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TOEBE, Danielli. Análise comparativa da cobertura florestal utilizando técnicas de
sensoriamento remoto na Bacia Sanga Sabiá nos anos de 1985 e 2008. Foz do
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RESUMO

As áreas de cobertura florestal são importantes para proteção e conservação do solo
e dos recursos naturais, além de proporcionar amenidade da temperatura e dos
ventos, garantir a manutenção da biodiversidade e assegurar o ciclo de nutrientes. O
uso de imagens de satélite em estudos ambientais são alternativas viáveis e que
abrangem extensas áreas da superfície terrestre, fornecendo dados dos objetos de
interesse, na qual são extraídos por meio de técnicas de análise visual e
processamento digital das imagens. O trabalho teve como objetivo comparar as
áreas de cobertura florestal existentes na Bacia Sanga Sabiá, localizada no Estado
do Paraná, em território dos municípios de Medianeira e Matelândia, utilizando
imagens de satélite LANDSAT-5 obtidas em 1985 e 2008. A metodologia foi
baseada no processamento digital das imagens utilizando software de
geoprocessamento (SPRING), onde foram quantificadas as áreas existentes de
cobertura florestal no período considerado. Comparando os resultados obtidos da
classificação das imagens observou-se que houve um aumento de 858,15 hectares
(25,54%) de cobertura florestal, passando de 1.065,24 hectares (31,71%) no ano de
1985, para 1.923,39 hectares (57,25%) no ano de 2008.

Palavras-chave: Uso do Solo – Imagens de Satélite – Processamento de Imagens.
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ABSTRACT

The areas of forest cover are important for protection and conservation of soil and
natural resources, and provide amenity of temperature and winds, ensuring the
maintenance of biodiversity and ensure the cycle of nutrients. The use of satellite
imagery in environmental studies are viable alternatives and covering large areas of
land, providing data of the objects of interest, which are extracted by means of
techniques of visual analysis and digital image processing. The study aimed to
compare the areas of forest cover in the Sangha Basin Sabiá, located in the State of
Paraná, in the territory of the municipalities of Medianeira and Matelândia, using
satellite images from LANDSAT-5 obtained in 1985 and 2008. The methodology was
based on digital image processing using GIS software (SPRING), which were
quantified areas of existing forest cover in the period considered. Comparing the
results of the classification of the images showed that there was an increase of
858.15 hectares (25,54%) of forest cover, from 1.065.24 hectares (31,71%) in year
1985 to 1.923, 39 hectares (57,25%) in year 2008.

Keywords: Use of Soil – Sattelite Images – Image Processing.

IX

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Mapa do Estado do Paraná com destaque no município de Matelândia. ..18
Figura 2: Mapa do Estado do Paraná com destaque no município de Medianeira. ..19
Figura 3: BP3: Área de Influência do Programa Cultivando Água Boa. ....................22
Figura 4: Áreas de Preservação Permanente. ..........................................................26
Figura 5: Obtenção de imagens por sensoriamento remoto. ....................................35
Figura 6: Satélite LANDSAT-5 TM. ...........................................................................41
Figura 8: Imagem de satélite LANDSAT-5 TM – Banda 4, com recobrimento quase
que inteiramente da BP3...........................................................................................49
Figura 9: Imagem de satélite LANDSAT-5 TM – Banda 4, com recorte sobre a área
de estudo e destaque no limite da Bacia Sanga Sabiá. ............................................50
Figura 10: Imagem do ano de 1985, após aplicação da técnica de Equalização do
Histograma. ...............................................................................................................52
Figura 11: Imagem do ano de 2008, após aplicação da técnica de Equalização do
Histograma. ...............................................................................................................53
Figura 12: Critério de interpretação visual e amostragem em imagem LANDSAT....55
Figura 13: Aquisição de amostras na imagem para classe de Cobertura Florestal...56
Figura 14: Aquisição de amostras na imagem para classe de Não Cobertura
Florestal. ...................................................................................................................57
Figura 15: Imagem classificada do ano de 1985. ......................................................58
Figura 16: Imagem classificada do ano de 2008. ......................................................59
Figura 17: Cobertura Florestal da Bacia Sanga Sabiá no ano de 1985. ...................60
Figura 18: Cobertura Florestal da Bacia Sanga Sabiá no ano de 2008. ...................61
Figura 19 – Gráfico dos resultados em porcentagem para a quantificação das áreas
de cobertura florestal e campo, para os anos de 1985 e 2008. ................................63

X

LISTA DE SIGLAS

APP – Áreas de Preservação Permanente
BP3 – Bacia do Paraná 3
CBERS – China-Brazil Earth Resources Satellite
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias
ETM – Enhanced Thematic Mapper Plus
IAP – Instituto Ambiental do Paraná
IB – Itaipu Binacional
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociências
LANDSAT – Land Remote Sensing Satellite
MAXVER – Máxima Verossimilhança
MNT – Modelo Numérico de Terreno
NASA – National Aeronautics and Space Administration
PDI – Processamento Digital de Imagem
PI – Plano de Informação
RL – Reserva Legal
RPPN – Reserva Particular de Patrimônio Natural
SAD-69 – South American Datum 1969
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
SIG – Sistemas de Informações Geográficas
SPRING – Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas
TM – Thematic Mapper
UTM – Universal Transverse Mercator

XI

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................13
1.1 Considerações Iniciais ........................................................................................13
1.2 Objetivos .............................................................................................................15
1.2.1 Objetivo Geral ..................................................................................................15
1.2.2 Objetivo Específico...........................................................................................15
1.3 Justificativa..........................................................................................................15
2 REFERENCIAL TEÓRICO .....................................................................................17
2.1 Aspectos Gerais do Município de Matelândia .....................................................17
2.2 Aspectos Gerais do Município de Medianeira .....................................................18
2.3 Programa Cultivando Água Boa ..........................................................................20
2.4 Cobertura Vegetal ...............................................................................................22
2.4.1 Áreas de Preservação Permanente .................................................................25
2.4.2 Reserva Legal ..................................................................................................26
2.5 Geoprocessamento... ..........................................................................................28
2.5.1 Modelos de Dados em Geoprocessamento .....................................................30
2.5.1.1 Dados Temáticos ..........................................................................................31
2.5.1.2 Dados Cadastrais ..........................................................................................31
2.5.1.3 Redes ............................................................................................................31
2.5.1.4 Modelos Numéricos de Terreno ....................................................................32
2.5.1.5 Imagens.........................................................................................................32
2.6 Sistemas de Informações Geográficas................................................................33
2.7 Sensoriamento Remoto.......................................................................................34
2.7.1 Uso de Imagens de Satélite em Estudos Ambientais.......................................36
2.7.2 Satélite LANDSAT-5 TM...................................................................................40
2.7.2.1 Principais Características e Aplicações das Bandas TM...............................42
3 MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................45
3.1 Área de Estudo....................................................................................................45
3.1.1 Aspectos Gerais da Bacia Sanga Sabiá...........................................................45
3.2 Materiais Utilizados .............................................................................................47
3.2.1 Instituto de Terras, Cartografia e Geociências .................................................47
3.2.2 Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas .....................48
3.3 Metodologia Aplicada ..........................................................................................48
3.3.1 Recorte das Imagens .......................................................................................49
3.3.2 Georreferenciamento das Imagens de Satélite ................................................50
3.3.3 Processamento Digital das Imagens ................................................................51
3.3.3.1 Determinação da Melhor Composição Colorida e Realce .............................51
3.3.3.2 Classificação Supervisionada........................................................................53
3.3.3.3 Mapeamento da Área de Estudo...................................................................60
3.3.3.4 Obtenção dos Resultados .............................................................................61
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO..............................................................................62
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................66

XII

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................................67

13

1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

Ao longo da história brasileira o uso intensivo do solo foi realizado
por produtores rurais sem que fosse imediatamente percebido o dano ambiental
causado pelas atividades agropecuárias, consequentemente gerando um aumento
nas áreas de agricultura e a diminuição das áreas de cobertura vegetal, sendo que
estas são essenciais para proteção e conservação do solo e dos recursos naturais.
Hernani et al. (2002), informam que a Federação das Associações
dos Engenheiros Agrônomos do Brasil relatou que, no início da década de 90,
perdia-se no Brasil, em média, todos os anos, 600 milhões de toneladas de solo
devido ao mau uso e da erosão. Isto fez com que, atualmente, sejam realizadas
ações de recuperação ambiental, principalmente em propriedades rurais, tal como

