQUISIÇÃO DE DADOS 

Imagens raster no formato GeoTiff foram utilizados inicialmente como dados de 

entrada. Imagens essas obtidas através do projeto Mapbiomas e advindas de registros 

anuais do uso e ocupação do solo entre os anos de 1985 e 2019. 

Os dados vetoriais para a representação dos núcleos urbanos, estradas e rodovias 

foram coletados a partir das informações disponibilizadas pelo Instituído Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), pelo Departamento de Estradas e Rodovias (DER) e pela 

Agencia Nacional de Águas (ANA). 

Para a subtração das áreas de APP e RL, um download dos dados provenientes 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi realizado. Pela plataforma foi possível obter os 

dados por município e em seguida recortá-los para a área da bacia.  

2.4. CÁUCULO DAS MÉTRICAS DA PAISAGEM 

 

Para o cálculo dos índices de fragmentação florestal, foram utilizados arquivos 

matriciais obtidos do projeto MapBiomas, oriundo de uma classificação pixel a pixel de 

imagens vindas dos satélites Landsat. O acervo contém a classificação dos anos de 1985 

a 2019, com uma resolução espacial de 30 metros (ROSA et al, 2019). 

Foram analisados os anos de 1985, 1995, 2005, 2015 e 2019. O pré-

processamento foi realizado através do software QGis 3.16 (QGis, 2021) e as imagens 

reprojetadas para o Datum WGS 84 zona 20S. 

Para o cálculo das métricas da paisagem, o software Fragstats, versão 4.2, foi 

utilizado. Imagens Geotiff foram empregadas como dados de entrada e seis índices de 

Ecologia da Paisagem foram utilizados. Abaixo a tabela 2 discrimina as métricas: 

 

Tabela 2 - Métricas da Ecologia da Paisagem 

Métricas Sigla Intervalo (unidade) Referências 

Índice de área dos 

núcleos 

CAI_MN 0 < CAI_MN ≤ 100 

(%) é a percentagem 

do fragmento que 

compreende a área 

central do fragmento. 

MCGARIGAL & 

MARKS, 1995; 

WU et al., 2002; 

BATISTA, 2014; 

LANG & 

BLASCHKE, 

2009. 
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Área central 

média 

CORE_MN CORE_MN (ha) é a 

área do fragmento que 

está centralizada além 

de um limite 

estabelecido. 

MCGARIGAL & 

MARKS, 1995; 

WU et al., 2002; 

BATISTA, 2014; 

LANG & 

BLASCHKE, 

2009. 

Distância 

euclidiana do 

vizinho mais 

próximo 

ENN_MN ENN_MN ≥ 0 (m) é a 

distância dada entre 

fragmentos da mesma 

classe. 

MCGARIGAL & 

MARKS, 1995; 

WU et al., 2002; 

BATISTA, 2014; 

LANG & 

BLASCHKE, 

2009. 

Índice de forma 

médio 

SHAPE_MN SHAPE_MN≥1. Essa 

métrica corresponde à 

forma do fragmento, 

isto é, quanto maior o 

índice, mais irregular o 

fragmento que destoa 

do padrão de 

circularidade. 

MCGARIGAL & 

MARKS, 1995; 

WU et al., 2002; 

BATISTA, 2014; 

LANG & 

BLASCHKE, 

2009. 

Tamanho médio AREA_MN AREA_MN > 0 (ha) é 

o tamanho médio dos 

fragmentos existentes 

dentro da área 

analisada. 

MCGARIGAL & 

MARKS, 1995; 

WU et al., 2002; 

BATISTA, 2014; 

LANG & 

BLASCHKE, 

2009. 

Índice de maior 

mancha 

LPI 0 <LPI≤100 (%) é uma 

métrica que 

corresponde ao 

percentual ao qual a 

maior mancha ocupa, 

isto é, quanto mais 

próximo a 100, maior 

o território ocupado 

pela mancha. 

MCGARIGAL & 

MARKS, 1995; 

WU et al., 2002; 

BATISTA, 2014; 

LANG & 

BLASCHKE, 

2009. 

 

2.5. MODELAGEM DA PERDA DE VEGETAÇÃO UTILIZANDO REDES 

NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

O software TerrSet, versão 18, foi utilizado. Sua ferramenta, Land Change 

Modeler, possibilita uma análise do uso do solo em diferentes períodos de tempo e espaço. 
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Neste trabalho esse sistema será empregado para previsão do uso e cobertura do solo 

através de redes neurais para o ano de 2050. 

