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RESUMO 

 

O presente estudo busca, por meio de algumas geotecnologias, gerar uma base de dados 

com a caracterização de três bacias hidrográficas em que estão inseridas as propriedades da 

empresa Palma Sola S/A, que atua no setor madeireiro, no município de Palma Sola/SC. Após 

a caracterização das bacias, mapeou-se as propriedades e analisou-se a representatividade das 

mesmas nas respectivas bacias, além de estabelecer bases conceituais necessárias ao 

entendimento do assunto. O trabalho realizado teve como intuito, também, subsidiar a 

certificação ambiental do setor florestal da empresa, que adquiriu o selo internacional FSC® 

(Forest Stewardship Council), adequando-se à legislação e incentivando as boas práticas de 

manejo florestal. Foram elaborados os mapas digitais de uso e ocupação do solo das 

propriedades com perímetro seguindo as normas técnicas para georreferenciamento de 

imóveis rurais do INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) para o cadastramento 

do imóvel, mapas de uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas, mapas com a 

hidrografia e uso do solo em Áreas de Preservação Permanente, mapas hipsométricos, de 

declividade e Modelo Numérico do Terreno das bacias hidrográficas, visualização 3D e do 

perfil das bacias hidrográficas. Os dados obtidos permitiram considerar que as geotecnologias 

apresentaram-se como uma ótima ferramenta no auxílio ao planejamento ambiental das bacias 

hidrográficas e à certificação florestal, pois geram informações que atendem aos princípios do 

FSC® e auxiliam na redução do impacto ambiental nas bacias hidrográficas. A certificação 

florestal se apresentou como um ótimo indutor das boas práticas de manejo florestal em 

conformidade com a legislação ambiental. 

 

 

Palavras-chaves: Geoprocessamento, Planejamento Ambiental, Manejo Florestal, 

Sensoriamento Remoto, Gestão Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The current study aims through some geotechnologies generating a data basis 

characterized with three hydrographic basins which are inserted in the Palma Sola S/A 

properties that works with logs in the county of Palma Sola. After characterizing the basins, it 

has been mapped the properties and it has been analyzed their representativeness in such 

basins, besides establishing conceptual basis needed to understand the matter. The work has 

aimed also to subsidy the environmental certification for the company which has acquired the 

FSC international seal, adjusting to the legislation encouraging the good practices of 

deforestation management. It has been made the proprieties digital maps of soil use and 

occupation, following the INCRA (Institute of Colonization for Agrarian Reform) technical 

policies for geo-referencing of rural properties for registration of the property, maps of use 

and soil occupation of hydrographic  basins, maps with hydrographic and use of the soil in 

areas of permanent preservation, hypsometric maps, declivity and Numerical Model of the 

Terrain of hydrographic basins, 3D view and the profile of the hydrographic basins. The data 

obtained allowed to consider that the geotechnologies are a great tool in helping the 

environmental planning of hydrographic basins and forest certification, they generate 

information that answer the FSC principles and help on the reduction of environmental impact 

in hydrographic basins. The forest certification appeared as a great inductor of forest 

management good practices according to the environmental legislation. 

 

 

Key words:  Geoprocessing, Environmental Processing, Forest Management, Remote 

Sensing, Environmental Management. 
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INTRODUÇÃO  

 

De acordo com o IPEF (2003) o setor florestal brasileiro contribuiu com cerca de 5% na 

formação do PIB (produto interno bruto) nacional, com 8% das exportações; gera 1,6 milhão 

de empregos diretos e 5,6 milhão de empregos indiretos e uma receita anual de R$ 20 bilhões; 

recolhe anualmente R$ 3 bilhões em impostos; conserva enorme diversidade biológica (com 

6,4 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo 4,8 milhões com florestas de produção 

de Pinus e Eucaliptos, mantém 2,6 milhões de hectares de florestas nativas). 

A competitividade do setor florestal brasileiro é reconhecida mundialmente, em virtude 

de suas condições climáticas, sua extensa área cultivável e da tecnologia empregada pelas 

empresas florestais, que investem cada vez mais em melhoramento genético, mecanização e 

tecnologias da informação (softwares, sistemas de informação geográfica, etc). 

Do ponto de vista ambiental, os plantios florestais tendem a substituir o consumo de 

madeira originária de florestas nativas. As florestas plantadas consomem o gás carbônico, 

emitido pelo consumo de petróleo e causador do efeito estufa, aumentando a temperatura da 

Terra. Em termos hidrológicos as plantações florestais ajudam a conter o escoamento 

superficial, aumentando a infiltração no solo, além de evitarem as perdas de solo, pois 

recobrem o mesmo, evitando que sedimentos sejam carreados para dentro do leito dos rios. 

A pesquisa foi desenvolvida na empresa Palma Sola S/A, que iniciou o processo de 

certificação em janeiro de 2009, adquirindo o selo FSC® em julho de 2010. A partir da 

certificação, analisando os princípios propostos pelo selo ambiental, surgiu a necessidade de 

se levantar dados geográficos sobre as propriedades da empresa, bem como dados sobre as 

bacias hidrográficas em que estas propriedades estão localizadas. A partir destes dados, 

poderíamos analisar o possível impacto ambiental sobre as bacias hidrográficas, que de 

alguma forma poderiam prejudicar outros produtores, visto que a empresa possui extensas e 

significativas áreas na região.  

 A partir da década de 1960, com a aprovação do II Código Florestal e a presença do 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (órgão responsável pelo relacionamento 

institucional junto às empresas do setor florestal) iniciou as conversas relacionadas à temática 

ambiental, porém nessa época, o foco estava voltado para o aumento da produção e 

desenvolvimento técnico.  

A partir de 1972, com a conferência de Estocolmo (ONU), a temática voltou a ocupar 
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lugar de destaque na agenda do setor, culminando com a Constituição de 1988, na qual o meio 

ambiente foi amplamente tratado. Ao longo da década de 1990, acentuaram-se ainda mais as 

questões em torno deste tema, com a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED/Rio-92).  

A mudança de pensamento da sociedade contemporânea, pelo viés ambiental e 

socialmente mais responsável, fez com que os hábitos de consumo e de demanda por produtos 

diferenciados (certificados, por exemplo) tenham aumentado ao longo dos últimos anos. Em 

1993 foi fundado o FSC® (Forest Stewardship Council), com sede na Alemanha, e que teve 

por objetivo a implantação das “boas práticas” de manejo florestal. Desde então, o mercado 

mundial têm exigido cada vez mais o selo ambiental como garantia de uma produção mais 

sustentável. 

Essa necessidade de obter a certificação passou a ser progressivamente maior para as 

empresas florestais, principalmente as exportadoras. Nesse sentido, diversos profissionais de 

áreas relacionadas às ciências florestais e agrárias passaram a atuar, buscando facilitar a 

adequação dos processos produtivos às exigências dos órgãos certificadores. 

Com o advento das geotecnologias, cada vez mais, se buscou aprimorar o modo como 

elas podem servir de subsídio às auditorias e ao planejamento ambiental das propriedades 

agrícolas. 

 A partir de 1960, os conceitos de dados e informações sofreram grandes transformações 

pelo advento dos computadores eletrônicos, hardwares e sofisticados softwares como os 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) - (BOLFE et al., 2008).  

Porém, cabe destacar, que se deve ir além da aquisição de tabelas de dados e de mapas 

interrelacionados, porque o SIG é um sistema importante para a produção de informação e 

não apenas para os seus mecanismos técnicos.  

Considerando que a grande existência de equipamentos e de softwares disponíveis no 

mercado, tem dificultado a sua padronização nos procedimentos exigidos pela certificação, é 

possível indicar que é de responsabilidade dos profissionais a escolha e o uso dessas 

geotecnologias. 

Em um mesmo ambiente de trabalho, cada vez mais acessível, tanto em termos 

financeiros como tecnológicos, é possível o tratamento de dados provenientes de fontes 

diversas, como exemplo, redes de monitoramento por satélites (imagens, sinais GPS, etc.), 

levantamentos de campo (topográficos, censitários, etc.), mapeamentos sistemáticos, 
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mapeamentos temáticos, com escala de abrangência que vai do local ao global. Os formatos 

dos dados, por sua vez, também são diversificados e podem ser adquiridos e manipulados na 

forma de mapas, imagens, relatórios, gráficos, vídeos, entre outros (MATIAS, 2004). 

Essas colocações justificam o uso de tais ferramentas na certificação de florestas 

plantadas, objeto do presente estudo, embora exista a possibilidade da sua utilização em 

outros estudos como, por exemplo, na cadeia produtiva de mel, de frutas, de sistemas 

agroflorestais, dentre outras passíveis de certificação.   

Também é justificativa da sua aplicação, neste estudo, às exigências da atual legislação 

brasileira que gerou ampla disponibilidade de dados e os trabalhos realizados na empresa 

Palma Sola S/A, que geraram o georreferenciamento e a da reserva legal florestal. 

E por fim, porque a aplicação das geotecnologias à gestão florestal além de auxiliar no 

planejamento da produção e da otimização da cadeia produtiva também aumenta a 

produtividade, considerada importante devido à crescente demanda por produtos florestais 

madeireiros.  

Em se tratando de boas práticas de manejo florestal, não podemos deixar de mencionar 

as Bacias Hidrográficas como uma importante unidade de planejamento e gestão ambiental. 

Segundo NAPOLEÃO (2003), a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

e de gestão é de aceitação internacional, pois é um recorte espacial que constitui uma unidade 

física bem caracterizada, tanto do ponto de vista da integração como da funcionalidade de 

seus elementos. 

De acordo com SANTOS e ANDRADE (2005), as técnicas de geoprocessamento 

auxiliam na obtenção e transformação das informações referentes à gestão de bacias 

hidrográficas, fornecendo aos planejadores a base técnica para o gerenciamento, tanto dos 

recursos hídricos quanto de outros recursos ambientais. 

Desta forma, o objetivo geral do trabalho foi analisar as informações oriundas da 

aplicação de geotecnologias na gestão de bacias hidrográficas e certificação ambiental, bem 

como estabelecer bases conceituais para o entendimento do tema, visando a adequação à 

legislação ambiental, à conservação das bacias hidrográficas e subsidiando a obtenção do selo 

ambiental FSC(Forest Stewardship Council) pela empresa Palma Sola S/A. 