14

determina a Lei n. 4.771 de 1965, na qual institui o Código Florestal Brasileiro para a
recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, estando o
proprietário rural legalmente obrigado a recompor os solos e os ecossistemas
degradados em suas terras.
O Programa Cultivando Água Boa de Itaipu Binacional, em Convênio
com as propriedades rurais localizadas nas Áreas de Influência de Itaipu, ou seja,
lindeiras ao reservatório, elabora Projetos de Adequação Ambiental para estas
propriedades, a fim de adequá-las de acordo com as legislações vigentes. Sendo
assim, a Bacia Sanga Sabiá, área de estudo deste projeto, localizada entre os
municípios de Medianeira e Matelândia – PR, é uma bacia que possui projetos
aprovados para adequação das propriedades rurais.
O avanço tecnológico possibilitou o desenvolvimento e a utilização
de novas técnicas para estudos em diferentes áreas através do sensoriamento
remoto, tais como na meteorologia, geologia, agricultura, área militar e ambiental,
possibilitando estudos como previsão do tempo, mapeamentos climáticos,
mapeamento de uso e cobertura da terra, estudos de aproveitamento de solos,
identificação de cicatrizes de queimadas, monitoramento de desmatamento, entre
outros.
Desde 1970, técnicas de sensoriamento remoto são utilizadas para
fazer o estudo de recursos naturais, tais como, água, solo e vegetação, para avaliar
danos causados principalmente por ações antrópicas. Com o lançamento de
satélites que levam a bordo sensores capazes de distinguir inúmeros objetos na
superfície terrestre, devido à sua alta resolução, tornou-se possível fazer o
mapeamento dos recursos naturais e também o monitoramento via satélite dos
mesmos.
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A utilização de técnicas de sensoriamento remoto proporciona
rapidez nos resultados dos estudos de recursos naturais, sem haver a necessidade
de estar presente no local de estudo, pois é possível analisar áreas de interesse,
através das imagens de satélite, fazendo a combinação de bandas espectrais que
melhor destacam a área a ser estudada.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Comparar as áreas de cobertura florestal existentes na Bacia Sanga
Sabiá, localizada em território dos municípios de Medianeira e Matelândia – PR, e
verificar as alterações que ocorreram nestas áreas, utilizando imagens de satélite
LANDSAT-5 TM obtidas nos anos de 1985 e 2008.

1.2.2 Objetivo Específico

Quantificar as áreas de cobertura florestal existentes nos anos de
1985 e 2008.

1.3 Justificativa

O aumento das áreas de agricultura em propriedades rurais fez com
que houvesse uma diminuição das áreas de cobertura florestal, sendo que estas são
fundamentais para a proteção do solo e dos recursos naturais. É importante a
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realização do levantamento destas áreas para analisar o uso e cobertura do solo e
fornecer elementos para o planejamento de uso ambiental e administração dos
recursos naturais, visando avaliar e monitorar a preservação de áreas de vegetação
e também a melhor qualidade de vida da população.
Através das imagens de satélite é possível observar o ambiente e
sua transformação, destacando elementos da paisagem, tais como o relevo, a
vegetação, a água e o uso de solo em diversos períodos de tempo e de extensas
áreas da superfície da terra, sendo possível, assim, observar as áreas que
obtiveram maiores transformações, sejam elas positivas ou negativas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Aspectos Gerais do Município de Matelândia

O município de Matelândia está localizado no Oeste do Estado do
Paraná, as margens da BR-277, e possui uma área aproximada de 650 km2. A
economia é baseada principalmente pela produção Agro-Industrial, sendo que, o
município possui pequenas empresas que são as principais fontes de emprego para
seus habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA, 2009).
Os limites do município de Matelândia são:
- Norte: Ramilândia, Diamante d’Oeste e Vera Cruz d’Oeste;
- Leste: Céu Azul;
- Oeste: Medianeira;
- Sul: Capanema, Serranópolis do Iguaçu e o Parque Nacional do Iguaçu.
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(2008), a população estimada do município é de aproximadamente 16.000
habitantes.
A Figura 1 mostra a localização do município de Matelândia.

Fonte: WIKIPEDIA, 2009.
Figura 1: Mapa do Estado do Paraná com destaque no município de Matelândia.

2.2 Aspectos Gerais do Município de Medianeira

O município de Medianeira está localizado no Oeste Paranaense à
uma latitude sul de 25º17'40", e longitude oeste de 54º05'30". A superfície do
município é de aproximadamente 315 km2. Sua distância terrestre em relação a
capital do Estado, Curitiba, é de 580 km. Localiza-se a 402 metros acima do nível do
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mar. Seu ponto mais alto, 608 metros e o ponto mais baixo, 275 metros
(PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, 2009).
Os limites do município de Medianeira são:
- Norte: limita-se com o município de Missal;
- Leste: Matelândia;
- Oeste: faz fronteira com São Miguel do Iguaçu;
- Sul: Serranópolis do Iguaçu.
Segundo o IBGE (2008), a população estimada do município é de
aproximadamente 39.000 habitantes.
A Figura 2 mostra a localização do município de Medianeira.

Fonte: WIKIPEDIA, 2009.
Figura 2: Mapa do Estado do Paraná com destaque no município de Medianeira.
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2.3 Programa Cultivando Água Boa

A Itaipu Binacional – IB desenvolve o Programa Cultivando Água
Boa, através de parcerias com instituições de ensino superior, municípios,
cooperativas e associações de agricultores, indústrias, órgãos de diversas esferas
governamentais e Organizações Não Governamentais. Esse Programa desenvolve
uma Gestão por Bacias, que busca eliminar pontos de poluição, além de preservar e
recuperar o ecossistema da Bacia do Paraná 3 – BP3, especialmente rios, solo e
florestas, de modo a aumentar a vida útil do reservatório de Itaipu por meio da
redução do assoreamento e da poluição do lago (IB, 2009).
O planejamento e a execução das atividades exercidas pelo
Programa consistem na elaboração do Diagnóstico Ambiental da Propriedade,
apontando as necessárias ações coletivas (práticas mecânicas de conservação de
solos, isolamento das áreas de mata ciliares, medidas de saneamento rural) e as
ações específicas (correção de passivos ambientais em propriedades rurais); na
elaboração dos Planos de Controle Ambiental (para as propriedades rurais das
bacias), Diagnóstico dos sistemas de produção, dentre outros (IB, 2009).
Entre os resultados que o Programa Cultivando Água Boa alcançou
até o momento, estão cerca de 4 mil hectares de áreas agrícolas terraceadas, 300
quilômetros de estradas rurais adequadas e 200 quilômetros de estradas rurais
cascalhadas, além disso, foram construídos aproximadamente 500 quilômetros de
cercas, contribuindo assim com a proteção e restauração de florestas nativas (IB,
2009).
As atividades de saneamento rural contribuíram com a instalação de
94 abastecedouros comunitários, evitando o abastecimento de pulverizadores direto
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nos cursos d’água e, consequentemente a contaminação das águas por agrotóxico;
e também a doação de 85 distribuidores de dejetos de animais, possibilitando a
adequada destinação em lavouras e pastagens, reduzindo o risco de contaminação
dos recursos hídricos (IB, 2009).
Com este Plano de Gestão, a Itaipu espera reduzir a chegada ao
reservatório de efluentes das atividades produtivas, como as pecuárias bovina, suína
e de aves, a produção de peixes e a agroindústria, além da contaminação resultante
da presença humana, tais como, lixo e esgoto (IB, 2009).
Neste sentido, envolve os municípios, proprietários rurais e demais
atores sociais, com a formação de comitês gestores, que são parceiros na adoção
de um conjunto de tecnologias e ações ambientais (IB, 2009).
Para cobrir cada uma das bacias, o Parque Tecnológico de Itaipu
desenvolveu um software livre de geoprocessamento, o Sig@ Livre. Os técnicos
alimentam o programa com os dados e obtêm um mosaico da situação dos rios,
incluindo um diagnóstico da situação das propriedades rurais, como por exemplo, se
foram respeitadas a áreas de Reserva Legal – RL e Áreas de Preservação
Permanente – APP (IB, 2009).
O projeto envolve acadêmicos de faculdades e universidades da
BP3, entre elas a Unioeste, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a
Pontifícia Universidade Católica, que ficam responsáveis pela análise dos projetos
de adequação que são enviados para avaliação da IB (IB, 2009).
Como território de atuação, o Programa Cultivando Água Boa definiu
a Bacia Hidrográfica, conforme mostra a Figura 3.
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Fonte: Elaborado pela Autora, 2009.
Figura 3: BP3: Área de Influência do Programa Cultivando Água Boa.