Como variáveis potencializadoras do desmatamento, foram utilizados “núcleos 

urbanos”, “malha viária” e “modelo digital de elevação”, demonstrados na figura 3: 

Figura 3 - Variáveis influenciadoras do desmatamento na bacia hidrográfica do Rio Jaru 

 

Fonte: Os Autores. 

 

O TerrSet utiliza o algoritmo Multi-Layer Perceptron (MLP), componente esse 

que se desmembra em duas etapas: a de calibração e a de validação (BRUZZONE; 

COSSU; VERNAZZA, 2004). 

Para etapa de calibração da imagem, foram utilizadas imagens do Mapbiomas. 

Lá, T1 representa o ano de 2005 e T2 o ano de 2015. Ambos períodos foram empregados 

na obtenção da projeção do T3, ano de 2019. Feito isso, a imagem de projeção para 2019 

foi sobreposta à imagem real do ano de 2019 para validação.   

Após calibração e validação das imagens através da ferramenta Cellular 

Automata Markov Land Change Prediction no programa TerrSet v. 18, a projeção do uso 

e ocupação do solo para o ano de 2050 foi realizada. 
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2.6. SIMULAÇÃO DE MUDANÇA DE LULC USANDO O MODELO CA-

MARKOV 

 
 O modelo CA-Markov é comumente utilizado em técnicas de modelagem 

e ferramentas de LULC, modelando as mudanças espaciais e temporais (REGMI; SAHA; 

BALLA, 2014). Esse modelo, que combina autômatos celulares e cadeia de Markov, 

prevê as tendências de mudanças ao longo de períodos de tempo. Por isso, é amplamente 

utilizado para caracterizar a dinâmica do uso e ocupação do solo, as áreas com cobertura 

florestal, o crescimento de centros urbanos e o crescimento de vegetação, sendo utilizado 

para gestão de bacias hidrográficas. Deste modo, o modelo é uma ferramenta para o 

desenvolvimento sustentável do uso do solo (GHOSH et al, 2017).  

2.6.1. O Modelo de Markov 

 

O modelo de Markov é com frequência utilizado em áreas como monitoramento, 

modelagem ecológica, tendências de LULC e simulação de mudanças do uso do solo em 

áreas de interesse (WENG, 2002). O modelo foi utilizado pela primeira vez por Burnham 

(1973) para modelagens do uso do solo. De maneira simplificada, esse modelo é usado 

para descrever as mudanças de LULC em diferentes momentos e, consequentemente, 

prever mudanças futuras (KUMAR; RADHAKRISHNAN; MATHEW, 2014). A 

equação (1) descrita abaixo exemplifica o funcionamento do cálculo da previsão de 

mudanças do uso do solo: 

𝑺(𝒕, 𝒕 + 𝟏) = 𝑷𝒊𝒋 ∗ 𝑺(𝒕)                                                                                                   (1) 

S (t): é o estado do sistema no momento de t; 

S (t+1): é o estado do sistema no momento de t+1; 

Pij: é a matriz de probabilidade em um estado que é calculado. 

O método de cálculo da matriz Pij é demonstrado na equação (2) da seguinte 

maneira: 

𝑃 =  ‖𝑃𝑖𝑗‖ = ‖

𝑃1,1   𝑃1,2 …   𝑃1,𝑁
𝑃2,1   𝑃2,2 …   𝑃2,𝑁
… . …… .…… .……… . .
𝑃𝑁, 1  𝑃𝑁, 2…   𝑃𝑁,𝑁

‖                                                                             (2) 

(0 ≤ 𝑃𝑖𝑗 ≤ 1)                                                                                                                 (3) 

A cadeia de Markov estima a mudança do uso do solo de um ano de interesse até 

um ano de previsão desejado. Assim, uma matriz de probabilidade de transição é gerada, 
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evidenciando as chances de mudança entre as classes de uso e ocupação do solo. Através 

dessa modelagem, um conjunto de imagens de probabilidade condicional é gerado 

(MISHRA; RAI; MOHAN, 2014). Esse modelo consiste em duas probabilidades 

significativas. A primeira delas é a matriz de probabilidade de transição derivada das 

análises da cadeia de Markov. A segunda é a elaboração de um mapa de adequação e 

calibração do modelo CA-Markov, utilizado para prever a classificação do mapa futuro. 