Como objetivos específicos, foram elaboradas uma base conceitual sobre as 

geotecnologias, certificação ambiental e gestão de bacias hidrográficas com estabelecimento 

do panorama da produção florestal; foi gerada uma base de dados geográficos necessários à 
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área de estudo; foram elaborados os mapas de uso do solo das propriedades (setores) da 

empresa, mapas de uso do solo das bacias hidrográficas dos rios Capetinga, Lageado Grande e 

Rio Verde, mapas com a hidrografia e uso do solo nas Áreas de Preservação Permanente das 

três bacias hidrográficas, mapas hipsométricos e de declividade, visualização 3D e do perfil 

das respectivas bacias; comparar as características das bacias hidrográficas e a influência 

(representatividade) da empresa (setores) nas respectivas bacias.   
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Geoprocessamento 

 

A necessidade de identificar diferentes “camadas” de dados em uma série de mapas e 

depois tentar analisá-los e relacioná-los por sobreposição é uma idéia muito mais remota do 

que a existência dos atuais sistemas de informação geográfica (BOLFE et al., 2008). As 

técnicas de análise espacial, disponíveis nos sistemas de informação geográfica, foram 

concebidas sem a necessidade prioritária de computadores, surgindo como produtos da 

tradição geométrica das geografias inglesa e americana entre 1950 e 1970 (FERREIRA, 

2003). 

Inúmeros governos, empresas e instituições de ensino e pesquisa, participaram do 

processo de criação de SIG ainda na década de 1940, com destaque para governos da Europa 

e America do Norte, sendo o Governo Canadense o pioneiro no desenvolvimento de um 

projeto de Sistema de Informação Geográfica. Porém, uma grande parte das informações 

técnico-científicas a respeito desse processo de desenvolvimento, não está divulgada na 

literatura, dificultando a identificação do precursor desta tecnologia (TEIXEIRA et al., 1995; 

FERREIRA, 2003 e SILVA, 2003). 

Em 1940, com o desenvolvimento de equipamentos para radiometria em infravermelho, 

foram realizadas as primeiras medidas radiométricas de objetos na superfície por Duntley. 

Krinow (1947) aperfeiçoou e intensificou as pesquisas sobre comportamento espectral de 

alvos terrestres na URSS (BECKER et al., 2001). O avanço de diversas tecnologias, 

principalmente o aparecimento dos primeiros computadores eletrônicos, modificou os padrões 

clássicos da Cartografia. O processo de cálculos matemáticos via computadores abriu 

possibilidades de pesquisa na manipulação de grandes volumes de dados, especialmente de 

dados espaciais (SILVA, 2003). 

Durante a década de 1950 (II Guerra Mundial) o aperfeiçoamento dos estudos de 

geodésia, topografia, aerofotogramétrico, etc.., propiciaram o desenvolvimento de sensores 

remotos multiespectrais. A Universidade de Michigan (EUA) desenvolveu um sistema termal 

imageador e iniciou o desenvolvimento de equipamentos para medir radiação infravermelha. 

Em 1954, a utilização de microondas para estudos da ionosfera e estudos das propriedades 
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físicas da radiação na faixa do microondas, pela Westinghouse Co. (EUA) iniciaram os 

estudos de sistemas de radares imageadores e os seus testes visando à construção de satélites 

de visada lateral (BOLFE et al., 2008). Trabalhos desenvolvidos em Detroit e Chicago 

permitiram a elaboração do aplicativo Cartographatron pela Armour Research Foundation, 

no ano de 1958, representando graficamente o volume de tráfego das rodovias (TOBLER, 

1959). Nesta mesma década acirrou-se a corrida espacial com o lançamento do primeiro 

satélite artificial pela URSS em 1957, o SPUTNIK 1. Em 1958 os EUA criaram a NASA 

(National Aeronautics and Space Administration), e no mesmo ano lançaram o seu primeiro 

satélite artificial, o EXPLORER 1 (BOLFE et al., 2008).  

Durante a década de 1960, com o avanço da computação, ocorreu o desenvolvimento de 

programas dos sistemas de informação por um grupo pioneiro da Universidade de 

Washington. O resultado deste pioneirismo influenciou o estabelecimento de outros grupos de 

pesquisa em SIG, como o Harvard’s Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis 

e o laboratório da State University of New York at Buffalo (ANTENUCCI et al., 1991). Nesta 

década, surgiu o conceito de Matriz Geográfica, em que os fenômenos geográficos são 

tratados na forma de uma matriz x/y colocando as variáveis nas linhas e as unidades 

territoriais nas colunas (BERRY, 1964). Ainda, nessa década, foi lançada a terceira geração 

de computadores, com equipamentos eletrônicos e circuitos integrados que proporcionaram 

uma maior compactação, redução de custos e elevação da velocidade de processamento. 

Em 1964, no Canadá, foi firmada uma parceria entre a IBM e Roger Tomlinson, que 

aprovaram junto ao Departamento de Agricultura do Governo Canadense um projeto de 

criação do primeiro SIG. O projeto designado de CARDA (Canadian Agricultural 

Reabilitation and Development Administration) visava minimizar os impactos ambientais e 

subsidiar o planejamento territorial rural. Assim, foi desenvolvido o sistema CGIS (Canadian 

Geographical Information System), para à utilização de um computador principal e 

equipamentos periféricos, inclusive scanner, visando o manuseio de informações obtidas por 

meio de mapeamentos e processamento de dados a fim de avaliar diferentes áreas existentes 

para distintos usos. Também, nesta década, foi lançada a primeira viajem espacial tripulada 

pela URSS, realizando também, as primeiras imagens de sensoriamento remoto orbital com 

uma câmera manual operada pelos astronautas (BOLFE et al., 2008). 

Na década de 1970, os avanços na área da computação, possibilitaram o 

desenvolvimento de sistemas de informação comerciais, onde surgiram os primeiros sistemas 
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tipo CAD, melhorando significativamente as condições para a produção de desenhos e 

plantas. Foi nessa década que iniciou o lançamento dos satélites LANDSAT (LANDSAT 1 – 

1972; LANDSAT 2 – 1975; LANDSAT 3 – 1978), com o intuito de gerar imagens 

sistemáticas sobre os recursos naturais terrestres. Um inventário realizado pela UGI (União 

Geográfica Internacional) identificou 600 diferentes programas, dos quais 80 foram 

considerados completos e disponíveis para utilização (MARBLE, 1990).     

Na década de 1980, o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica barateou e 

popularizou este tipo de tecnologia, seguindo a evolução de computadores pessoais, dos 

sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais e da ligação de dados gráficos e 

alfanuméricos. Além disso, o avanço da temática ambiental fez com que diversos países 

investissem no desenvolvimento e aprimoramento de métodos e aplicativos, e incorporando 

esta tecnologia nos mais diversos setores da sociedade, comércio e indústria. Assim, houve o 

desenvolvimento de novos sensores remotos e equipamentos óticos mais precisos, da 

mecânica orbital, dos microprocessadores, soluções para a armazenagem de dados à distância, 

e das naves espaciais tripuladas que possibilitaram a experimentação de novos sensores, 

também impulsionaram significativamente o conhecimento em torno do SIG. Foram lançados 

os satélites LANDSAT 4 (1982), LANDSAT 5 (1984), SPOT (1986 – França) e IRS-1ª (1988 

– Índia) (BOLFE et al., 2008). 

Nos anos 90, a tecnologia de SIG passou a ser amplamente utilizada na tomada de 

decisão. Ocorreu a consolidação dos aplicativos desktop que apresentaram diversas funções 

como processamento digital das imagens, análise espacial, modelagem 3D, entre outras. A 

utilização do ambiente WEB contribuiu para a comunicação e disseminação de informações e 

dados, popularizando os SIG com atuação neste tipo de ambiente. O usuário do programa já 

não precisava mais ser um especialista, e os aplicativos evoluíram para facilitar o seu 

manuseio. Foram lançados os satélites SPOT 2 (1991), SPOT 4 (1998), IRS-1b (1991), IRS-

1c (1996), EARLYBIRD (EUA – 1997) e QUICKBIRD (EUA – 1999). 

O fenômeno da massificação, iniciado nos anos 90, acentuou-se depois do ano 2000, 

com empresas de telefonia móvel, internet, entre outras, participando agressivamente no 

mercado com a diminuição dos hardwares em tamanho e custo. Isto gerou uma necessidade de 

padronização nos formatos dos dados, capaz de reunir dados de diferentes fontes e programas.  

Já no Brasil, o desenvolvimento das geotecnologias foi iniciado com os governos 

militares. No início da década de 60, o governo brasileiro teve interesse na área de 
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sensoriamento remoto. Foi criada em São José dos Campos/SP, a Comissão Nacional de 

Atividades Espaciais (CNAE), vinculada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), que se tornou mais tarde o INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais). Nesta época foi firmado um convênio entre CNPq e NASA que 

culminou no projeto RADAMBrasil (Radar no Amazonas). 

Algumas aplicações urbanas, baseadas em modelos centralizadores dos anos 70, 

surgiram em projetos como o de Porto Alegre (METROPLAN), Recife (FIDEM) e São Paulo 

(PRODAM), focados em gestão cadastral urbana geocodificada. Porém, poucos destes 

projetos progrediram em virtude de dificuldades financeiras, técnicas e culturais.  

O INPE iniciou suas atividades em 1975 trabalhando com processamento digital de 

imagens. Em 1984 estabeleceu um grupo para desenvolvimento de tecnologia de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto, que culminou com o desenvolvimento do 

programa SPRING (Sistema para Processamento de Informações Geográficas) em 1991 e 

com o Programa CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite), numa parceria com a 

CAST (Academia Chinesa de Tecnologia Espacial) em 1988. Em 2003 foi lançado o CBERS 

2, e em função do sucesso e dos efeitos positivos, o programa foi prorrogado garantindo o 

lançamento do CBERS 3 e 4. O histórico do INPE, segundo Câmara (1996), foi dividido em 

três períodos: aprendizado e formação inicial da equipe (1974-1984), desenvolvimento do 

SITIM/SGI - Sistema de Tratamento de Imagens - Sistema de Geração de Imagens (1984-

1990), atualização tecnológica (1991-1996). 