Assim, a área de influência direta de Itaipu, que seriam os 16
municípios lindeiros e que tiveram suas áreas inundadas pelo reservatório da usina,
deslocou-se para os 29 municípios da BP3, na margem brasileira (IB, 2009).

2.4 Cobertura Vegetal

Segundo Nucci e Cavalheiro (1999), apud Luchiari (2001) a
Cobertura Vegetal é qualquer área provida de vegetação dentro do espaço urbano,
podendo ser vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Para eles, jardins, quintais,
praças, parques, canteiros em vias de circulação, áreas preservadas, dentre outras
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formas, compreendem-se dentro desta categoria, sendo que, estas áreas podem
encontrar-se tanto dentro de terrenos públicos, como em terrenos privados.
A partir deste conceito, é possível notar que áreas de cobertura
florestal são tipos de cobertura vegetal, considerando-se, portanto, que florestas são
áreas com alta densidade de árvores (WIKIPEDIA, 2009).
Segundo Andrade e Oliveira (2004), a Cobertura Vegetal exerce um
importante papel na proteção e conservação dos solos e dos recursos naturais. A
destruição destas áreas leva a uma exposição superficial do solo condicionando sua
perda através de agentes erosivos, causando o aumento de oxidação da matéria
orgânica e reduzindo a capacidade de infiltração destes, afetando também na
quantidade de precipitação fazendo com que haja modificações climáticas na região.
Além de proporcionarem a proteção contra agentes climáticos, a
cobertura vegetal contribui para manter a qualidade do solo e o ciclo de nutrientes,
favorecendo o reabastecimento nutricional e desenvolvimento microbiológico,
dificultando a ocorrência de degradação do solo (SILVA e VIEIRA, 2007).
Sousa et al. (2007), afirma que a cobertura vegetal é responsável
pela proteção contra a erosão hídrica do solo, solar e eólica, até mesmo em áreas
que contenham declives significantes.
Para Silva e Vieira (2007), a aplicação de técnicas de sensoriamento
remoto em estudo de cobertura vegetal é de grande relevância, pois é possível
através destas, adquirir informações sobre diferentes tipos de vegetação, condições
de estresse, carência de nutrientes, entre outros.
Disperati et al. (2003), estudaram as áreas de cobertura florestal
utilizando imagens de satélite LANDSAT entre os anos de 1986 e 1999, técnicas de
processamento de imagens e classificação supervisionada. Comparando os
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resultados obtidos através de classificações das imagens, observaram que houve
aumento da cobertura florestal em 3 regiões do município de Irati - Paraná.
Sousa et al. (2007), realizaram um trabalho utilizando imagens de
satélite LANDSAT-5 e CBERS-2, do período entre 1987 e 2005, que teve como
objetivo o mapeamento temporal da cobertura vegetal e uso atual dos solos no
município de Itaporanga – Paraíba, baseando-se no processamento digital das
imagens e dados obtidos em campo. Os resultados dos estudos mostraram que a
extinção da cultura de algodão, explorada até 1996, deu lugar às culturas de autoconsumo, como milho e feijão, e que juntamente com a pecuária, são atualmente a
principal forma de uso do solo no município.
Kleinpaul et al. (2005), analisaram as áreas de cobertura florestal da
Microbacia Arroio Grande, localizada no município de Santa Maria – RS. Os autores
utilizaram imagens de satélite LANDSAT-5 adquiridas nos anos de 1987, 1995 e
2002, e uma imagem do satélite CBERS-2 adquirida no ano de 2002. Após a
classificação das imagens, obtiveram como resultado, para um período de 18 anos,
o aumento da cobertura florestal em 10,24%, passando de 14.135,42 hectares
(40,01%) em 1987 para 17.752,20 hectares (50,25%) em 2005, e concluíram que
este aumento de área da cobertura florestal, deve-se à vigência do Código Florestal
Estadual, à conscientização dos proprietários rurais e à implantação em maior
escala de espécies exóticas no estado do RS.
Andrade e Oliveira (2004), analisaram o uso da terra em parte do
semi-árido cearense com o objetivo de avaliar e analisar a dimensão espacial e
temporal da ação antrópica na cobertura vegetal, utilizando imagens do satélite
LANDSAT-5 entre os anos de 1985 e 2004 e também utilizou-se de técnicas de
geoprocessamento para a verificação da hipótese de agravamento da degradação
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ambiental. No período de uma década, comprovou-se o processo progressivo de
degradação nos municípios localizados na área de estudo.
Piroli et al. (2002), utilizaram um SIG e imagens de satélite
LANDSAT-5, bandas 3,4 e 5, para analisar o uso de solo da microbacia Arroio do
Meio, localizada em Santa Maria – RS, e encontraram um resultado de 555 hectares
(24%) de cobertura florestal na área total da microbacia, sendo que as áreas de
lavoura ocupam a maior parte com 1.314 hectares (56%).

2.4.1 Áreas de Preservação Permanente

Segundo a Medida Provisória 2166-67, de 24/08/2001, art. 1º, § 2º,
APP são:
II – Áreas protegidas nos termos dos artigos 2º e 3º desta Lei,
cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
SEMA (2007), afirma que a mata ciliar é uma APP obrigatória. Desde 1965, através
do Código Florestal Brasileiro - Lei n° 4771/65, a mata ciliar está inclusa na categoria
de APP. Esta Lei diz que toda a vegetação natural, seja ela arbórea ou não,
presente ao longo das margens dos rios, e ao redor das nascentes e reservatórios,
deve ser preservada.
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O Artigo 2° do Código Florestal, determina que a la rgura da faixa de
mata ciliar a ser preservada está relacionada com a largura do curso d´água, de
acordo com a Figura 4.

Fonte: SEMA, 2007.
Figura 4: Áreas de Preservação Permanente.

2.4.2 Reserva Legal

Segundo a Medida Provisória 2166-67, de 24/08/2001, art. 1º, § 2º,
RL são:
III - Áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuadas as de preservação permanente, necessárias ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
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processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo
e proteção de fauna e flora nativas.

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP (2007), afirma que a RL pode
gerar bens, como madeiras valiosas de espécies nativas, além de produtos nãolenhosos, tais como: mel, frutos, plantas medicinais e ornamentais. Além destes, é
possível utilizar produtos não-madeiráveis para atividades de artesanato, assim
como aproveitar a área da Reserva para produção agro-florestal.
Ainda, existe a possibilidade de transformá-la em Reserva Particular
de

Patrimônio Natural – RPPN, dentro das diretrizes do Sistema Nacional de

Unidades de Conservação, Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, no qual determina
que por iniciativa do proprietário, uma área pode vir a se tornar uma RPPN mediante
reconhecimento do Poder Público, se considerada de relevante importância pela
biodiversidade, aspecto paisagístico e pelas características ambientais que
justifiquem ações de recuperação. Sendo assim, proporcionando ao proprietário,
conforme Parágrafo 2º do Art. 21 da Lei n° 9.985, a possibilidade de pesquisa
científica e utilização do local para fins de visitação turística, recreativas e
educacionais.
Por fim, vale ressaltar que futuramente novas políticas públicas
ambientais poderão beneficiar o proprietário rural através de Pagamento por Serviço
Ambiental.
APP e RL em conjunto, devem formar um mosaico de vegetação
natural na paisagem natural. Estas áreas garantem à sociedade, inúmeros
benefícios, tais como: proteção dos mananciais, redução dos riscos de enchentes,
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amenidade de temperatura e de ventos, e também a manutenção da biodiversidade
(IAP, 2007).
O Código Florestal Brasileiro, Lei n. 4.771, estabelece os seguintes
percentuais mínimos de RL para as propriedades rurais:
a) De 80% (oitenta por cento), na propriedade rural situada em área de floresta
localizada na Amazônia Legal;
b) De 35% (trinta e cinco por cento), na propriedade rural situada em área de
cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo 20% (vinte por
cento) na propriedade e 15% (quinze por cento) na forma de compensação
em outra área, desde que esteja localizada na mesma bacia, e seja averbada;
c) 20% (vinte por cento), na propriedade rural situada em área de floresta ou
outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do país;
d) 20% (vinte por cento), na propriedade rural em área de campos gerais
localizada em qualquer região do País.
De acordo com o artigo 7º da Lei n.º 11054/95, no Estado do
Paraná, as florestas e demais formas de vegetação consideradas RL devem
representar, em uma ou várias parcelas, um mínimo de 20% (vinte por cento) da
propriedade rural, visando manutenção de tecido florestal em nível de propriedade e
ficando seu uso permitido somente através de técnicas de manejo que garantam a
sua perpetuidade.