2.6.2. O Modelo de Cadeia CA-Markov 

 

A integração do modelo da Cadeia de Markov é importante para modelagem do 

uso do solo. Esse modelo é a combinação de autômatos celulares e matrizes de 

probabilidade que dão origem a duas imagens distintas, fornecendo, assim, uma robusta 

abordagem de como ocorre a modelagem espaço-temporal. Esse modelo pode ser 

utilizado para prever transições para qualquer número de classes (SINGH et al, 2015; 

WHANG; ZANG, 2001; YE; BAI, 2008; BROWN et al., 2004). 

É importante ressaltar que o modelo autômato celular é comumente utilizado 

para prever esses tipos de mudanças, pois apresenta a característica de ser um modelo de 

processo dinâmico. Além disso, o estado de cada uma das células está combinado ao 

estado espacial e temporal das células vizinhas (REDDY et al., 2017; YE; BAI, 2008). A 

equação (4) abaixo demonstra o modelo: 

𝑆 (𝑡, 𝑡 + 1) = 𝑓(𝑆 (𝑡), 𝑁)                                                                                                              (4) 

S (T+1) é o estado do sistema no momento (t, t+1); 

Funcionando pela probabilidade de estado de qualquer tempo (N). 

Foi utilizado o filtro de contiguidade 5 x 5 pixels nas imagens de adequação para 

definir a vizinhança de cada célula para a cobertura do solo. Com o intuito de influenciar 

o centro celular, é delimitado por um espaço matricial composto por 5 x 5 células. Esse 

filtro faz com que o ganho de áreas de determinada categoria ocorra próximo a locais 

onde a mesma já existia, excluindo chances de que as mudanças sejam modeladas de 

maneira aleatória no espaço (AHMED, 2011). 

Quanto maior a ocorrência de células da mesma classe de cobertura ocorrem 

próximas umas das outras, maior as chances de a cobertura existente ser mantida, 

podendo, assim, o estado das células serem alterados de acordo com sua vizinhança 

(MANDAL; 2014; NOURI et al, 2014). 

O filtro utilizado para contiguidade padrão é representado pela equação (5). 
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𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 5 𝑥 5 =  

[
 
 
 
 
   0   0   1   0   0   
   0   1   1   1   0   
   1   1   1   1   1   
   0   1   1   1   0   
   0   0   1   0   0   ]

 
 
 
 

                                                  (5) 

A fim de validar a modelagem utilizada pela Cadeia de Markov e assim avaliar 

seu desempenho, um processo de validação baseado em dados reais é realizado. Para o 

presente estudo, as condições do uso da terra para 2019 foi estimada e comparada com os 

dados reais. 

Foram utilizados três indicadores de Kappa para essa validação, sendo eles: 

Kappa para nenhuma habilidade (κno) que fornece uma precisão geral de uma execução 

de simulação; Kappa de localização (κlocation); e Kappa de quantidade (κquantity) entre 

localização e quantidade entre os mapas reais simulados (NADOUSHAN; 

SOFFIANIAN; ALEBRAHIM, 2015; SAYEMUZZAMAN; JHA, 2014). 

Valores próximos a 1 são satisfatórios e próximos a 0 são insatisfatótios 

(NADOUSHAN; SOFFIANIAN; ALEBRAHIM, 2015). Eastman afirma que valor de 

0,80 são acetaveis para realização de previsões futuras, valores de 0,60 a 0,80 são 

considerados substânciais (WANG et al., 2021). A simulação obteve um valor de 67% de 

acurácia, e com uma skill measure de 0,33. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.MODELAGEM DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO UTILIZANDO 

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

Através da modelagem, obteve-se o modelo de ocupação para o ano de 2050. 

Nela foi possível observar uma continuidade no processo de ações antropogênicas dentro 

do território estudado, assim como a regeneração de áreas antes degradadas. A utilização 

de dois cenários, uma com ocorrência de áreas de APP e RL e outra com a subtração das 

mesmas, demonstraram a importância de ambas para a melhoria na qualidade dos 

ecossistemas, visto que servem como extensões de fragmentos, pois mantém corredores 

ecológicos e também diminuem a distância entre fragmentos. Desse modo, a existência 

de APPs e RLs mitigam os impactos ao meio ambiente (DELALIBERA et al., 2008; 

MEDEIROS, 2012). 

Girma, Furts e Moges (2022) obtiveram resultados satisfatórios com seu estudo 

realizado na bacia do Rio Gidabo na Etiópia. Gupta e Sharma (2020) analisaram a 

eficiência do modelo para Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary, Gujarat, Índia. Os 

pesquisadores observaram que a capacidade de previsão de mudança obtida foi muito 

alta, demonstrando que o modelo utilizado promove resultados confiáveis.  