Ainda na década de oitenta, algumas universidades iniciaram pesquisas na área de 

geoprocessamento como UFRJ (desenvolveu o Sistema de Análise GeoAmbiental – SAGA) 

que iniciou suas atividades em 1982. Já a UNESP, iniciou em 1988 no Campus de Rio Claro, 

o desenvolvimento do GEO-INF+MAP com objetivos didáticos. A UFSCar iniciou na década 

de 80 o desenvolvimento do Mapsystem. 

O avanço recente, em diversas áreas tecnológicas – fotogrametria, banco de dados, 

sensoriamento remoto, computação gráfica, CAD (Computer Aided Desing) – agregada a 

disciplinas que desenvolveram conceitos, teorias e metodologias para lidar com as questões 

espaciais, tais como, Geografia, Cartografia, Geometria, Urbanismo, Geodésia, tornou 

possível o surgimento de uma área de conhecimento multidisciplinar conhecida como 

Geoprocessamento. Termo que se tornou usual no Brasil, ou GIS – Geographical Information 

System (SIG – Sistemas de Informações Geográficas), conhecido nos Estados Unidos, ou 
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ainda Geomatics (Geomática), usado no Canadá e em alguns países da Europa (Rodrigues, 

1987, 1990; Wrigth, Goodchild e Proctor, 1997; Laurini e Thompson, 1995).   

Todavia, o termo “GIS”, usado na literatura de origem americana, é mais problemático, 

pois carrega uma confusão de conceitos e significados conflitantes, (Pickles, 1995, Wrigth et 

al, 1997) causada em parte pela carência de um arcabouço teórico e conceitual. 

 Esta carência, percebida tardiamente pelos geógrafos americanos, vem suscitando 

debates, em particular, sobre a denominação de Geographical Information Science, que 

propõe um novo significado do “S” da sigla GIS. 

Recentemente a revista IJGIS – International Journal of Geographical Information 

Systems, refletindo o debate corrente mudou de nome, depois de dez anos de publicação, 

passando a se chamar International Journal of Geographical Information Science, mantendo 

a mesma sigla – IJGIS (Fischer, 1997; Goodchild, 1992; Pickles, 1997; Wrigth et al, 1997). 

Segundo Câmara (1996), o geoprocessamento é um ambiente tecnológico e abrangente, 

sendo o conjunto de técnicas relacionadas com coleta, armazenamento e tratamento de 

definições espaciais e georreferenciadas para serem utilizadas em sistemas específicos a cada 

aplicação que, de alguma forma, utiliza-se do espaço físico geográfico. 

Em acordo com Thomé (1998), o geoprocessamento é uma área relativamente recente e 

em consolidação, o contexto é dinâmico, logo sujeito a discussões e questionamentos entre as 

diversas visões. A padronização deste universo é um processo em desenvolvimento. 

SIG e sistemas aliados são representações do espaço embutidas culturalmente, eles são 

modos de ver produzidos socialmente. São tecnologias geográficas como modos de ver 

também embutidas materialmente nas práticas espaciais de uma economia política particular 

do capitalismo recente (ROBERTS e SCHEIN, 1995). 

Como um moderno sistema de informação, o SIG desempenha de forma concomitante 

na sociedade contemporânea as funções de um sistema para formação e de ação, devendo, 

portanto, ser visto além de um mecanismo técnico que reúne dados na forma gráfica e 

alfanumérica armazenados numa determinada estrutura e manuseados segundo determinados 

procedimentos analíticos (BURROUGH e McDONNEL, 1998; LONGLEY et. al., 2001). 

O SIG não é entendido aqui como um sistema computacional, mas como um sistema 

que tem elementos computacionais. Neste modo de ver SIG (lato sensu), o Sistema de 

Informações Geográficas se refere ao conjunto de software, hardware, base de dados e 

organização. Num sentido restrito (strictu sensu), o SIG se refere a um pacote de software que 
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permite o tratamento automatizado de dados geográficos e não dados georreferenciados 

(PEREIRA, 1999).  

As ferramentas computacionais para o geoprocessamento são comumente chamadas de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e permitem realizar análises complexas, ao 

integrar dados do mundo real, obtidos de diversas fontes em diversos formatos, criando banco 

de dados georreferenciados (MEDEIROS, 1999). 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) podem ser considerados como modelos de 

sistemas do “mundo real”. Estes novos modelos além de cumprir as funções dos modelos 

convencionais (mapas, maquetes, arquivos), acrescentam novos horizontes às atividades de 

análise, planejamento, projeto e gestão. Um SIG, então, é um sistema – modelo – que 

representa outro sistema – sistema do mundo real (PEREIRA, 1999). 

Para Cowen (1988), um SIG pode ser definido como um sistema de suporte à decisão 

que integra dados referenciados espacialmente num ambiente de respostas a problemas. 

De acordo com Egenhofer (1990), em um SIG a apresentação de dados tem papel 

relevante na extração de informações. Ela é usada para visualizar o problema, possibilitando 

observar, manipular e estudar os relacionamentos geográficos envolvidos e também pode 

apresentar alternativas à solução do problema considerado. 

Já, Smith et al. (1987) descreveram SIG como um banco de dados indexados 

espacialmente, sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a consultas 

sobre  entidades espaciais. 

Devine e Field (1986) resumem SIG da seguinte maneira: “uma forma de sistemas de 

gerenciamento de informações que permite exibir mapas de informações gerais”. 

Um sistema para capturar, armazenar, checar, manipular, analisar e exibir dados, os 

quais são espacialmente referenciados à Terra (DOE – Department of Environment - 1987). 

Assim, de uma maneira geral o termo geotecnologias passa a noção de um ambiente 

mais geral, que envolve uma série de ramificações como: Sensoriamento Remoto, Sistema de 

Posicionamento por Satélites, Sistema Geográfico de Informações e Geoprocessamento 

(ROCHA, 2000). Já o termo Sistemas de Informações Geográficas (SIG) faz referência mais 

especificamente aos softwares, no sentido de ferramentas, que são um meio para se obter as 

informações que irão subsidiar a tomada de decisão. Para se manusear estas ferramentas, é 

necessário conhecer os conceitos cartográficos, bem como as representações computacionais 

dos dados geográficos que serão trabalhados por meio das geotecnologias. 
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1.2 Cartografia e suas Representações Computacionais 

 

A observação e a representação da superfície da terra têm sido importantes na 

organização das sociedades. Da antiguidade até os tempos atuais, as informações espaciais 

têm sido descritas de forma gráfica pelos antigos cartógrafos e utilizadas por guerreiros, 

navegadores, geógrafos e pesquisadores. Com certeza, o que hoje se conhece como mapa 

nada mais é do que uma das mais antigas formas de comunicação visual de toda humanidade 

(OLIVEIRA, 1993). 

A ciência cartográfica, segundo Fitz (2000), é o método científico que se destina a 

representar fatos e fenômenos observados na superfície da terra através de simbologia própria. 

A cartografia pode ser definida também como um conjunto de estudos e operações científicas, 

artísticas e técnicas, baseado nos resultados de observações diretas ou de análise de 

documentação, com vistas à elaboração e preparação de cartas, mapas planos e outras formas 

de expressão, bem com sua utilização. 

Fazendo parte da Cartografia, a Geodésia é definida como a ciência que se ocupa da 

determinação da forma, das dimensões e do campo gravitacional da Terra. O Sistema 

Geodésico Brasileiro (SGB) é definido a partir de pontos geodésicos implantados na porção 

da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do país. 

Dados espaciais caracterizam-se especificamente pelo atributo da localização 

geográfica. Um objeto qualquer somente tem sua localização geográfica estabelecida quando 

se pode descrevê-lo em relação a outro objeto cuja posição seja previamente conhecida ou 

quando se determina sua localização em relação a um certo sistema de coordenadas. O 

estabelecimento de localizações sobre a superfície terrestre sempre foi um dos objetos de 

estudo da Geodésia, ciência que se encarrega da determinação da forma e das dimensões da 

Terra (D’ALGE, 1999).  

A melhor aproximação matemática da Terra é o geóide, que pode ser definido como a 

superfície equipotencial do campo da gravidade terrestre que mais se aproxima do nível 

médio dos mares. A Cartografia vale-se da aproximação mais grosseira aceita pelo geodesista: 

um elipsóide de revolução. Para definir o conceito de datum planimétrico, começa-se com um 

certo elipsóide de referência, que é escolhido a partir de critérios geodésicos de adequação ou 

conformidade à região da superfície terrestre a ser mapeada. O próximo passo consiste em 

posicionar o elipsóide em relação à Terra real. Para isto impõe-se inicialmente a restrição de 
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preservação do paralelismo entre o eixo de rotação da Terra real e o do elipsóide. Com esta 

restrição escolhe-se um ponto central (ou origem) no país ou região e se impõe, desta vez, a 

anulação do desvio da vertical, que é o ângulo formado entre a vertical do lugar no ponto 

origem e a normal à superfície do elipsóide dessa forma, fica definida então a estrutura básica 

para o sistema geodésico do país ou região: o datum planimétrico (D’ALGE, 1999). 

Atualmente, as Normas Cartográficas Brasileiras da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) prescrevem o Sistema UTM para cartas gerais nas escalas 

compreendidas entre 1:250.000 e 1:25.000, da cartografia sistemática terrestre. Este sistema 

apresenta as seguintes características: a superfície de projeção é um cilindro transverso e a 

projeção é conforme; o meridiano central da região de interesse, o equador e os meridianos 

situados a 90° do meridiano central são representados por retas; os outros meridianos e os 

paralelos são curvas complexas; a escala aumenta com a distância em relação ao meridiano 

central, tornando-se infinita a 90° do meridiano central; como a Terra é dividida em 60 fusos 

de 6° de longitude, o cilindro transverso adotado como superfície de projeção assume 60 

posições diferentes, já que, seu eixo mantém-se sempre perpendicular ao meridiano central de 

cada fuso; aplica-se ao meridiano central de cada fuso um fator de redução de escala igual a 

0,9996, para minimizar as variações de escala dentro do fuso; duas linhas aproximadamente 

retas, uma a leste e outra a oeste, distantes cerca de 1° 37’ do meridiano central, são 

representadas em verdadeira grandeza (SANTOS, 1989).                                                                                              

Considerando ampla aplicação em diversos temas, tais como agricultura, floresta, 

cartografia, cadastro urbano e as mais diversas redes, Câmara e Medeiros (1998) afirmaram 

que existem pelo menos três grandes maneiras de se utilizar um SIG: como ferramenta para 

produção de mapas, como suporte para análise espacial de fenômenos ou como um banco de 

dados geográficos, como fonte de armazenamento e recuperação da informação espacial. 