2.5 Geoprocessamento

Com o desenvolvimento da tecnologia de Informática, informações
sobre recursos minerais, animais, plantas, propriedades, e demais aspectos
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considerados importantes, passaram a ser armazenadas e representadas em
ambiente computacional, o que era feito até a segunda metade deste século em
forma de documentos e mapas em papel. Isto possibilitou, então, o surgimento do
Geoprocessamento (CÂMARA e DAVIS, 2004).
Em decorrência das amplas possibilidades técnicas e metodológicas
e associação de novos conceitos derivados da tecnologia de Geoprocessamento, é
notável a contribuição deste em estudos ecológicos na biologia, por exemplo, que
passaram a expor e analisar, detalhadamente, relações espaciais entre entidades e
eventos biológicos, permitindo verificações de eventuais mudanças ambientais,
aplicações

sobre

extinção

de

espécies

e

sobre

ocorrências

de

pragas

economicamente prejudiciais, que estão associadas a condições ambientais
específicas (SILVA e ZAIDAN, 2007).
Segundo Câmara e Davis (2004), o termo Geoprocessamento é a
disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para
a coleta e o tratamento da informação geográfica. Estas ferramentas computacionais
são chamadas de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, também conhecido
como GIS (do inglês Geographic Information System).
Para Xavier da Silva (1997), apud Silva e Zaidan (2007), o
Geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de conceitos, métodos e
técnicas, que ocorrem em torno de um instrumental disponível pela engenhosidade
humana. Este conjunto de conceitos, métodos e técnicas podem estar ligados a uma
finalidade principal, sendo freqüentemente desenvolvidos em função de interesses
posteriores, como é o caso do Geoprocessamento, que até os dias atuais, está
ligado às atividades bélicas, em associação com o Sensoriamento Remoto, na
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obtenção de dados ambientais atualizados, visando à execução de análises da
distribuição territorial de eventos e entidades de interesse militar.
Recentemente, uma aplicação do Geoprocessamento na pesquisa
agronômica, no planejamento e gestão de propriedades a ser destacada, refere-se à
agricultura de precisão, onde pode ser feito um registro do acoplamento de possíveis
variações espaciais conjuntas, tais como: tipos de porosidade, permeabilidade,
variações dirigidas ao manejo que estão relacionados à produtividade ou com a
presença de condições indesejáveis nos produtos agrícolas (SILVA e ZAIDAN,
2007).
Resultados destas pesquisas podem ser acompanhados por
estruturas de Geoprocessamento destinados à vigilância (registro de ocorrências) e
ao controle (armazenamento e tabulação das ocorrências em períodos), que são
sistemas constituídos pela conjugação de bases cartográficas com bancos de dados
alfanuméricos, permitindo análises abrangentes e detalhadas das variáveis ou
lugares. Tais estruturas podem ser utilizadas na gestão de propriedades rurais de
diversas naturezas, com possível utilização destes sistemas computacionais no
planejamento do uso de recursos ambientais da propriedade rural (SILVA e ZAIDAN,
2007).

2.5.1 Modelos de Dados em Geoprocessamento

Para Câmara e Monteiro (2004), existem em Geoprocessamento
cinco modelos de dados, que podem ser:
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2.5.1.1 Dados Temáticos

Os dados temáticos descrevem a distribuição espacial de uma
grandeza geográfica, que é expressa de forma qualitativa, tais como mapas de
pedologia e de aptidão agrícola de uma região. Os dados são obtidos a partir de um
levantamento de campo e inseridos no sistema por digitalização ou a partir de
classificação de imagens (CÂMARA e MONTEIRO, 2004).

2.5.1.2 Dados Cadastrais

O dado cadastral diferencia-se de um dado temático, pois cada um
de seus elementos é um objeto geográfico, que possui atributos e pode estar
associado a várias representações gráficas. Os lotes de uma cidade são exemplos
de dados cadastrais, pois são elementos do espaço geográfico que possuem
atributos, tais como, dono, localização, valor do lote, IPTU, dentre outros. Também
podem ter representações gráficas diferentes em mapas de escalas distintas. Estes
atributos ficam armazenados em sistema de banco de dados (CÂMARA e
MONTEIRO, 2004).

2.5.1.3 Redes

O conceito de rede significa, em Geoprocessamento, informações
que estão associadas a serviços de utilidade pública (água, luz e telefone), redes de
drenagem (bacias hidrográficas) e as rodovias, onde cada objeto geográfico (cabo
telefônico, cano de água) possui uma localização geográfica exata e sempre está
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associado a atributos descritivos presentes em um banco de dados (CÂMARA e
MONTEIRO, 2004).

2.5.1.4 Modelos Numéricos de Terreno

O termo Modelo Numérico de Terreno – MNT é utilizado para
denotar a representação quantitativa de uma grandeza que varia continuamente no
espaço. Estão associados à altimetria, e também podem ser utilizados para modelar
unidades geológicas, como por exemplo, teor de minerais ou propriedades do solo
ou subsolo (CÂMARA e MONTEIRO, 2004).
Um MNT (do inglês, Digital Terrain Model – DTM), representa
matematicamente uma determinada característica que está vinculada a uma
superfície real, que em geral, é contínua e o fenômeno representado pode variar
(SPRING, 2007).

2.5.1.5 Imagens

As imagens podem ser obtidas através de satélites, fotografias
aéreas ou aerotransportadas. Elas representam formas de captura indireta de uma
informação espacial. Cada elemento de uma imagem é denominado de pixel, e
possuem um valor proporcional à energia eletromagnética refletida ou emitida pela
área da superfície terrestre correspondente (CÂMARA e MONTEIRO, 2004).
No processo de aquisição de imagens, estão contidos os objetos
geográficos, sendo assim, necessário recorrer a técnicas de fotointerpretação e de
classificação para individualizá-los (CÂMARA e MONTEIRO, 2004).
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Algumas características importantes de imagens de satélite são a
Resolução Espectral, onde entram o número e a largura de bandas do espectro
eletromagnético imageadas; a Resolução Espacial, menor área da superfície
terrestre que é observada instantaneamente por cada sensor; Resolução
Radiométrica, o nível de quantização registrado pelo sensor do satélite; e a
Resolução Temporal, o intervalo entre duas passagens do satélite pelo mesmo
ponto (CÂMARA e MONTEIRO, 2004).

2.6 Sistemas de Informações Geográficas

Para Affonso (2002), o SIG apresenta-se como uma coleção de
hardware, software, dados geográficos e profissionais envolvidos na área, para
projetar, capturar, armazenar, atualizar, manipular e apresentar informações
referenciadas geograficamente.
Segundo Câmara et al. (1996), o SIG serve para manipular, analisar
e armazenar dados geográficos de diferentes tipos e aplicações. Dados geográficos
são dados que representam objetos e fenômenos que possuem uma localização
geográfica, sendo esta sua principal característica.
Um SIG possui diferentes definições, que caracterizam o sistema
devido a sua utilização e às suas várias formas de aplicações, que refletem seus
múltiplos usos e visões possíveis desta tecnologia. Estes sistemas estão sendo
utilizados cada vez mais pelo público de diversas áreas, pois agregam várias áreas
de conhecimento, tais como, no controle cadastral, na demografia, cartografia,
planejamento urbano, áreas da saúde para o controle de epidemias e também para
controle dos recursos naturais (CÂMARA et al. 1996).
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Para Câmara et al. (1996), é possível definir duas importantes
características para os SIG´s: A primeira seria a integração de informações
geográficas, tais como, dados de censo, sensoriamento remoto, dados cartográficos
em uma única base de dados. A segunda característica é de que estes sistemas
oferecem mecanismos para a recuperação, manipulação e visualização destes
dados, por meio de algoritmos de manipulação e análise. Um SIG possui
componentes que incluem a interface com o usuário, a entrada e a integração dos
dados, as funções de processamento, visualização e plotagem, e o armazenamento
e recuperação dos dados.
Segundo Affonso (2002), as principais características de um SIG
partem da integração de diferentes fontes provenientes de informações espaciais em
uma única base de dados. Estas fontes podem ser dados cartográficos, dados de
censo e de cadastros urbanos e rurais, tais como imagens de satélite, redes e MNT.
Também é possível através de um SIG, combinar várias informações por meio de
algoritmos de manipulação na geração de mapeamentos derivados e consultar,
recuperar, visualizar e desenhar o conteúdo da base de dados geocodificados.