O valor V de Cremer e o p-valor retratam o poder explicativo de cada variável 

influenciadora. Por meio deles, é possível determinar a aceitação da variável utilizada. 

Valores para V de Cremer altos são aqueles maiores que 0,1 (ISLAN; RAHMAN; 

JASHIMUDDIN, 2018). 

Para as variáveis utilizadas, todos os valores são considerados altos: o MDE foi 

de 0,115; a distância da malha viária de 0,176; e distância de assentamentos urbanos 

0,183. Esses resultados estão retratados na tabela 4 abaixo, demonstrando que todas as 

variáveis foram consideradas úteis de transição. 



31 

 

 

Tabela 3 - Poder explanatório das variáveis influenciadoras baseadas no V de Cremer e p-

valor 

Variável influenciadora V de Cremer p-valor 

MDE 0,115 0,000 

Distância da malha viária 0,176 0,000 

Distância de 

assentamentos urbanos 
0,183 0,000 

Fonte: Os Autores. 

As matrizes de probabilidade de transição são um dado de texto gerado por meio 

da realização das análises de Markov, a qual é utilizada para previsão de futuras mudanças 

no uso e ocupação do solo, retratando assim a probabilidade de uma classe transacionar 

a outra (GUPTA; SHARMA, 2020; LETA; DEMISSIE; TRANKNER, 2021). A tabela 5 

apresenta as matrizes de probabilidade e área no período de 1985-2019 e 2019-2050. 

Para a transição de 1985-2019, as áreas urbanas, de água e florestais foram as 

que apresentaram maior probabilidade de permanecerem sem alterações no tipo de 

cobertura do solo com 0,9997, 0,9862 e 0,6907 respectivamente. Esse resultado já era 

previsto, uma vez que se baseia na análise áreas protegidas, como é o caso da floresta. 

Além disso, as outras classes, como as áreas urbanas e de água, também não apresentam 

grande expectativa de mudança de uso da cobertura, contribuindo para a baixa expectativa 

de alteração. 

Para o período de 2019-2050, as maiores probabilidades obtidas foram paras as 

áreas de ocupação urbana, formação não florestal, floresta e água com 0,997, 0,873, 0,681 

e 0,52 respectivamente. 

Em estudos sobre áreas diferentes, como aquele sobre a bacia do Nilo Superior 

(LETA; DEMISSIE; TRANCKNER, 2021), pôde-se observar padrões semelhantes para 

a transição entre as classes. 

Tabela 4 - Matrizes de probabilidade e área (m²) de transição dentre 2019 e 2050 

Matriz de probabilidade de transição do uso e ocupação do solo entre 2019-2050 

  
Floresta Gramínea 

Formação não 

florestal 
Pastagem 

Área 

Urbana 
Água Soja 

Lavouras 

temporárias 

Floresta 0.681 0.004 0.305 0 0 0.009 0 0 

Gramíneas 0.143 0 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 

Formação não 

florestal 
0.107 0.007 0.873 0 0.004 0.008 0.001 0.001 

Pastagem 0.056 0.006 0.841 0 0.092 0.004 0.001 0.001 
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Área Urbana 0 0 0.003 0 0.997 0 0 0 

Água 0.247 0.009 0.222 0 0.001 0.52 0 0.001 

Soja 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0 0.143 

Lavouras 

temporárias 
0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0 

Matriz de área (m²) de transição do uso e ocupação do solo entre 2019-2050 

  
Floresta Gramínea 

Formação não 

florestal 
Pastagem 

Área 

Urbana 
Água Soja 

Lavouras 

temporárias 

Floresta 3448728 18124 1543998 0 2063 47798 1617 1622 

Gramíneas 15779 0 15779 15779 15779 15779 15779 15779 

Formação não 

florestal 
1448474 98883 11854786 0 54525 109696 9383 9316 

Pastagem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área Urbana 16 2 224 0 75294 3 0 0 

Água 28225 1066 25377 0 162 59422 15 83 

Soja 1489 1489 1489 1489 1489 1489 0 1489 

Lavouras 

temporárias 
1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478 0 

Fonte: Os Autores. 

Conforme apresentado na figura 4, as principais mudanças pelas quais as áreas 

florestadas foram afetadas foram para cultivo de pastagem, isso devido a intensificação 

da pecuária na bacia, sendo também uma das principais atividades econômicas 

desenvolvidas no Estado, com uma área de transição equivalente a 350.329 ha no ano de 

2021 (FILHO, 2022). Outra característica importante é o aumento da área de transição 
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“floresta-água”, que evidência a ocorrência do descobrimento das áreas de Mata Ciliar, 

deixando assim os corpos d’água visíveis por imagens de satélite e mais vulneráveis.  