Um sistema de geoprocessamento armazena a geometria e os atributos dos dados, que 

estão georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre numa projeção cartográfica. 

Os dados tratados em geoprocessamento têm como principal característica a diversidade de 

fontes geradoras e de formatos apresentados. O entendimento da tecnologia de 

Geoprocessamento requer uma descrição dos diversos tipos de dados utilizados em Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG) e de suas representações computacionais. Os principais tipos 

são os mapas temáticos, mapas cadastrais, redes, imagens de sensoriamento remoto e modelos 

numéricos de terreno (MNT) - (CÂMARA, 1995). 
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A representação matricial consiste no uso de uma malha quadriculada regular sobre a 

qual se constrói, célula a célula, o elemento que está sendo representado. A cada célula, 

atribui-se um código referente ao atributo estudado, de tal forma que o computador saiba a 

que elemento ou objeto pertence determinada célula. A representação matricial supõe que o 

espaço pode ser tratado como uma superfície plana, onde cada célula é associada a uma 

porção do terreno. A resolução do sistema é dada pela relação entre o tamanho da célula no 

mapa ou documento e a área por ela coberta no terreno. Os dados são codificados por célula, 

atribuindo a ela o código correspondente à classe referente ao fenômeno estudado. Para isto, é 

necessário estabelecer um critério a ser obedecido em toda a operação. Pode-se, por exemplo, 

atribuir a cada célula o código de classe que estiver no centro, ou na maior parte da célula.  

Na classe vetorial a representação de um elemento ou objeto é uma tentativa de 

reproduzi-lo o mais exatamente possível, representadas de três formas básicas: pontos, linhas 

e polígonos (áreas). Ressalta-se aqui, a importância da topologia, que define as relações 

invariantes da rotação, translação e escala entre as entidades gráficas no mapa. 

Os mapas temáticos descrevem, de forma qualitativa, a distribuição espacial de uma 

grandeza geográfica, como os mapas de pedologia. Estes dados são obtidos a partir de 

levantamento de campo e inseridos no sistema por digitalização ou, de forma mais 

automatizada, a partir de classificação de imagens. São dados do tipo geo-campo e 

caracterizam-se por conter regiões definidas por um ou mais polígonos. Este tipo de dado 

pode ser armazenado na forma de arcos (limites entre regiões), incluindo os nós (pontos de 

interseções entre arcos) para montar uma representação topológica (formato vetorial). A 

topologia construída é do tipo arco-nó-região: arcos se conectam entre si através de nós 

(ponto inicial e final) e arcos que circundam uma área definem um polígono chamado de 

região (BURROUGH, 1987). 

Os mapas cadastrais distinguem-se dos mapas temáticos no sentido de que cada 

elemento é considerado como um objeto geográfico, possuindo atributos e podendo estar 

associado a várias representações gráficas (ASSAD e SANO, 1998). 

As redes, em geoprocessamento, denotam informações associadas a redes de drenagem, 

rodovias, cabos telefônicos, etc. Neste caso, cada objeto geográfico possui uma localização 

exata e está sempre associado a certos atributos descritivos armazenados no banco de dados. 

As informações gráficas de redes são armazenadas em coordenadas vetoriais com topologia 

arco-nó. A ligação com o banco de dados é fundamental, pois os dados espaciais têm formatos 
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relativamente simples, a maior parte do trabalho consiste em realizar consultas aos bancos de 

dados. 

Os MNT denotam a representação de uma grandeza que varia continuamente no espaço, 

onde cada posição do campo possui um valor real que descreve a ocorrência de um fenômeno 

(PERES, 2006). Pode ser definido com um modelo matemático que reproduz uma superfície 

real a partir de algoritmos e de um conjunto de pontos (x,y), em um referencial qualquer, com 

atributos denotados de z, que descrevem a variação contínua da superfície. Este conjunto de 

pontos é também denominado de amostras 3D. De acordo com Pettinati (1983), a criação do 

modelo matemático de uma superfície consiste no agrupamento de amostras (x,y,z) que 

descrevem a superfície real, de maneira que todo o conjunto simule de modo ideal o 

comportamento da superfície original. Em MNT podem ser utilizados dois tipos de 

representações: as grades regulares que contém a matriz de elementos com espaçamento fixo, 

onde é associado o valor estimado da grandeza na posição geográfica de cada ponto da grade 

e malhas irregulares triangulares onde a grade é formada por conexão entre amostras do 

fenômeno, utilizando, por exemplo, a triangulação de Delaunay. A grade irregular triangular é 

uma estrutura topológica vetorial do tipo arco-nó formando recortes triangulares do espaço 

(PERES, 2006). 

           

 

1.3 Sensoriamento Remoto  

 

Lillesand e Kiefer (1994) explicaram o sensoriamento remoto como a ciência e a arte de 

obter informações sobre um objeto, área ou fenômeno através da análise de dados adquiridos 

por um equipamento que não está em contato com o objeto, área, ou fenômeno sob 

investigação. A obtenção da informação baseia-se somente na interação de radiação 

eletromagnética com o respectivo objeto, e esta radiação pode ser de fonte natural como o Sol 

e a Terra ou artificial como, por exemplo, o radar. 

As imagens obtidas por satélites ou aeronaves e armazenadas como matrizes, onde cada 

elemento unitário de informação (“pixel”) está ligado a certas características físicas e/ou 

químicas do material da superfície. Fotografias aéreas assim como imagens orbitais são, 

portanto, dados de sensoriamento remoto. As informações são obtidas através da radiação 

refletida ou emitida por sua superfície ao longo do espectro eletromagnético, através de 



 

 

 

 

 

 

28 

sensores de campo, instalados em aeronaves ou satélites (MATHER, 1987). 

Os sensores podem ser classificados em função da fonte de energia ou em função do 

tipo de produto que ele produz. Quanto a fonte de energia, podem ser passivos, ou seja, que 

não possuem uma fonte própria de radiação e medem a radiação solar refletida ou radiação 

emitida pelos alvos, como por exemplo os sistemas fotográficos. Os sensores ativos possuem 

sua própria fonte de radiação eletromagnética, trabalhando em faixas restritas do espectro, 

como por exemplo, os radares. Os sensores podem ser classificados quanto ao tipo de 

produto: não-imageadores quando não fornecem uma imagem da superfície sensoriada, como 

por exemplo, os radiômetros (saída em dígitos ou gráficos) e os espectrorradiômetros 

(assinatura espectral). 

O uso de imagens de satélite tem se tornado comum em SIG e suas características mais 

importantes são: resolução espectral (número de bandas); resolução espacial (a área unitária 

da superfície terrestre observada instantaneamente por cada sensor); resolução temporal 

(intervalo de tempo entre passagens sucessivas sobre uma mesma área) (PERES, 2006). 

Resolução radiométrica é o número de intensidades de radiação ou energia que o sensor é 

capaz de registrar (MOLIN, 2010). 

Os dados dos respectivos sensores estão a seguir: 

ALOS: O nome ALOS significa  Advanced Land Observing Satellite. Este satélite foi 

lançado por um foguete H-IIA a partir do centro espacial de Tanegashima pela Agência de 

Exploração Aeroespecial Japonesa em 24 de Janeiro de 2006. O satélite ALOS tem 3.5m de 

largura por 4.5m de comprimento e 6.5m de altura, os  seus painéis solares medem  22m x 

3m, o seu peso bruto é de perto de 4 toneladas, o que faz dele um dos maiores satélites de 

Observação da Terra. O ALOS possui três instrumentos imageadores de Sensoriamento 

Remoto: O PRISM - Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping; O 

AVNIR-2 - Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2;  O PALSAR - Phased 

Array type L-band Synthetic Aperture Radar. O ALOS pode transmitir os dados imageados 

pelos seus instrumentos para uma estação em solo de duas formas: Transmissão direta dos 

dados para a estação em solo quando está ao alcance da mesma; Transmissão indireta dos 

dados usando um satélite “ponte” até a estação em solo (DRTS). Assim, o ALOS pode 

imagear rapidamente áreas de interesse dos usuários  em todo o planeta independentemente da 

existência e operação de estação de recepção. Uma grande vantagem técnica e comercial para 

um satélite que quer ser global, operacional e comercial (ENGESAT, 2012). 
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Características gerais: Tempo de Vida Útil - de 3 a 5 anos ( até 2011); Órbita - 

sincronizada com o Sol, sub recorrente; ciclo completo (46 dias); sub-ciclo (2 dias); altitude  

(691.65 km acima do Equador); inclinação (98.16 graus); precisão de definição de atitude: 2.0 

x 10-4 deg. (off-line, com Pontos de Controle no solo); precisão de posicionamento - 1m (off-

line); velocidade de transmissão de dados - 240 Mbps (por DRTS, Data Relay Test Satellite), 

120 Mbps (Transmissão Direta a Estação); gravadores de bordo - Gravadores Solid-state  

(90Gbytes) (ENGESAT, 2012). 

PRISM: Resolução Espacial - 2.5 m; Faixa Imageada - 35 km no modo Triplet e 70 km 

no modo nadir Possui 3 sistemas óticos independentes para imageamento ao nadir,  na 

dianteira e na traseira, produzindo assim um par estereoscópico ao longo da órbita do satélite. 

AVNIR-2: Resolução Espacial - 10 m; faixa Imageada - 70 km Se destina 

principalmente a observação  de terras continentais e áreas litorâneas.Para recobrimento de 

Municípios, Estados e Países. Tem 4 bandas espectrais ( B-G-R-IR ). 