2.7 Sensoriamento Remoto

A definição de sensoriamento remoto é muito ampla, mas se pode
definir este termo, como sendo um conjunto de técnicas que permite a obtenção de
informações sobre fenômenos e objetos sem haver contato físico com eles, ou seja,
a transferência de dados é feita através da energia, e está associado à obtenção de
medidas em que o ser humano não é parte essencial do processo de detecção e
registro dos dados (NOVO, 1992).
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O termo Sensoriamento refere-se à obtenção de dados, e o termo
Remoto, significa distante, ou seja, onde a obtenção de dados é feita à distância,
sem o contato físico entre o sensor do satélite e a superfície da Terra, ou seja, o Sol
que é a principal fonte de Energia Eletromagnética, incide energia para a superfície
terrestre, no qual esta é absorvida e interage com os alvos ou objetos, que refletem
ou emitem a energia para o sensor do satélite e transmite as informações coletadas
e registradas para a estação de recepção onde é feito o processamento das
imagens, conforme mostra a Figura 5 (FLORENZANO, 2002).

Fonte: FLORENZANO, 2002.
Figura 5: Obtenção de imagens por sensoriamento remoto.

Segundo Florenzano (2002), o sensoriamento remoto é uma
tecnologia, onde através da captação e da energia refletida pela superfície terrestre,
é permitido obter imagens e outros tipos de dados. Para sua melhor definição, é
necessário identificar os quatro principais elementos das técnicas de sensoriamento
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remoto, que são: A Radiação Eletromagnética, a Fonte, o Alvo e o Sensor
(LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, 2001).
A Radiação Eletromagnética é o elemento que faz a ligação entre os
outros três componentes que são a Fonte desta radiação, que na aplicação de
sensoriamento remoto no estudo dos recursos naturais, é o Sol; O Sensor, que é o
instrumento de onde é feita a coleta e o registro da Radiação Eletromagnética,
sendo esta, refletida pelo Objeto ou Alvo, no qual, é o elemento de onde pretende-se
obter a informação (LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, 2001).
Para o caso de sensoriamento remoto da superfície terrestre, esses
objetos (alvos), incluem diferentes recursos naturais, tais como, a água, os tipos de
solo, rochas e a vegetação (PONZONI e SHIMABUKURU, 2007).

2.7.1 Uso de Imagens de Satélite em Estudos Ambientais

As imagens de satélite proporcionam uma visão em conjunto e
multitemporal, ou seja, de vários períodos de tempo, de inúmeras áreas da
superfície da Terra. São capazes de mostrar a ação do homem em ambientes, como
na detecção de queimadas que causam o desmatamento, destacando os impactos
do uso de solo da ocupação de espaço, assim como também, impactos causados
por fenômenos naturais, como a erosão, escorregamento de encostas e inundação.
As imagens também são utilizadas para a previsão do tempo através de satélites
meteorológicos (FLORENZANO, 2002).
A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (2004) utiliza o
Sensoriamento Remoto para fazer o monitoramento de áreas agrícolas e meio
ambiente no Brasil, contribuindo na detecção de queimadas e desmatamentos, no
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mapeamento do uso atual de terras, mapeamento e caracterização de habitats
faunísticos e vegetação, presta apoio à gestão de bacias hidrográficas e a planos de
desenvolvimento rural, faz a caracterização da agricultura e dos agricultores, sendo
que, desde 1989, reúne um grande acervo de dados geográficos e imagens de
satélite para o conhecimento dos diferentes aspectos da agricultura e do meio
ambiente.
Segundo Ponzoni e Shimabukuru (2007), na aplicação das técnicas
de sensoriamento remoto é possível explorar diferentes escalas de trabalho, no qual,
são dependentes principalmente da natureza para serem realizados. Em aplicação
de estudos da vegetação, um profissional de fisiologia vegetal, por exemplo, pode
explorar o processo de interação mencionado na quantificação de taxas de absorção
de radiação por conta da ação de pigmentos fotossintetizantes. Para isso, são
utilizados equipamentos de laboratório, em que as medições são realizadas em
partes de plantas ou outros órgãos desta.
Para Ponzoni e Shimabukuru (2007), outro estudo que pode ser feito
através do sensoriamento remoto, é a previsão da produção de uma cultura agrícola,
por um engenheiro agrônomo, por exemplo. Neste caso, utilizam-se dados
radiométricos coletados em nível orbital para estimar a quantidade de folhas em
fases específicas de desenvolvimento dessa cultura, que é correlacionada com a
produtividade através de modelos matemáticos pré-estabelecidos. Estimativas de
desflorestamentos em regiões do planeta podem também ser realizadas através da
análise de imagens de satélite com diferentes características e escalas.
Estudos

em

fase

de

desenvolvimento

pelo

programa

de

monitoramento da Amazônia coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE (2008), através do sistema operacional de Detecção de
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Desmatamento em Tempo Real – DETER, para identificar e monitorar áreas de
desflorestamento na Amazônia utilizando imagens provenientes de sensores a bordo
dos satélites CBERS-2B e LANDSAT-5. Através disso, são detectadas áreas de
desmatamento por corte raso, ou seja, quando há a remoção total da cobertura
florestal em um curto intervalo de tempo, e também áreas que estão em processo de
desmatamento por alteração de cobertura florestal, sendo que, a este processo, dáse o nome de degradação florestal progressiva (INPE, 2008).
As aplicações de técnicas de sensoriamento remoto no estudo da
vegetação, no Brasil, tiveram início na década de 40, a partir de fotografias aéreas,
onde foram feitos os primeiros mapeamentos temáticos. Os trabalhos possuíam
objetivos bastante específicos, e um dos maiores marcos desta aplicação pode ter
sido o Projeto RADAMBRASIL, que teve como objetivo não apenas representar
espacialmente classes fisionômicas da cobertura vegetal de todo o território
nacional, mas como também estudos sobre o meio ambiente e recursos naturais
como geologia, geomorfologia e solos. Estes estudos foram realizados a partir de
imagens de um radar aerotransportado e tem servido como referência para inúmeras
iniciativas de mapeamento em todo Brasil (PONZONI e SHIMABUKURU, 2007).
Após a realização do Projeto RADAMBRASIL, iniciou-se cursos de
capacitação de profissionais para aplicação e desenvolvimento de técnicas de
sensoriamento orbital, a partir da análise de imagens obtidas por sensores
colocados a bordo dos satélites da série LANDSAT, enfatizando o potencial destas
na elaboração de mapas temáticos (PONZONI e SHIMABUKURU, 2007).
Algumas iniciativas de mapeamento de classes específicas da
cobertura vegetal brasileira tiveram início em meados da década de 80, no qual
incluiu culturas como o feijão e a cana-de-açúcar de grande valor econômico,
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inventários florestais com base nas imagens orbitais para identificação das áreas a
serem estudadas em campo e também para quantificação de superfícies ocupadas
por florestas plantadas, monitoramento do desflorestamento na Amazônia,
mapeamento de remanescentes florestais da mata atlântica, e muitas outras
iniciativas que ainda se encontram em desenvolvimento e são utilizadas para
previsões de safras e estabelecimento de políticas para preservação do meio
ambiente (PONZONI e SHIMABUKURU, 2007).
Em meados da década de 90, passaram a ser explorados estudos
com ênfase quantitativa, não ficando somente no estudo qualitativo de identificação
e mapeamento de classes de vegetação com uso de sensoriamento remoto. Nesse
período, técnicas de processamento de imagens que até então eram classificações
automáticas, passaram a explorar outros conceitos, dando origem aos modelos
lineares de mistura, as normalizações radiométricas, que permitem a comparação de
dados radiométricos de cenas de um mesmo sensor ou diferentes sensores, obtidas
ao longo do tempo sobre uma mesma superfície, entre outros (PONZONI e
SHIMABUKURU, 2007).
Para Novo (2002) “a complexidade das atuais técnicas de
Sensoriamento Remoto faz com que, cada vez mais, um maior número de pessoas
de áreas diferentes participem do processo de transformação da energia registrada
pelo sensor em informação. O processo de Sensoriamento Remoto cada vez mais é
encarado como um sistema de aquisição de informações”.
As imagens de satélite como ferramenta para o monitoramento
ambiental são alternativas viáveis e de custo relativamente baixo. Os sensores de
satélite são capazes de captar constantemente imagens da superfície terrestre sem
haver uma programação prévia, e abrangem extensas áreas fornecendo
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informações atualizadas e que são extraídas por meio de técnicas de análise visual
e de Processamento Digital das Imagens – PDI (SILVA e VIEIRA, 2007).