Figura 4 – Transição das áreas de floresta para os demais usos do solo referente ao 

período 1985-2019 

 

Fonte: Os Autores 

A figura 5, localizada abaixo, representa as áreas com tendência de mutação da 

classe “floresta” para as demais classes, seguido da potência de transição de “floresta” 

para “pastagens”. Nela é possível observar vulnerabilidade em grande parte do território. 

Pode-se perceber que locais com remanescentes de fragmentos florestais maiores 

possuem maiores chances de serem convertidos em outras culturas, especialmente em 

“pastagem”. 

A figura evidencia a importância da terra indígena no território pertencente à 

bacia, pois essa área apresenta uma maior tendência à conservação, servindo assim como 

banco genético e refúgio da biodiversidade para a bacia. 
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Figura 5 - Tendência de mudança de floresta para demais classes utilizado e potencial de 

transição da classe de “floresta” a “pastagem” 

 

Fonte: Os Autores. 
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Ao observar a figura 6, é possível notar que a ocorrência de assentamentos 

urbanos e rodovias no território pertencente à bacia foram essenciais para o aumento 

considerável do desmatamento, pois servem como porta de entrada, já que facilitam a 

ocupação e degradação. As áreas com menores altitudes foram as que apresentaram 

maiores índices de ocupação, pois são áreas que facilitam o transporte e a distribuição 

espacial dos imigrantes em todo o território (FLOREANO; DE MORAES, 2021). 

A evolução das mudanças do uso e ocupação do solo na área de estudo são 

apresentados na Figura 6. Cada gráfico está identificado com uma letra, assim, a discussão 

será sequencial com o número 2 da imagem, seguido pela respectiva letra do gráfico. São 

apresentados os percentuais de área de floresta e de não floresta. Nesta última, são 

consideradas as demais classes das apresentadas na figura abaixo, sendo elas: “formação 

campestre”, “pastagens”, “área urbanizada”, “água”, “soja” e “outras lavouras 

temporárias”. 
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Figura 6 - Evolução das mudanças do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio 

Jaru nos anos de 1985, 1995, 2005, 2015, 2019 e 2050 

 

Fonte: Os Autores. 

Ao analisarmos a figura 6-a, pôde-se observar que o processo de ocupação na 

área estudada é anterior à data de início do monitoramento por satélite, com intensificação 

a partir da década de 1960. No ano de 1985 já é possível notar um processo de ocupação 

em andamento, motivado pela implantação dos PICs que distribuíram áreas para prática 

da agricultura e pecuária. A partir de então, o processo de antropização seguiu avançando. 

A figura 6-b retrata a cobertura do ano de 1995, caracterizada pela intensificação 

dos processos de desmatamento facilmente observada. Isso demostra um avanço agrário 

na região. As figuras 6-c, 6-d e 6-e demonstram que, apesar da supressão vegetal 

acontecer em menor magnitude, essas ações ainda são uma realidade recorrente na 
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atualidade. Esses números vão de encontro com o resultado obtido pela pesquisa de 

Gonçalves (2020) sobre a mesma bacia. 

A figura 6-f apresenta o resultado do uso do solo previsto através da modelagem. 

Nela é possível observar que a classe de floresta apresentou quedas menores, indicando 

minimização nos processos de desflorestamento. De maneira geral, conforme 

demonstrado no gráfico de barras, a conversão de florestas em áreas agricultáveis ainda 

é uma prática recorrente, e com tendência a seguir, mesmo quando observado para longo 

período de tempo. 

O gráfico também elucida, de maneira simples, como se deu o processo no 

decorrer dos anos: a inversão proporcional da cobertura de vegetação ocorre de forma 

gradativa. Sendo ela mais expressiva até o ano de 2005, passando por uma amortização 

daí em diante, até o ano de 2019. 

É possível observar, ao analisar a figura 7, que determinadas variáveis, como as 

“estradas” e “núcleos urbanos” funcionaram como estopins para o desmatamento, pois 

este tende a iniciar nas margens das estradas e rodovias seguindo para a fundiária dos 

lotes. Somado a isso, áreas urbanizadas próximas também são focos de maximização do 

desmatamento. 