PALSAR: Resolução Espacial - 10 m no modo fine 100 m no modo Scan SAR; Faixa 

Imageada: 70 km no modo fine, 250 a 350 km no modo Scan SAR; O  PALSAR é um sensor 

ativo de micro ondas que opera em banda L  que pode observar a Terra tanto em modo FINE  

para estudos de precisão como em modo Scan SAR para observar áreas muito maiores 

(ENGESAT, 2012). 

Na figura 1 está o satélite ALOS e na figura 2 está sua respectiva imagem de alta 

resolução que abrange parte dos municípios de Flor da Serra do Sul/PR, Marmeleiro/PR e 

Palma Sola/SC. 

 

 

               

FIGURA 01. Satélite ALOS 
Fonte: ENGESAT, 2012 
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FIGURA 02. Imagem de alta resolução do satélite ALOS em composição RGB, com a 

presença das propriedades da empresa Palma Sola S/A 

Fonte: ENGESAT, 2012 

 

LANDSAT-5-TM: Lançado em 01/03/1984, passou por problemas técnicos e voltou à 

operar em 06/10/2007, encontrando-se inativo atualmente. Faz parte de um programa da 

NASA (agência espacial norte-americana), que culminou com o lançamento de 7 satélites, 

sendo o primeiro (LANDSAT 1) lançado em 1972, e o último (LANDSAT 7) lançado em 

1999. Faz parte da segunda geração dos satélites LANDSAT, possuindo 2 sensores: o MSS 

(Multispectral Scanner), e TM ( Thermatic Mapper) (ENGESAT, 2012). 

O sensor TM apresenta 7 bandas com resolução espacial de 30m, com exceção da banda 

6 (IR Termal) que apresenta resolução espacial  de 120m. O sensor MSS possui 4 bandas com 

resolução espacial de 80m.  

O ciclo orbital do LANDSAT 5 é de 16 dias. A área imageada é uma faixa de 185km x 

170km, em que o sensor demora 24s para imagear. 

As bandas utilizadas na pesquisa foram a 3, 4 e 5 que possuem as seguintes 

características: 

Banda 3 (0,63 – 0,69µm): a vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande 
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absorção, ficando escura, permitindo bom contraste entre as áreas não ocupadas com 

vegetação (ex:solo exposto, áreas urbanas, etc). Apresenta bom contraste entre diferentes 

tipos de cobertura vegetal (ex:cerrado, campo, etc). Permite o mapeamento da drenagem 

através da visualização da mata de galeria e entalhes de cursos do rio em regiões com pouca 

cobertura vegetal. É mais utilizada para delimitar mancha urbana, novos loteamentos e áreas 

agrícolas (ENGESAT, 2012) 

Banda 4 (0,76 – 0,90µm): 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 e densa reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem clara 

nesta imagem. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa das árvores, e à morfologia do 

terrenos (geomorfologia). Serve para separar áreas com pinus e eucaliptos, áreas de mata 

queimada, áreas ocupadas com macrófitas (ex:aguapé) e áreas agrícolas (ENGESAT, 2012). 

Banda 5 (1,55 – 1,75µm): apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, 

servindo para observar estresse da vegetação, causado por desequilíbrio hídrico. Sofre 

perturbação em caso de excesso de chuva antes da obtenção da imagem pelo satélite 

(ENGESAT, 2012). 

 Na figura 3 com o satélite LANDSAT-5-TM e na figura 4 sua respectiva imagem. 

 

                            

FIGURA 03. Satélite LANDSAT-5-TM 
Fonte: ENGESAT, 2012 



 

 

 

 

 

 

32 

                          

FIGURA 04. Composição sintética do satélite LANDSAT-5-TM com os perímetros das 

bacias hidrográficas 

Fonte: ENGESAT, 2012 

 

CBERS-2B: é fruto de uma parceria entre Brasil e China que colocou o Brasil no grupo 

dos países detentores das tecnologias de geração de dados primários de Sensoriamento 

Remoto. O programa CBERS possui mais de 70.000 usuários, 3.000 instituições cadastradas e 

800.000 imagens distribuídas. Foi lançado em 19/09/2007 (INPE, 2010). 

Os satélites CBERS – 1, 2 e 2B são equipados com câmeras para observação ópticas de 

todo o globo terrestre, além de um sistema de coleta de dados ambientais. Estão em órbita 

síncrona com o Sol, a uma altitude de 778 km, completando 14 revoluções na Terra por dia, 

onde sempre cruza o Equador às 10h30min da manhã (hora local) (INPE, 2010). Possui 3 

sensores: 

Imageador de Amplo Campo de Visada (WFI – Wide Field Imager): produz imagens de 

faixa de 890 km de largura com resolução espacial de 260 m, cobrindo o globo a cada 5 dias. 

Possui as bandas do Vermelho e Infra-Vermelho. 

Câmera Imageadora de Alta Resolução (CCD – High Resolution CCD Câmera): fornece 

imagens na faixa de 113 km de largura com resolução espacial de 20 m. Possui 5 faixas 

espectrais (pan, azul, verde, vermelho, infra-vermelho próximo). São necessários 26 dias para 

uma cobertura completa da Terra (INPE, 2010). 
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Câmera Pancromática de Alta Resolução (HRC – High Resolution Câmera): opera 

numa única faixa espectral, que cobre o visível e parte do infra-vermelho próximo. Produz 

imagens de uma faixa de 27 km de largura com resolução espacial de 2,7 m. São necessários 5 

ciclos de 26 dias para que os 113 km padrão CCD sejam cobertos pela HRC, assim a cada 130 

dias será possível ter uma cobertura completa do país (INPE, 2010).  

Na figura 5 está o satélite CBERS e na figura 6 está sua respectiva imagem 

monocromática de alta resolução. 

 

                                       

FIGURA 05. Satélite CBERS 

Fonte: ENGESAT, 2012 

 

                

FIGURA 06. Imagem monocromática do satélite CBERS 

Fonte: INPE, 2010 
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A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) foi resultado de uma cooperação entre a 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) e NIMA (National Imagery and 

Mapping Agency), com participação das agências espaciais da Alemanha (DLR – Deutschen 

Zentrum für Luft - und Raumfahrt ) e Itália (ASI - Agenzia Spaziale Italiana) (BAMLER, 

1999). O Projeto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) representa a primeira 

experiência de interferometria a bordo de uma nave espacial. No período de 11 a 22 de 

fevereiro de 2000, a bordo do Space Shuttle Endeavour, numa altitude de vôo de 233 km e 

uma inclinação de 57º, um conjunto composto por duas antenas coletou 14 Terabytes de 

dados que permitiram a avaliação do perfil de altitude para criação de modelo digital 

tridimensional da Terra entre as latitudes 60ºN e 58ºS (JPL, 2010). 

Os sistemas Radar apresentam a capacidade de registar em simultâneo a fase e a 

intensidade, permitindo não só determinar algumas características dos objetos através da 

intensidade, como a distância entre o sensor e o objeto através da fase. O cálculo da diferença 

de fase, a partir de duas imagens obtidas com geometrias de aquisição diferentes, para um 

elemento retrodispersor sobre a superfície terrestre, permite a determinação automática da 

altitude. Esta técnica designa-se por interferometria e a sua utilização em 37 imagens Radar 

de Abertura Sintética (SAR) toma a designação InSAR - Interferometria Radar (DUTRA, 

2001). 

Os dados SRTM foram adquiridos com resolução de 1 arco segundo, ou 

aproximadamente 30 metros, no Equador. Os DEMs relativos à banda C, para as Américas do 

Sul e do Norte, estão sendo distribuídos gratuitamente pela NASA com resolução espacial de 

aproximadamente 90 x 90 metros. Os dados relativos à banda X estão sendo processados e 

distribuídos pelo DLR – Centro Aeroespacial Alemão (JPL, 2011). 

Por fim segue a figura 7 com a representação esquemática do sistema SRTM, e a figura 

8 com o recorte da imagem com região em que foi feito o estudo. Na imagem do sensor do 

radar altimétrico, os tons mais claros representam as regiões com as altitudes mais elevadas, e 

os tons mais escuros representam as partes mais baixas da região. 
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FIGURA 07. Configuração esquemática do sistema SRTM 
Fonte: Peres, R. M. P., 2006 

 

  

              

FIGURA 08. Imagem do sensor altimétrico SRTM com os perímetros das bacias 

hidrográficas 

Fonte: NASA 
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1.4 Sistemas de Posicionamento Global (GPS) 

 

O sistema de GPS (Global Position System) teve seu desenvolvimento iniciado em 1973 

pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para fornecer posição instantânea e a 

velocidade de um ponto sobre a superfície da Terra, ou bem próximo a ele, num referencial 

tridimensional (BLITZOW, 1995). Em 1991 o GPS entrou em operação e em 1993 a 

constelação de satélites foi concluída. Pode-se dizer que o GPS foi projetado de forma que em 

qualquer lugar do mundo e a qualquer momento existam pelo menos quatro satélites acima do 

plano do horizonte do observador. Os satélites que compõe o GPS orbitam ao redor da Terra 

distribuídos em 6 órbitas distintas, possuem uma altitude de 10.900 milhas náuticas (20.200 

km), em 6 planos orbitais com inclinação de 55º, com um período de revolução de 12 horas 

siderais, o que acarreta que a configuração dos satélites se repete 4 minutos mais cedo 

diariamente em um mesmo local (SILVA, 2003). 

Os satélites emitem as ondas portadoras 1575,42 Mhz (L1) e 1227,60 Mhz (L2). 

Modulados em fase com as portadoras, os códigos são seqüências +1 e -1, emitidos a 

freqüências de 1,023 Mhz (código C/A) e 10,23 Mhz (código P). Assim, temos as aplicações 

voltadas para o posicionamento em tempo real (navegação), que se caracteriza pela 

observação dos códigos C/A e P, e aquelas voltadas para aplicações estáticas que se utilizam, 

principalmente, da fase das portadoras L1 e L2 (SILVA, 2003). 

A disposição geométrica dos satélites é um fator considerado de extrema importância. 