2.7.2 Satélite LANDSAT-5 TM

Existem centenas de satélites, sensores e programas espaciais
utilizados para fazer o monitoramento terrestre, dentre eles, cerca de 30 sistemas
orbitais são utilizados para o monitoramento da agricultura e meio ambiente,
incluindo a série Land Remote Sensing Satellite – LANDSAT (EMBRAPA, 2004).
A série LANDSAT iniciou-se a partir de um projeto desenvolvido pela
National Aeronautics and Space Administration – NASA, no final da década de 60,
voltado exclusivamente à observação dos recursos naturais terrestres. O primeiro
satélite da série iniciou a operação em 1972, e o último, em 1999, com o lançamento
do LANDSAT-7 (EMBRAPA, 2004).
Atualmente, o único satélite em operação é o LANDSAT-5, levando
a bordo o sensor Thematic Mapper – TM, contribuindo para o mapeamento temático
da superfície terrestre. O satélite LANDSAT-7 iniciou suas atividades em 1999 e
encerrou em 2003, utilizando o sensor Enhanced Thematic Mapper Plus – ETM+,
mantendo a alta resolução espectral, uma característica importante deste sistema
(EMBRAPA, 2004).
O sensor TM do satélite LANDSAT-5, assim como o sensor ETM+,
do satélite LANDSAT-7, possui sete bandas, com uma numeração de 1 a 7, sendo
que, cada uma destas bandas representam uma faixa do espectro eletromagnético
que foi captada pelo satélite (INPE, 2008).
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A cada 16 dias, o satélite LANDSAT observa a mesma área,
apresentando assim a característica da repetitividade. Uma imagem inteira do
satélite representa no solo uma área abrangente de 185 x 185 quilômetros. Cada
imagem nas bandas 1,2,3,4,5 e 7, apresenta uma resolução geométrica de 30
metros, ou seja, cada “pixel” da imagem apresenta uma área no terreno de 0,09
hectares. Na banda 6, a resolução geométrica é de 120 metros, ou seja, cada “pixel”
da imagem apresenta uma área de 1,4 hectares (INPE, 2008).
Segundo o INPE (2008), as principais características orbitais dos
satélites LANDSAT são:
-

Altitude: 705 Km;

-

Velocidade: 7,7 Km/seg;

-

Peso: Duas Toneladas;

-

Tempo para obtenção de uma cena: 24 segundos.
A Figura 6 mostra o satélite LANDSAT-5:

Fonte: INPE, 2008.
Figura 6: Satélite LANDSAT-5 TM.
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Segundo o setor de monitoramento por satélite da EMBRAPA
(2004), as principais aplicações das imagens LANDSAT são no acompanhamento
do uso agrícola da terra, no apoio ao monitoramento de áreas de preservação e
desmatamento, auxílio em atividades energético-mineradoras, são utilizados na
cartografia e na atualização de mapas, detecção de invasões em áreas indígenas,
dinâmica de urbanização, estimativas de fitomassa, para realizar o monitoramento
da cobertura vegetal, queimadas secas e inundações e no monitoramento de
sedimentos em suspensão nos rios e estuários.

2.7.2.1 Principais características e aplicações das bandas TM

De acordo com o INPE (2008), as bandas TM do Satélite LANDSAT5, possuem as seguintes características e aplicações:
•

Banda 1 (Intervalo Espectral de 0,45 - 0,52 µm): Esta banda apresenta grande
penetração em corpos de água, com elevada transparência, permitindo estudos
batimétricos. Sofre absorção pela clorofila e pigmentos fotossintéticos auxiliares,
(carotenóides). Apresenta sensibilidade a plumas de fumaça oriundas de
queimadas ou de atividade industrial e pode apresentar atenuação pela
atmosfera;

•

Banda 2 (Intervalo Espectral de 0,52 - 0,60 µm): Esta banda apresenta grande
sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, o que possibilita a sua
análise em termos de quantidade e qualidade, e também apresenta boa
penetração em corpos de água;

•

Banda 3 (Intervalo Espectral de 0,63 - 0,69 µm): A vegetação verde, densa e
uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura, permitindo bom contraste
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entre as áreas ocupadas com vegetação, como por exemplo, no solo exposto,
em estradas e áreas urbanas. Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de
cobertura vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite análise da variação
litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. Permite o mapeamento da
drenagem através da visualização da mata galeria e entalhe dos cursos dos rios
em regiões com pouca cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar
a mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos. Permite a
identificação de áreas agrícolas;
•

Banda 4 (Intervalo Espectral de 0,76 - 0,90 µm): Os corpos de água absorvem
muita energia nesta banda e ficam escuros, permitindo o mapeamento da rede
de drenagem e delineamento de corpos de água. A vegetação verde, densa e
uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem clara nas imagens.
Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel florestal).
Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de
informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Serve para análise e
mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve para separar e mapear
áreas ocupadas com pinus e eucalipto. Serve para mapear áreas ocupadas com
vegetação que foram queimadas. Permite a visualização de áreas ocupadas com
macrófitas aquáticas (ex.: aguapé). Permite a identificação de áreas agrícolas;

•

Banda 5 (Intervalo Espectral de 1,55 - 1,75 µm): Apresenta sensibilidade ao
teor de umidade das plantas, servindo para observar estresse na vegetação,
causado por desequilíbrio hídrico. Esta banda sofre perturbações caso ocorrer
excesso de chuva antes da obtenção da cena pelo satélite;
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•

Banda 6 (Intervalo Espectral de 10,4 - 12,5 µm): Apresenta sensibilidade aos
fenômenos

relativos

aos

contrastes

térmicos,

servindo

para

detectar

propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água;
•

Banda 7 (Intervalo Espectral de 2,08 - 2,35 µm): Apresenta sensibilidade à
morfologia do terreno, permitindo obter informações sobre Geomorfologia, Solos
e Geologia. Esta banda serve para identificar minerais com íons hidroxilas.
Potencialmente favorável à discriminação de produtos de alteração hidrotermal.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de Estudo

3.1.1 Aspectos Gerais da Bacia Sanga Sabiá

A Bacia Sanga Sabiá está localizada no Estado do Paraná, em
território dos municípios de Medianeira e Matelândia, próximo ao distrito de
Agrocafeeira, pertencente ao município de Matelândia.
A Bacia possui uma área aproximada de 3.360 hectares e encontrase entre as coordenadas Universal Transverse Mercator – UTM (South American
Datum – SAD-69 – Fuso 21) x1= 808567, y1=7215142 e x2=798040 e y2=7206994
(IB, 2009).
A Figura 7 mostra a localização da Bacia Sanga Sabiá.
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Fonte: Elaborado pela Autora, 2009.
Figura 7: Localização da Bacia Sanga Sabiá.