 Esse modelo de ocupação é recorrente, formando o padrão conhecido como 

“espinha de peixe”, observado em demais sub-bacias de contribuintes do Rio Machado 

(ANDRADE; MOREIRA; DOS SANTOS, 2019). 
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Figura 7 - Processos que facilitaram a ocupação da bacia hidrográfica 

 

Fonte: Os Autores. 

 Ao observar a tabela 5, pode-se perceber que, no ano de 1985, a existência 

de áreas de vegetação nativa era superior àquelas de área antropizadas, abrangendo 

488.590 ha, área que correspondia a 67,17% da bacia. No ano de 1995, nota-se uma 

inversão nesses valores: a área de vegetação nativa cai para 293.732, ficando assim com 

uma cobertura correspondente a 40,38% do território total. 

Souza et al. (2019) evidenciam processo similar na bacia do Rio Machadinho, 

onde, a partir do ano de 1984, intensificou-se o processo conversão de florestas em áreas 

agricultáveis devido a implantação dos processos de assentamento na região. 

Até o ano de 2005 essa perda de vegetação ocorreu de maneira intensiva, 

chegando a um remanescente de apenas 24,21% de abrangência. Essa percentagem é 

resultado do fato de que municípios com vastas áreas na bacia, como Vale do Paraíso e 

Ouro Preto, registrarem os maiores índices de desmatamento no período (PEREIRA, 

2021).  

Já os anos seguintes apresentaram números menores: 2015 com restante de 

23,76% e 2019 com 22,39% de vegetação nativa. A área ainda remanescente resiste 
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porque está localizada na terra indígena Uru-EuWau-Wau, que tem aproximadamente 

60.315 hectares, correspondendo a cerca de 37% da área de floresta atual e está localizada 

nas bordas do alto Rio Jaru (GONÇALVES, 2020). Outro fator que pode ter motivado o 

decréscimo do desmatamento é a baixa quantidade de remanescentes de vegetação 

associada à efetivação do novo Código Florestal (Brasil, 2012), que visa a preservação de 

APPs e das áreas de Reserva Legal. 

A análise da média desmatada para o período traz os seguintes resultados: entre 

os anos de 1985 e 1995, em torno de 19.458,80 ha/ano foram derrubados; entre os anos 

de 1995 e 2005, por volta de 11.759,40 ha/ano; entre 2005 e 2015, cerca de 333,70 ha/ano; 

e entre 2015 e 2019, a área correspondente a 2.485,00 ha/ano. Na modelagem realizada, 

a previsão é que até o ano de 2050 ocorra a conversão de mais 2.945,00 hectares de 

floresta. Já para outros fins, estima-se uma média de 95 ha/ano, valor baixo se comparado 

ao retrospecto. 

É possível observar que ocorreu um acréscimo na média anual de área 

desmatada, fator que pode estar alinhado à expansão do mercado de carnes, área em que 

os municípios têm se destacado, em especial alguns daqueles que compõem a bacia, como 

Vale do Paraíso, Ouro Preto do Oeste e Jaru que juntos declararam em 2021, 1.061.422 

cabeças de gados (IDARON, 2021). Esse fato estimula a abertura local de novas áreas 

produtivas (DAL MAGRO et al., 2019). 

A classe que representa o espelho d’água existente na bacia passou por um 

processo de ganho de área: em 1985, ela ocupava apenas 0,04% da área total, mas em 

2015 chegou a corresponder a 0,40%. Esse crescimento é resultado da perda de cobertura 

florestal no entorno de sua hidrografia. O aumento no número de represas e o 

assoreamento de rios, fatores que estão em desacordo com o Código Florestal (STREAM 

et al., 2020), também contribuíram para o acréscimo apontado. 

A ocorrência de outras lavouras temporárias e de soja, muito embora sejam 

apontadas como atividades crescentes por Brizolla et al. (2018), não apresentou tendência 

de crescimento para a bacia. Seu ápice atingiu a cobertura de 0,4% do território. Esse 

dado reforça o fato de que atividade pecuária é expressivamente mais adotada na região. 

É possível notar que a modelagem realizada aponta para uma duplicação das 

áreas urbanizadas. Isso indica uma migração das zonas rurais para urbanas. 
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Tabela 5 - Demonstrativo da cobertura do solo da bacia hidrográfica para os anos de 1985, 

1995, 2005, 2015, 2019 e 2050 

CLASSES/ÁREA 1985 1995 2005 2015 2019 2050 

Floresta (%) 67,17 40,38 24,21 23,76 22,39 22,00 

Formação campestre 

(%) 
0,22 0,37 0,52 0,54 0,58 0,31 

Pastagens (%) 32,51 59,00 74,93 75,06 76,38 76,63 

Área urbanizada (%) 0,06 0,13 0,18 0,23 0,24 0,46 

Rios, lagos e oceanos 

(%) 
0,04 0,11 0,16 0,40 0,35 0,54 

Soja (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 

Outras lavouras 

temporárias (%) 
0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 

Fonte: Os Autores. 