Os fatores que descrevem a propagação dos erros são, coletivamente, denominados DOP 

(dillution of precision). A DOP é dividida em Hdop (efeito da geometria dos satélites nas 

coordenadas planimétricas), Vdop (efeito da geometria dos satélites na definição das 

altitudes), Pdop (efeito da geometria dos satélites para a posição tridimensional), Tdop (efeito 

da geometria dos satélites na definição do tempo) e Gdop (efeito da geometria dos satélites na 

definição da posição do tempo). A precisão pode variar desde dezenas de metros a poucos 

milímetros, caso seja feita as correções, chamadas de DGPS (Diferential Global Positioning 

System). Para realizar estas correções, um receptor é colocado fixo em um ponto com 

coordenadas previamente determinadas e mediante a comparação dos valores obtidos pelo 

rastreio dos satélites com os valores conhecidos, são encontradas as correções a serem 

aplicadas. As correções podem ser feitas com auxílio de radio receptor em tempo real, ou com 

pós-processamento em computadores utilizando aplicativos específicos. 
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1.5 Certificação Florestal 

 

O estudo buscou atender, também, à necessidade de se gerar dados que atendessem aos 

princípios propostos pela certificação ambiental FSC®, em que se propõe um melhor manejo 

das florestas, de forma a se reduzir o impacto ambiental da produção ao mesmo tempo em que 

busca melhorar a produtividade.  

O manejo de florestas naturais vem passando por um acelerado processo de 

desenvolvimento. Podem ser observadas diversas mudanças nessa atividade. No campo 

tecnológico, com a introdução de novas práticas de manejo; no campo gerencial, com a 

introdução de novos sistemas de manejo e no campo estratégico, com novos instrumentos de 

políticas públicas e de relação com o mercado. Essas mudanças indicam um cenário 

promissor para o papel do manejo florestal na promoção do desenvolvimento sustentável, 

incluindo a conservação florestal e a construção da cidadania. 

O setor florestal apresenta uma dinâmica institucional própria, que vem alterando a 

maneira pela qual as empresas respondem às questões ambientais. Entre as variáveis 

importantes dessa dinâmica está o processo de certificação. A certificação florestal surgiu, nos 

últimos anos, da necessidade de um instrumento para conferir credibilidade e garantia aos 

diferentes membros do campo organizacional (NARDELLI, 2001).  

A certificação florestal é, por conseguinte, parte de um grande debate sobre a relativa 

eficácia das medidas de comando e controle, versus os incentivos econômicos, como opções 

de política ambiental. A certificação pode, portanto, ser categorizada como um instrumento 

econômico de benefício ambiental, uma vez que incorpora a existência de um estímulo 

financeiro, a possibilidade de ação voluntária e a intenção de manter ou conseguir melhorias 

na qualidade ambiental, através de sua aplicação (LEITE, 2007). 

O movimento pela certificação florestal surgiu no final dos anos 1980 em resposta a 

consumidores europeus e norte-americanos preocupados com a exploração de madeiras 

provenientes de desmatamentos em países tropicais. Grandes compradores nos países 

desenvolvidos entenderam que o mero boicote à importação de produtos florestais poderia 

aumentar a pressão sobre as matas nativas nas nações em desenvolvimento, pois haveria 

estímulo a usos mais degradantes da terra do que a exploração florestal, tais como a pecuária e 

a mineração. Para articular o movimento em prol de um mecanismo que garantisse a 

procedência adequada dos produtos florestais, um grupo de empresários e organizações civis 
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decidiu criar a Woodworkers Alliance for Rainforest Protection (WARP). Uma das primeiras 

ações dessa aliança foi publicar uma “lista de madeiras boas”, visando proteger os 

fornecedores cujo suprimento era proveniente de “bom manejo”. Foi um modo de reconhecer 

e valorizar o consumo de produtos florestais produzidos com técnicas de baixo impacto sobre 

o ambiente e de origem conhecida. 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

resultou na Agenda 21. Este documento fez com que o conceito de desenvolvimento 

sustentável passasse a ser um compromisso assumido por quase todos os países participantes. 

Obteve-se deste encontro a Declaração de Princípios sobre Florestas, que incentivava a 

promoção de sistemas de manejo florestal. Foi criado, então, um contexto internacional 

favorável ao bom manejo florestal, porém as iniciativas governamentais, como a Organização 

Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO, em inglês), que envolve governos dos principais 

países produtores e consumidores de madeira e possui um conjunto de indicadores para o 

manejo de florestas tropicais, não vinham alcançando os resultados esperados. Neste contexto, 

no início da década de 90, que o Forest Stewardship Council (FSC®) foi criado 

(GREENPEACE, 2002). 

No Brasil, o processo de elaboração dos padrões foi coordenado inicialmente pelo 

Grupo de Trabalho do FSC®-Brasil (GTFSC). Em 1996, um Grupo de Trabalho tricameral 

(ambientalistas, movimentos sociais e empresas florestais) foi formalizado, sob a coordenação 

do WWF-Brasil. Em setembro de 2001 foi fundado em Brasília o Conselho Brasileiro de 

Manejo Florestal – FSC® Brasil, que tem o aval do FSC® Internacional. O objetivo do FSC® 

foi de promover o bom manejo florestal, conciliando as salvaguardas ecológicas com os 

benefícios sociais e a viabilidade econômica. Há 25 milhões de hectares de florestas 

certificadas no planeta e mais de 20 mil produtos com selo do FSC®. Já foram emitidos mais 

de 300 certificados de manejo florestal e mais de 1500 certificados de cadeia de custódia 

(LEITE, 2007). 

O FSC® é uma organização internacional não governamental e sem fins lucrativos com 

sede na Alemanha. Foi fundada em 1993 por representantes de entidades ambientalistas, 

pesquisadores, produtores de madeira, comunidades indígenas, populações florestais e 

indústrias de 25 países. 
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1.6 Etapas do Processo de Certificação 

 

A certificação é uma forma das empresas garantirem que a madeira que vem de suas 

florestas é retirada dentro da lei e de acordo com certas regras sociais e ambientais. Para 

receber o selo, entretanto, é preciso que não somente a floresta seja certificada, mas toda a 

cadeia de custódia, que se estende desde a origem da matéria-prima até a venda final. Na 

Certificação do Manejo Florestal, avaliam-se os aspectos ambientais, sociais e econômicos do 

manejo de uma determinada unidade de manejo florestal. Para isto, aplicam-se os padrões de 

certificação do FSC®. Na Certificação de Cadeia de Custódia, a modalidade é aplicável para 

as unidades de processamento, tais como serrarias, fábricas e outros. É avaliado se o produto 

florestal processado ou comercializado origina-se de uma unidade de manejo certificada. Esta 

certificação nada mais é do que a garantia da rastreabilidade da matéria-prima desde a 

floresta, passando por todas as etapas de transformação do produto até o consumidor final. 

Neste tipo de certificação, os padrões do FSC® são específicos, com foco para a garantia da 

não contaminação de produtos certificados com não certificados. Atualmente não contemplam 

questões sociais e ambientais relativas ao processamento ou comercialização. 

É um processo voluntário em que é realizada uma avaliação de um empreendimento por 

uma organização independente, a certificadora, e verificados os cumprimentos de questões 

ambientais, econômicas e sociais que fazem parte dos princípios e critérios do selo 

(IMAFLORA, 2010). Por ser um instrumento de mercado, a principal motivação das 

empresas em aderirem aos padrões de certificação tem sido a oportunidade de negócios. De 

modo geral, as empresas encontram-se pressionadas por clientes internacionais e, mais 

recentemente, por compradores nacionais. Esta tendência vem abrangendo empresas de 

diversos portes (NARDELLI, 2001). 

A certificadora faz uma avaliação inicial em sua atividade de manejo florestal, 

diagnosticando os pontos inadequados para que o manejo da sua floresta atenda aos requisitos 

estabelecidos nos padrões da certificação florestal. Efetuada a correção dos pontos 

diagnosticados, a empresa poderá contratar os serviços de avaliação por meio de uma 

auditoria plena com o intuito de certificar sua floresta (certificadora credenciada pelo selo 

escolhido) (FSC®, 2010). 

Para uma empresa ou comunidade florestal receber o certificado é necessário que ela 

seja avaliada por um certificador, que irá verificar se as regras da certificação estão sendo 
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cumpridas. O certificador irá acompanhar as atividades realizadas pela empresa, entrevistar os 

funcionários e as comunidades da região. Estas regras são chamadas de Princípios e Critérios, 

e para cumprir as regras a empresa precisa: obedecer as leis do país; retirar os produtos da 

floresta com o menor impacto possível, realizando o manejo florestal; respeitar os direitos dos 

trabalhadores, dando boas condições de trabalho, higiene e segurança, além de respeitar os 

direitos das comunidades locais (FSC®, 2010). Os requerimentos para a certificação FSC® 

estão distribuídos em 10 Princípios e 56 Critérios. 

O FSC® Internacional (FSC® IC) estabelece regras para o credenciamento das 

certificadoras que serão as responsáveis pela liberação do selo FSC®. Para garantir a 

credibilidade e acompanhar a evolução da certificação no mundo, as certificadoras são 

monitoradas constantemente pelo FSC® IC. Cabe às certificadoras avaliar operações de 

manejo florestal ou de cadeias de custódia para conceder o uso do selo FSC® nos produtos, e 

auditar operações certificadas, seja de manejo florestal ou de cadeia de custódia. Também 

cabe à ela avaliar e cobrar por este serviço (IMAFLORA, 2010). 

Os certificadores credenciados podem atuar em qualquer país do planeta e podem ser 

empresas ou ONGs sem fins lucrativos. Para serem credenciados deve atender a alguns 

critérios, como por exemplo: i) ter um sistema de gerenciamento interno que abranja os 

requerimentos do FSC®, ii) ter um programa organizado de forma a oferecer uma certificação 

transparente e replicável e iii) ter um sistema que garanta independência e liberdade diante de 

conflitos de interesses (IMAFLORA, 2010). 

A certificação pode resultar em diversos benefícios para os diferentes grupos de 

interesse relacionados à atividade florestal. 