A Bacia é basicamente de economia rural, representada por
pequenas propriedades rurais, de até 10 hectares, mão-de-obra familiar, e produção
focada em consumo próprio, ou seja, atividade produz com pequeno excedente para
comércio, mas foco principal no consumo na propriedade. Existem alguns casos
com outras realidades, como produção focada apenas no comércio, porém são
poucas as propriedades (IB, 2009).
O motivo pelo qual foi escolhida esta área de estudo deu-se por
estar localizada na BP3, e possuir dados levantados pelo Programa Cultivando Água
Boa de Itaipu Binacional, de modo a facilitar na discussão dos resultados. Além de
apresentar uma área significativa que possibilitasse o recorte das imagens, esta
Bacia possui pouca área urbana, sendo na sua maioria áreas de campo e cobertura
vegetal, proporcionando assim, o estudo desta área.
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3.2 Materiais Utilizados

Os materiais utilizados no estudo foram:
•

Imagens de satélite LANDSAT-5 TM, em duas cenas: uma de 31 de março de
1985 e outra de 30 de março de 2008, ambas da órbita 224 ponto 77, no qual
recobrem quase que inteiramente a BP3, e possuem cobertura máxima de
nuvens de 30%;

•

Base cartográfica do Instituto de Terras Cartografia e Geociências – ITCG:
hidrografia, sistema viário, altimetria e limites municipais, utilizados no
processo de registro das imagens;

•

Software Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas –
SPRING, versão 4.3.3, de domínio público, desenvolvido pelo INPE.

3.2.1 Instituto de Terras, Cartografia e Geociências

O ITCG tem por atribuição propor, formular e executar políticas
públicas agrária, fundiária, cartográfica e geodésica, do Estado do Paraná, e
desenvolver pesquisas relacionadas a estas áreas. O Instituto foi criado pela Lei no.
14.899 de 04 de novembro de 2005, o qual institui entidade autárquica, vinculada à
SEMA, denominada Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, conforme
especifica e adota outras providências (ITCG, 2007).
O ITCG, pauta suas ações pelas demandas públicas e privadas
relativas à ocupação territorial do Estado do Paraná e pelas questões fundiárias daí
decorrentes e se orienta por uma política de democratização do uso da terra, de
forma ambientalmente sustentável e socialmente justa, que amplie o acesso às
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informações cartográficas e cadastrais e aos instrumentos de intervenção fundiária e
gestão territorial (ITCG, 2007).

3.2.2 Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas

O software SPRING é um SIG com funções de processamento de
imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a banco de
dados espaciais. É um projeto realizado pelo INPE e sua Divisão de Processamento
de Imagens, contando também com a participação do Centro Nacional de Pesquisa
Tecnológica em Informática para a Agricultura – EMBRAPA/CNPTIA, Centro LatinoAmericano de Soluções para Ensino Superior e Pesquisa – IBM Brasil, Grupo de
Tecnologia em Computação Gráfica da PUC-Rio – TECGRAF e o Centro de
Pesquisas Leopoldo Miguez – PETROBRAS/CENPES (INPE, 2008).
O objetivo deste projeto foi de construir um SIG para ser aplicado em
estudos da agricultura, florestas, gestão ambiental, geografia, geologia, no
planejamento urbano e regional, e também para fornecer um ambiente unificado de
geoprocessamento e sensoriamento remoto para aplicações urbanas e ambientais,
tornando amplamente acessível para a comunidade, pois é um software gratuito e
de domínio público, podendo ser adquirido pela internet (INPE, 2008).

3.3 Metodologia Aplicada

A metodologia adotada utilizou as seguintes etapas:

• Recorte das Imagens;

49

• Georreferenciamento;
• Processamento Digital das Imagens:
o Melhor composição colorida e realce;
o Classificação Supervisionada;
o Mapeamento da área de estudo; e
o Obtenção dos Resultados.

3.3.1 Recorte das Imagens

As imagens obtidas no site do INPE foram de cenas da BP3,
portanto foi necessário fazer o recorte destas de acordo com a área estudada, no
caso, a Bacia Sanga Sabiá, conforme mostram as Figuras 8 e 9.

Fonte: INPE, 2008.
Figura 8: Imagem de satélite LANDSAT-5 TM – Banda 4, com recobrimento quase
que inteiramente da BP3.
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Fonte: INPE, 2008.
Figura 9: Imagem de satélite LANDSAT-5 TM – Banda 4, com recorte sobre a área
de estudo e destaque no limite da Bacia Sanga Sabiá.

3.3.2 Georreferenciamento das Imagens de Satélite

Após fazer o recorte das imagens de satélite de acordo com a área
de estudo, foi realizado o georreferenciamento ou registro para determinar uma
localização destas no espaço, ou seja, tornar suas coordenadas conhecidas em um
sistema de referência, na qual utilizou-se a Projeção UTM, Datum SAD-69, Fuso 21
Sul.
O georreferenciamento foi realizado utilizando os parâmetros
cartográficos de um projeto ativo, através do modo Tela. Neste modo, foi possível
utilizar um Plano de Informação – PI em um projeto ativo no SPRING. Este PI pode
ser uma imagem que já foi georreferenciada ou outro mapa qualquer, como um PI
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temático que contenha algumas feições identificáveis na imagem. Assim, foram
utilizadas as bases obtidas no ITCG para realizar o registro das imagens.
O registro de uma imagem compreende uma transformação
geométrica que relaciona coordenadas de imagem (linha, coluna) com coordenadas
de um sistema de referência. No SPRING este sistema de referência é, em última
instância, o sistema de coordenadas planas de uma certa projeção cartográfica.
Como qualquer projeção cartográfica guarda um vínculo bem definido com um
sistema de coordenadas geográficas, pode-se dizer então que o registro estabelece
uma relação entre coordenadas de imagem e coordenadas geográficas (SPRING,
2007).

3.3.3 Processamento Digital das Imagens

O PDI foi realizado com o objetivo de melhorar o aspecto visual de
certas feições estruturais de modo que facilitasse na interpretação das imagens. As
técnicas de PDI realizadas foram:

3.3.3.1 Determinação da melhor composição colorida e realce

Como uma imagem de satélite LANDSAT-5 é composta por sete (7)
bandas espectrais, foi necessário definir as melhores composições coloridas das
imagens.
A partir da metodologia utilizada por Piroli et al. (2002), foram
escolhidas as bandas 5, 4 e 3, nas composições coloridas Red, Green, Blue – RGB
respectivamente, para ambas as épocas, sendo que este método é amplamente
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utilizado em estudos para a avaliação de recursos ambientais (DISPERATI et al.
2003).
Com base na metodologia de Disperati et al. (2003), após a
definição das melhores composições coloridas, cada banda foi realçada pela técnica
de equalização do histograma, apresentando bons resultados para o realce de
ambas as imagens, principalmente em relação à cobertura florestal, área de maior
interesse no estudo deste trabalho.
Através das Figuras 10 e 11, verificam-se os resultados da aplicação
da técnica de equalização do histograma para as imagens de 1985 e 2008,
respectivamente.

Figura 10: Imagem do ano de 1985, após aplicação da técnica de Equalização do
Histograma.
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Figura 11: Imagem do ano de 2008, após aplicação da técnica de Equalização do
Histograma.

A técnica de equalização do histograma é uma maneira de
manipulação de histograma que reduz automaticamente o contraste da imagem em
áreas muito claras ou muito escuras, expandindo também os níveis de cinza ao
longo de todo intervalo (SPRING, 2007).

3.3.3.2 Classificação Supervisionada

A Classificação das Imagens é um processo de extração de
informação em imagens para que seja possível reconhecer padrões e objetos
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homogêneos. Os métodos de classificação são usados para mapear áreas da
superfície terrestre que apresentam um mesmo significado em imagens digitais
(SPRING, 2007).
Neste estudo, os métodos de classificação foram realizados de
acordo com a metodologia utilizada por Disperati et al. (2003), sendo que, em ambas
as imagens foram realizadas a classificação do tipo multiespectral, pixel a pixel, com
análise supervisionada e classificador Máxima Verossimilhança – MAXVER.
A técnica de classificação é do tipo multiespectral, quando o critério
de decisão depende da distribuição de níveis de cinza em vários canais espectrais;
Pixel a pixel, quando utiliza apenas a informação espectral, isoladamente, de cada
pixel da imagem, para achar regiões homogêneas; E é dita supervisionada, quando
o usuário dispõe de informações sobre a área de estudo, que permitem a
identificação de uma classe de interesse (SPRING, 2007).
Quando a classificação é supervisionada, é necessário realizar o
treinamento, onde foram recolhidas amostras da imagem na qual identificassem a
área representativa de cada classe de interesse. As amostras de cobertura florestal
foram escolhidas de acordo com o critério de interpretação visual em imagens
LANDSAT/TM RGB 543, do sistema DETER, com predomínio de tonalidade verde e
textura rugosa, padrão semelhante às florestas da região e maioria do perímetro
contíguo com o mesmo padrão, de acordo com a Figura 12.
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Fonte: INPE, 2008.
Figura 12: Critério de interpretação visual e amostragem em imagem LANDSAT.