Conforme apresentado abaixo, na figura 8, a cobertura do solo referente à classe 

“floresta” para o ano de 2050 tende a regredir. Apesar disso, os mecanismos legais 

expostos no novo CF (BRASIL, 2012) como as áreas de RL APPs são cruciais para uma 

tentativa de manter um equilíbrio ecossistêmico. 

 Quando o cenário da existência dessas áreas é observado, nota-se que, sem elas, a 

qualidade do ecossistema do entorno é diminuída.  
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Figura 8 - Cobertura florestal para previsão do ano de 2050 retratando os cenários com e 

sem APP e RL 

 

Fonte: Os Autores. 

3.2. MÉTRICAS DA ECOLOGIA DA PAISAGEM 

 

Os resultados da aplicação das métricas da paisagem são apresentados na Figura 

9. Cada gráfico está identificado com uma letra, assim, a discussão será sequencial com 

o número 9 da imagem, seguido pela respectiva letra do gráfico.  
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Figura 9 - Valores orientadores das métricas da Ecologia da Paisagem 

 

Fonte: Os Autores. 2050 (*) representa o ano de 2050 sem as áreas de APP e RL. 

A figura 9A traz a representação do tamanho médios dos fragmentos 

(AREA_MN) nos anos analisados. É possível notar uma queda abrupta entre os anos de 

1985 para 1995, fazendo com que o tamanho dos fragmentos diminuísse de 161,7 ha para 

43,6 ha respectivamente. A partir de então, uma suavização no processo começa a ocorrer, 

exemplificada pelo valor apresentado pelo ano de 2019: 22,6 ha. Esse valor, menor se 

comparado aos períodos anteriores, é resultado da diminuição das áreas de vegetação 

nativa. A diminuição implica na impossibilidade de se manter o ritmo de desmatamento 

intensivo visto anteriormente, fato conectado à intensificação do processo de ocupação 

humana nos lotes e à implantação de pastagens. 

Ao observar o ano de 2050(*), nota-se uma grande queda nesses valores. Devido 

à subtração das áreas de APP e RL, uma queda do tamanho médio de fragmentos para 

7,9424 ha é percebida. Esse valor evidencia a importância de áreas de preservação para 

amortização nível de fragmentação. 

Tais processos indicam um aumento no grau de fragmentação, o que afeta a 

existência dos corredores ecológicos, cruciais para manutenção da biodiversidade dentre 

os fragmentos florestais. É através da conectividade entre os fragmentos que o fluxo 

gênico das espécies ocorre, sejam elas vegetais, animais ou microbiológicas. Apesar de 

não apresentarem a mesma eficiência, pois não suportam a existência de animais de portes 

maiores, os fragmentos menores ainda podem servir como locais de locomoção e como 

abrigos temporários (LISBOA; DE ALMEIDA; LAMEIRA, 2019; GUARIZ; GUARIZ, 

2020). 
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O Índice de Forma Médio (SHAPE_MN), observado na figura 9B, traz valores 

oscilando em seus valores extremos: de 1,4 a 1,6 para os anos de 1985 e 1995 

respectivamente. Isso sugere um formato irregular, ou seja, uma baixa tendência à 

conservação. Esse resultado espelha o fato de que fragmentos maiores são antropizados 

para exploração. 

Esses padrões irregulares de forma ocasionam problemas voltados ao efeito de 

borda, diminuindo as áreas de núcleos. Desse modo, geram prejuízos a todo ecossistema 

ali existente (CEMIN; PERICO; REMPEL, 2009). 

Ao analisar a figura 9C, pode-se observar a oscilação dos valores da Distância 

Euclidiana do vizinho mais próximo (ENN_MN), que nos anos de 1985 e 1995 

apresentaram valores menores: 128,2 m e 138,5m, respectivamente. Os anos de 2005, 

2015 e 2019 apresentaram um padrão similar, variando de 200,8 m no ano de 2015 a 

209,3705 m em 2019. A previsão para o ano de 2050 é que essa distância entre em 

declínio, e que 2050 (*) apresente uma diminuição ainda maior. Esse resultado condiz 

com a retirada das áreas de APP e RL, pois, sem elas, há uma promoção da subdivisão de 

fragmentos. Como exposto anteriormente e apesar de apresentarem distâncias mais 

próximas, suas áreas tendem a diminuir. 