Os empreendedores (empresas ou comunidades) poderão ter um produto diferenciado 

com: 

- Acesso a novos mercados ou manutenção dos atuais – produtos certificados podem 

acessar novos mercados ou manter os que passam a ser mais exigentes. O mercado de 

produtos certificados tem como principais expoentes no âmbito internacional os chamados 

“Buyers Groups” ou Grupos de Compradores estabelecidos em países como Reino Unido, 

Bélgica, Holanda, Áustria, Austrália, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Canadá, Espanha, 

França, Noruega, Suécia e Finlândia. No Brasil, o Grupo de Compradores foi criado em Abril 

de 2000. Estes grupos são compostos por empresas que assumiram um compromisso público 

de dar preferência para produtos certificados FSC®. 
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- Preços diferenciados – este benefício pode ocorrer em função da demanda do mercado. 

Não é uma garantia, depende de outros fatores, mas tem sido uma realidade para diversos 

pioneiros da certificação. 

- Acesso facilitado a financiamentos – recursos significativos têm sido aportados em 

fundos de investimento que condicionam suas decisões de negócio ao desempenho ambiental 

e social do empreendimento. Alguns, mesmo brasileiros, têm reconhecido a certificação FSC® 

como diferencial. 

- Melhoria da imagem institucional – empresas certificadas podem melhorar sua 

comunicação com as comunidades locais, além de alcançarem visibilidade por meio de uma 

ferramenta de diferenciação com credibilidade internacional. 

As comunidades e populações locais que terão preservadas as áreas necessárias para sua 

sobrevivência poderão influenciar a atividade florestal no que se refere à sua qualidade de 

vida. 

O consumidor, que passa a ter opção de escolha entre os produtos disponíveis no 

mercado em função da sua origem em termos de benefícios sociais, ambientais e econômicos. 

O poder público, que poderá se basear na certificação para traçar políticas florestais 

locais e regionais em função do número de empreendimentos certificados, além de contar com 

apoio no controle do manejo florestal e da aplicação da legislação florestal. 

Os trabalhadores, que terão uma oportunidade para garantir melhores condições de 

trabalho, bem estar e liberdade de organização. 

As gerações futuras, que receberão um setor florestal ambientalmente mais adequado e 

socialmente mais benéfico. 

Os custos diretos de uma auditoria florestal incluem o pagamento de uma visita de 

avaliação preliminar da certificadora escolhida. As taxas cobradas pelas certificadoras 

credenciadas para auditar a empresa na obtenção do selo do FSC® variam conforme o 

tamanho do empreendimento florestal. Algumas dessas organizações são ONGs e não têm 

fins lucrativos. No caso da certificação de uma cadeia de custódia há também um pagamento 

anual. 

Os custos indiretos dependem da situação em que se encontra a operação florestal: 

quanto mais distante o manejo estiver daquilo que é exigido, maior será o custo da adequação. 

Existem hoje várias florestas manejadas por empresas ou comunidades no País que estariam 

aptas a obter o selo FSC® sem maiores despesas, pois já adotam a maior parte das práticas 
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exigidas. Outras estão muito distantes e irão demandar investimentos. No caso do manejo 

florestal, por exemplo, pode ser necessário aumentar os gastos com pessoal, maior 

monitoramento da floresta, planejamento adicional do manejo, maior inventário e mudanças 

no método do cultivo. Na cadeia de custódia, pode implicar espaço adicional para a separação 

dos produtos e a capacitação do pessoal para assegurar a separação adequada dos produtos 

certificados dos não certificados (FSC®, 2010). 

Síntese das etapas do processo de certificação: Fase preliminar – em que há contato 

entre empreendedor e certificador para definição do que será avaliado. Fase de avaliação – 

onde o desempenho do empreendimento será avaliado. Nesta fase o processo se torna público. 

É quando há possibilidades de partes interessadas participarem do processo. Fase de 

adequação da operação – onde pode haver necessidade de cumprimento de pré-condições. 

Fase de recebimento do certificado. Fase de monitoramento anual. 

 

 

1.7 Princípios do FSC 

 

A produção florestal deve respeitar certos princípios, que salvo algumas especificidades 

inerentes ao local onde a empresa está instalada, todas as empresas necessitam para que se 

obtenha a certificação ambiental FSC®. Na sequencia, citamos os dez princípios da 

IMAFLORA (2010), especificando os mais relacionados à pesquisa: 

 - PRINCÍPIO: 1 – OBEDIÊNCIA ÀS LEIS E PRINCÍPIOS DO FSC® - O manejo florestal 

deve respeitar todas as leis aplicáveis no país onde opera os tratados internacionais e os 

acordos assinados por este país, e obedecer a todos os Princípios e Critérios do FSC®. Este 

princípio requer o cumprimento, por parte do empreendimento, de toda a legislação vigente 

no que diz respeito à atividade florestal, incluindo as legislações trabalhista, tributária, 

fundiária, ambiental, além de outras que sejam aplicáveis. Quanto ao cumprimento da 

legislação ambiental, o empreendimento deve dar especial atenção às disposições do código 

florestal, principalmente no que se refere à manutenção de áreas de preservação permanente e 

reserva legal. A reserva legal deve ser averbada, e o seu tamanho definido de acordo com o 

estipulado para os diferentes biomas brasileiros (Mata Atlântica, Cerrado, Cerrado de 

Transição, e Amazônia Legal). Outros requisitos também devem ser cumpridos como 

licenciamento ambiental, registro dos trabalhadores em carteira assinada, normas 
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regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, normas rurais, guia da Organização 

Internacional do Trabalho de Saúde e Segurança no Trabalho Florestal, Plano de Manejo 

aprovado, Plano Operacional Anual, autorização de exploração. 

- PRINCIPIO: 2 – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE POSSE E USO - As posses de 

longo prazo e os direitos de uso da terra e dos recursos florestais a longo prazo devem ser 

claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos. Portanto, neste princípio é 

analisada a questão da posse, com o objetivo de definir o proprietário da área e por 

conseqüência o responsável pela área. Porém, a questão da posse de terra é um tema 

extremamente complexo no Brasil, com a existência de diversos tipos de documentações 

fundiárias. Para a avaliação desse princípio são considerados os documentos fundiários que o 

empreendimento possui para a área de manejo florestal. 

- PRINCÍPIO: 3 – DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS - Os direitos legais e costumários 

dos povos indígenas de possuir, usar e manejar suas terras, territórios e recursos devem ser 

reconhecidos e respeitados. Nos padrões de certificação desenvolvidos pelo FSC no Brasil, 

este princípio teve seu entendimento ampliado, incluindo além dos povos indígenas, as 

comunidades tradicionais como seringueiros, ribeirinhos, quilombolas e outros, existentes na 

área de influência do manejo. O enfoque principal deste princípio é assegurar o 

reconhecimento e garantia dos direitos de uso e posse adquiridos por comunidades que 

dependam da área para sua subsistência, e que possam sofrer impactos decorrentes das 

atividades de manejo. 

- PRINCÍPIO: 4 – RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E DIREITOS DOS TRABALHADORES 

- As atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar, a longo prazo, o bem estar 

econômico e social dos trabalhadores florestais e das comunidades locais. Os 

empreendimentos candidatos a certificação devem trabalhar para melhorar o bem estar e 

qualidade de vida tanto dos trabalhadores florestais, quanto das comunidades locais inseridas 

ou adjacentes às áreas de manejo, fornecendo oportunidades de emprego, treinamento e 

desenvolvimento. O empreendimento deve trabalhar de forma segura, capacitando e zelando 

pela segurança e saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho, uma vez que a atividade 

florestal é uma das de maior periculosidade e maior índice de insalubridade entre os diversos 

setores da indústria. 

- PRINCÍPIO: 5 - BENEFÍCIOS DA FLORESTA - As atividades de manejo florestal devem 

incentivar o uso eficiente e otimizado dos múltiplos produtores e serviços da floresta para 
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assegurar a viabilidade econômica e uma grande quantidade de benefícios ambientais e 

sociais. O enfoque principal deste princípio é assegurar a maximização do valor do manejo 

florestal em relação às economias locais e assegurar que possa ser economicamente viável ao 

longo do tempo. A busca da garantia da viabilidade econômica tem por objetivo assegurar, o 

máximo possível, que o empreendimento realize os investimentos necessários à produção 

florestal, conciliando a isso à conservação ecológica, as boas condições de trabalho e um bom 

relacionamento com as comunidades locais. Dessa forma, busca a diversificação do uso dos 

recursos, a redução de resíduos e desperdício (evitar tocos altos, minimizar danos a outros 

recursos florestais, não derrubar as árvores ocas), basear a intensidade e o ciclo de exploração 

em dados de crescimento da floresta, visando a sustentabilidade da produção.   

- PRINCÍPIO: 6 – IMPACTO AMBIENTAL - O manejo florestal deve conservar a 

diversidade ecológica e seus valores associados, os recursos hídricos, os solos, os 

ecossistemas e paisagens frágeis e singulares. Dessa forma estará mantendo as funções 

ecológicas e a integridade das florestas. 

Assim, a empresa deve avaliar e minimizar os impactos ambientais das atividades de 

manejo, utilizar técnicas de exploração de impacto reduzido (EIR), elaborar diretrizes escritas 

para minimizar os impactos do manejo, garantir que não irá retirar madeira de áreas de 

preservação permanente, não utilizar produtos químicos proibidos, gerenciar resíduos 

inorgânicos (embalagens plásticas, etc), e a conversão de florestas em outros usos da terra na 

área de manejo, é permitida apenas em condições muito restritas e apenas quando se tratam de 

áreas muito pequenas. 

- PRINCÍPIO: 7 - PLANO DE MANEJO (exploração de florestas nativas) - Um plano de 

manejo de florestas nativas – apropriado à escala e intensidade das operações propostas – 

deve ser escrito, implementado e atualizado. Os objetivos de longo prazo de manejo florestal 

e os meios para atingí-los devem ser claramente definidos. O ideal é que o Plano de Manejo 

seja um projeto dinâmico, revisto periodicamente para incorporar as melhorias necessárias. O 

plano de manejo deve contemplar um planejamento adequado de todos os procedimentos 

operacionais necessários à execução do manejo, tanto os exigidos legalmente, como os 

compromissos exigidos pelo FSC, considerando os impactos de cada atividade. No caso do 

manejo de florestas nativas na Amazônia, os procedimentos operacionais geralmente devem 

incluir: inventário, censo florestal, corte de cipós, planejamento da operação, demarcação da 
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exploração florestal, abertura de estradas e pátios, corte das árvores, arraste de toras, 

tratamento silvicultural, monitoramento e rastreabilidade, dentre outros. 