Desta maneira, foi efetuado o recolhimento das amostras em cada
imagem, utilizando-se de duas classes de cobertura do solo: Cobertura Florestal
(para esta classe foram considerados todos os tipos de vegetação arbórea
ocorrentes na bacia) e Não Cobertura Florestal (áreas de agricultura, pastagem, solo
exposto e edificações), priorizando e direcionando os resultados de modo a
distinguir espectralmente as áreas de cobertura florestal das áreas de não cobertura
florestal na Bacia Sanga Sabiá.
Para ambas as imagens foram coletadas 15 amostras de cada
classe considerada, visando a qualidade e não a quantidade destas.
As Figuras 13 e 14 mostram como foram coletadas as amostras para
as classes de Cobertura Florestal e Não Cobertura Florestal, respectivamente.
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Figura 13: Aquisição de amostras na imagem para classe de Cobertura Florestal.
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Figura 14: Aquisição de amostras na imagem para classe de Não Cobertura
Florestal.

Após recolher as amostras, a imagem foi classificada utilizando-se o
classificador MAXVER, que em dados de sensoriamento remoto, é o método mais
utilizado (AFFONSO, 2002).
MAXVER utiliza parâmetros estatísticos, considerando a ponderação
das distâncias entre médias dos níveis digitais das classes. Para cada conjunto de
treinamento é necessário um número considerável de pixels da imagem para que
esta classificação seja precisa o suficiente (AFFONSO, 2002).
Os limites de classificação deste método são definidos a partir de
pontos de mesma probabilidade de um pixel pertencer a uma ou a outra classe
(SPRING, 2007).
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O limiar de aceitação utilizado, exigido pelo método MAXVER, foi de
100%, que significa a porcentagem de pixels da distribuição de probabilidade da
área de treinamento de uma classe, que serão classificados como pertencente a
esta classe (SPRING, 2007).
Após executar aplicação do método, as imagens de 1985 e 2008
foram classificadas de acordo com as Figuras 15 e 16.

Figura 15: Imagem classificada do ano de 1985.
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Figura 16: Imagem classificada do ano de 2008.

O desempenho geral de classificação para ambas as imagens foi de
100%. Este desempenho indica a confiabilidade dos resultados obtidos com base
nas amostras utilizadas como áreas de treinamento.
Não foi realizado nenhum trabalho de campo para validar as áreas
de treinamento obtidas através da classificação supervisionada, foi utilizado somente
o critério de interpretação visual de cobertura florestal com base na metodologia do
sistema operacional DETER (2008).
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3.3.3.3 Mapeamento da Área de Estudo

O mapeamento para classes permite transformar uma imagem
classificada (categoria Imagem), em um mapa temático (categoria Temático). Sendo
assim, o resultado da classificação serviu de base para quantificar as classes
temáticas para as duas datas de estudo.
A quantificação das áreas de cobertura florestal foi obtida após
realizar um novo recorte da imagem somente no limite da área de estudo, na qual
gerou-se um Plano de Informação contendo o resultado da classificação.
Observam-se nas Figuras 17 e 18, os resultados da classificação,
após efetuar o recorte no limite da área de estudo.

Figura 17: Cobertura Florestal da Bacia Sanga Sabiá no ano de 1985.
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Figura 18: Cobertura Florestal da Bacia Sanga Sabiá no ano de 2008.

3.3.3.4 Obtenção dos Resultados

Após executar o mapeamento, gerando uma imagem de categoria
temática, foi efetuada a medida de classes no SPRING, obtendo a quantidade, em
hectares, das áreas de cobertura florestal e campo (não cobertura florestal) da Bacia
Sanga Sabiá para ambas as épocas (ano de 1985 e ano de 2008).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da classificação das duas datas consideradas, para as
classes de Cobertura Florestal e Campo (Não Cobertura Florestal), são mostrados
na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultados para a quantificação da área total, área de cobertura florestal
e campo, para as imagens de 1985 e 2008.
Classes

Imagem de 1985

Imagem de 2008

Hectares

%

Hectares

%

Área Total

3.359,70

-

3.359,70

-

Cobertura Florestal

1.065,24

31,71%

1.923,39

57,25%

Campo

2.294,46

68,29%

1.436,31

42,75%
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Conforme a Tabela 1, o processo de quantificação da área de
cobertura florestal existente na Bacia Sanga Sabiá indicou que, para o ano de 1985,
havia 1.065,24 hectares de área florestal, o que corresponde a 31,71% da área total
da Bacia, e 2.294,46 hectares para a área de campo, correspondendo a 68,29% da
Bacia. Para o ano de 2008, quantificou-se uma área de 1.923,39 hectares de área
florestal, correspondendo a 57,25% da área total da Bacia, e 1.436,31 hectares para
campo, ou seja, 42,75% da Bacia.
Os resultados são mostrados a seguir, graficamente, através da
Figura 19.

Figura 19 – Gráfico dos resultados em porcentagem para a quantificação das áreas
de cobertura florestal e campo, para os anos de 1985 e 2008.

Comparando os resultados obtidos das duas imagens, no período
entre 1985 e 2008, houve um aumento considerável de 858,15 hectares (25,54%) de
área de cobertura florestal. Resultado que também se obteve no trabalho realizado
por Kleinpaul et al. (2005), onde ocorreu um aumento de 3.616,78 hectares (10,24%)
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na área de cobertura florestal da Bacia Arroio Grande – RS em um período de 18
anos, e no trabalho de Sousa et al. (2007), onde concluíram que houve um aumento
de 13,87% de vegetação densa e semidensa no município de Itaporanga – PB em
um mesmo período, e relacionaram o fato com a extinção da cotonicultura arbórea e
consequente migração da população rural para o meio urbano.
Resultados que não ocorreram no levantamento realizado por Silva
e Vieira (2007), no qual observaram uma diminuição significativa da vegetação no
município de Uruçuí – PI, que passou de 67,31% no ano de 1993, para 48,57% no
ano de 2006, ou seja, ocorreu um decréscimo de 18,74% da vegetação num período
de 13 anos, e um aumento considerável das áreas de cultura/pastagem.
Segundo dados levantados pelo Programa Cultivando Água Boa em
parte da Bacia Sanga Sabiá, ou seja, 1.915,74 hectares (57,02% da área total), onde
135 propriedades foram visitadas, a Bacia possui uma área de Reserva Legal de
292,41 hectares, mata ciliar de 130,33 hectares, sendo que, para estas propriedades
o Programa propôs a recuperação de 100,69 hectares de mata ciliar e 88,98
hectares de Reserva Legal. Considerando que a Bacia possui projetos aprovados
pelo Programa Cultivando Água Boa, porém nenhuma ação realizada, os dados
levantados revelam que houve aplicabilidade da legislação ambiental, mas que
existem áreas a serem adequadas.
Conforme dados da Coordenação do Programa Cultivando Água
Boa da Itaipu Binacional, a Cooperativa LAR realizou o plantio (reflorestamento) de
Eucalyptus sp. em toda área da Bacia Sanga Sabiá, nas quais são utilizados para
atender as necessidades de lenha da própria Cooperativa, e também na construção
de mourões para cercas.
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Sendo assim, os dados levantados pelo Programa Cultivando Água
Boa, totalizam uma área de 422,74 hectares entre RL e APP, restando então 435,41
hectares de cobertura florestal na Bacia, que provavelmente são áreas de RL e APP
não levantadas pelo Programa, como também áreas de reflorestamento com
Eucalyptus sp.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As técnicas utilizadas nas imagens de satélite de 1985 e 2008
possibilitaram a identificação das mudanças ocorridas e a quantificação das áreas
de cobertura florestal na Bacia Sanga Sabiá.
O trabalho mostrou que ocorreu um aumento das áreas de cobertura
florestal na Bacia, com ocorrência de aplicabilidade da legislação ambiental e áreas
de reflorestamento, sendo este um aspecto positivo para a conservação do solo e
dos recursos hídricos na área estudada.
Sugere-se a realização de uma visita à campo para validar os
resultados obtidos através do processamento digital das imagens, e também para
identificação e localização das áreas de reflorestamento e florestas nativas.
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