Em um trabalho similar, Scussel et al. (2020) observou que distâncias superiores 

a 200m são consideradas como detentoras de um alto grau de isolamento. Esse é o caso 

dos anos de 2005, 2015 e 2019. Desse modo, notamos que fragmentos, quando muito 

pequenos e muito isolados, são desfavoráveis para a bioma, pois estão propícios à 

extinção. 

 A alteração nos valores dessa métrica é resultado do processo de supressão 

de áreas de floresta e consequente inexistência de corredores ecológicos. Esses corredores 

são espaços de conexão entre áreas remanescentes e de estímulo da interação entre as 

comunidades. Quando os fragmentos estão isolados, o movimento das espécies entre os 

territórios é prejudicado, já que muitas espécies se locomovem através das áreas cobertas 

por vegetação para se protegerem (CEMIN et al., 2007). Além disso, fragmentos mais 

isolados tendem a reduzir a biodiversidade (MCARTHUR; WILSON, 1967). 

O Índice de Área dos Núcleos (CAI_MN), conforme a figura 9D, objetiva 

quantificar a área dos fragmentos que são consideradas áreas de núcleo. É possível 

observar que o período que comporta a fase inicial até o ano de 2005 apresentou um 

aumento. Entretanto, a partir de então e até o ano de 2019, nota-se uma queda constante. 
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Isso indica que as áreas de núcleo estão em declínio, enquanto as áreas de borda tendem 

a aumentar (CALEGARI et al., 2010; MOREIRA et al., 2021). 

Conforme observado na figura 9E, entre os anos de 1885 e 1995, um grande 

declínio nas áreas de núcleo médias (CORE_MN) presentes nos fragmentos florestais 

ocorreu. Houve queda de 120,0 ha para 25,9 ha em um período de 10 anos. A diminuição 

manteve-se constante, exemplificada pelo ano de 2019, que apresenta área 

correspondente a 13,5 ha. Esse resultado indica continuidade nas alterações espaciais dos 

remanescentes florestais (SMANIOTO, 2007). 

O ano de 2050 apresentou valor similar ao de 2019. Já 2050(*) demonstrou uma 

queda significativa para 5,1 ha, sinalizando que a conservação das áreas de APP e RL são 

cruciais para conservação de áreas de núcleo maiores. 

Apresentados na figura 9F, os valores do LPI são de 17,2% no ano de 1985, 

caindo para 5,5% no ano de 1995. Os demais anos apresentaram valores similares, 

girando em torno de 3,6%, que é o valor para o ano de 2019. 

O índice de Maior Fragmento (LPI) é de suma importância para a manutenção 

dos ecossistemas e por isso o ideal é que atinjam valores altos. A ocorrência de valores 

mais elevados indica a existência de fragmentos com áreas mais abrangentes, o que é 

interessante. Isso acontece, pois essas áreas apresentam maiores chances de crescimento 

e reprodução para as espécies, agindo como um “estoque” de biodiversidade para 

abastecer fragmentos menores que por ventura venham a sofrer perda de determinadas 

populações (CALEGARI et al., 2010). Ainda, conforme a teoria de Biogeografia de Ilhas, 

quanto menor o tamanho das ilhas ou fragmentos, maiores as chances de extinção de 

espécies (McArthur; Wilson, 1967). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo permitiu observar que as ferramentas de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto são de grande serventia, pois possibilitam um estudo diferente 

daquele in loco ao mesmo tempo em que trazem celeridade ao processo. 

A realização do estudo das métricas da Ecologia da Paisagem trazem consigo 

maneiras de análise que permitem entender o funcionamento do ecossistema, 

promovendo um estudo criterioso sobre a aptidão de um ambiente em possibilitar 

interações entre os habitats ali existentes. 

A modelagem através de Redes Neurais se mostrou satisfatória e traz a 

possibilidade da elaboração de planos que auxiliem no planejamento ambiental, 

permitindo também elaborar propostas para regeneração de áreas que foram degradadas. 

A existência de áreas de APP e RL, propostas pelo CF de 2012, são de grande 

importância, pois promovem um ambiente sadio, contribuem na manutenção do 

reavivamento de corredores ecológicos e também servem como ferramenta de 

manutenção de áreas de fragmentos maiores. 
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