- PRINCÍPIO: 8 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - O monitoramento deve ser 

conduzido – apropriado à escala e à intensidade do manejo florestal – para que sejam 

avaliados as condições da floresta, o rendimento dos produtos florestais, a cadeia de custódia, 

as atividades de manejo e seus impactos ambientais e sociais. 

O monitoramento é de extrema importância, pois permite ao empreendimento conhecer 

os pontos críticos de sua produção, que poderão vir a comprometer o manejo no longo prazo, 

fornecendo subsídio para a revisão e readequação das diretrizes e ações previstas nos planos 

de manejo. Além disso, permite ao empreendimento obter informações sobre os impactos de 

suas atividades e conseqüentemente desenvolver medidas para mitigá-los. Também, busca a 

rastreabilidade e informar ao público interessado como está o processo, disponibilizando os 

resultados do monitoramento.  

- PRINCÍPIO: 9 – MANUTENÇÃO DE FLORESTAS DE ALTO VALOR PARA 

CONSERVAÇÃO - Atividades de manejo de florestas de alto valor de conservação devem 

manter ou incrementar os atributos que definem estas florestas. Decisões relacionadas à 

florestas de alto valor de conservação devem sempre ser consideradas no contexto de uma 

abordagem de precaução. 

De forma geral, o princípio define que qualquer área é passível de ser considerada uma 

área de alto valor para conservação, desde que seja identificado pelo menos um atributo 

significativo que necessite ser conservado. Esses atributos podem ser de ordem ecológica, 

econômica, cultural ou social. Por exemplo, a existência de uma espécie ameaçada de 

extinção em uma área de manejo pode ser considerada um atributo de alto valor para 

conservação. 

- PRINCÍPIO: 10 – PLANTAÇÕES - As plantações de árvores devem ser planejadas de 

acordo com os princípios de 1 a 9, o Princípio 10 e seus Critérios. Considerando que as 

plantações de árvores podem proporcionar um leque de benefícios sociais e econômicos e 

contribuir para satisfazer as necessidades globais por produtos florestais, elas devem 

completar o manejo, reduzir as pressões e promover a restauração e conservação das florestas 

naturais. Este princípio é aplicável apenas para o manejo de plantações florestais. Ele não é 

utilizado em avaliações de certificação de florestas naturais. 

O enfoque principal deste princípio é garantir que as plantações florestais sejam 
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implementadas de forma planejada, de modo a contribuir para a conservação das florestas 

naturais. Isso é feito através da proteção florestal, minimização dos impactos, diversificação, 

monitoramento e outras práticas. O planejamento deve levar em conta a implantação de 

mosaicos de talhões de diferentes idades, intercalados, quando possível, pela vegetação 

natural, de modo a favorecer a conexão de fragmentos, formando corredores para a fauna 

silvestre. Deve haver ainda planejamento ao nível de paisagem, no que diz respeito a 

definição das dimensões, porcentagens e conectividade dos fragmentos de vegetação nativa, 

bem como a definição e proteção das áreas de preservação permanente e reserva legal. 

Como o enfoque da empresa são as plantações florestais, em cumprimento com os 

princípios acima citados, as geotecnologias foram fundamentais para subsidiar o cumprimento 

dos mesmos, atendendo a demanda de seis dos dez princípios propostos, o que justifica a 

necessidade de sua aplicação em processos de certificação. 

 

 

1.8 Impactos da Certificação na Região Sul 

 

O estudo realizado com empresas florestais nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, comparando empresas certificadas e não certificadas, apresentou importantes 

conclusões a respeito da efetividade dos benefícios da certificação.  Diversos quesitos sócio-

ambientais foram avaliados, apontando os pontos positivos da certificação (em caso de 

melhora) ou pontos em que não foi constatada nenhuma mudança significativa entre os 

empreendimentos (IMAFLORA, 2009).   

Não houve impacto positivo em relação à presença do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais em empreendimentos e empresas terceirizadas. Apesar disso, vários 

empreendimentos certificados possuíam tal programa. Na avaliação do uso de EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) pelos trabalhadores, houve impacto positivo da 

certificação socioambiental, revelando o seu efeito sobre a segurança do trabalhador em 

atividades florestais.  

Houve impacto positivo em relação a uma das questões relacionadas ao conhecimento 

específico para a função de aplicação de agrotóxicos (conhecimento sobre o período de 

carência). Não houve impacto sobre o conhecimento da cor do rótulo de maior toxicidade. Os 

impactos positivos da certificação sobre a capacitação dos trabalhadores florestais foram 
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evidenciados pelas declarações de participação em treinamentos – para todas as funções – e 

pela orientação inicial por parte do empreendimento. Materiais explicativos foram 

considerados fontes importantes de consulta para o trabalhador, sendo evidente o impacto 

positivo da certificação sobre essa questão. 

Os impactos positivos da certificação socioambiental sobre a alimentação e a estrutura 

de apoio em campo foram evidentes. Todas as declarações relacionadas à alimentação (oferta 

de refeições no campo, percepção da qualidade da refeição, entrega de cesta básica e 

orientação nutricional) e à estrutura de apoio em campo (disponibilidade de água, veículo 

permanente para casos de emergência, pessoa treinada para casos de emergência e meios de 

comunicação disponíveis em campo) mostraram impacto positivo. 

O impacto positivo da certificação também foi observado no quesito relacionado à 

adequação do transporte para os trabalhadores florestais. Houve melhora nas condições no 

sentido de evitar caronas em tratores e caçambas, transporte de combustível e pessoal juntos, 

cabines quebradas, transporte de ferramentas e etc. O impacto positivo da certificação 

também ficou evidente nas condições das máquinas utilizadas. Nesse sentido, foram avaliados 

itens como cinto de segurança, proteção contra tombamentos, luzes, faróis, espelho retrovisor, 

entre outros. 

O impacto positivo sobre a renda do trabalhador ficou evidente, tanto para trabalhadores 

próprios como para trabalhadores terceirizados. Nesse sentido, avaliou-se o salário e 

benefícios. Com relação à contratação dos profissionais não houve muita diferença entre 

empreendimentos certificados e não certificados, visto que todos estavam de acordo com a 

legislação trabalhista.  

Na avaliação do relacionamento com sindicatos, na educação formal, moradia, 

condições de residência, alojamento e saneamento, não foram constatadas diferenças entre 

empresas certificadas e não certificadas. Já com relação à coleta e destinação do lixo, houve 

uma expressiva contribuição da certificação. 

A conservação dos recursos naturais foi avaliada através da análise das seguintes ações 

por parte dos empreendimentos amostrados: licenciamento ambiental, averbação da Reserva 

Legal, monitoramento da legislação ambiental, controle de espécies invasoras em Área de 

Preservação Permanente, reflorestamento com essências nativas, e estudos de fauna e flora. 

Além disso, foram investigados sinais de conversão florestal nos empreendimentos 

(substituição de fragmentos florestais para uso agrícola, pecuário, florestal, etc.) e a proporção 
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de mata nativa existente na propriedade. Nestes quesitos, a certificação evidenciou 

significativa melhora, assim como no Plano de Manejo (elaboração e aplicação) 

(IMAFLORA, 2009). 

Na empresa Palma Sola S/A também foram observadas estas melhorias com relação à 

saúde e segurança dos trabalhadores, assim como a alimentação e a estrutura fornecida no 

campo (banheiros, alojamento, água, meios de comunicação, veículos e transporte em geral). 

Com relação à conservação dos recursos naturais, algumas iniciativas já foram iniciadas por 

parte da empresa, como os mapeamentos propostos por este estudo, que poderão subsidiar 

futuros licenciamentos, georreferenciamentos e averbações de reservas legais.     

  

  

1.9 Aspectos Legais 

 

A Constituição Federal de 1988 informa que as futuras gerações já têm direitos sobre a 

existência das “florestas e demais formas de vegetação” posto que em seu Art. 225 está 

estabelecido 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.” 

O conteúdo da função social da propriedade rural também é determinado no Art. 186 da 

Constituição, como segue: A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 

requisitos:  

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

O Código Florestal, sancionado em 15-09-1965, por meio da edição da Lei n° 4.771, 

informa no caput de seu Art. 1° o seguinte: “As florestas existentes no território nacional e as 

demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 

interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com 

as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem”. 

No Art. 12 o Código refere-se às florestas plantadas: 
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Art. 12 - Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é livre 

a extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de carvão. Nas demais 

florestas, dependerá de norma estabelecida em ato do Poder (público) Federal ou Estadual, 

em obediência a prescrições ditadas pela técnica e às peculiaridades locais. 

No Art. 2º deste Código, referente às Áreas de Preservação Permanente com suas 

características e especificidades, consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 

desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja: 

1 - de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) de largura; 

2 - de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 m 

(cinqüenta metros) de largura; 

3 - de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 m 

(duzentos metros) de largura; 

4 - de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 m 

(seiscentos metros) de largura; 

5 - de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 m 

(seiscentos metros). 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a 

sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) de largura; 

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

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 , equivalente a 100% na linha 

de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 m (cem metros) em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação. 

         No Artigo 3
0
 deste Código consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 

assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação 

natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 
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b) a fixar as dunas; 

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

h) a assegurar condições de bem-estar público. 

Já no Art. 10 é definida a classe de declividade em que o uso é restrito. 

Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de inclinação 

entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada a extração de toros, quando em regime de 

utilização racional, que vise a rendimentos permanentes. 

Já no Art. 16, o Código Florestal menciona a Reserva Legal Florestal como As florestas 

e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação 

permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de 

legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de 

reserva legal, no mínimo: 

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 

Amazônia Legal; 

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na 

Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na 

forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e 

seja averbada nos termos do § 7
o
 deste artigo; 

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de 

vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer 

região do País. 

§ 2
o
  A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob 

regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e 

científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3
o
 deste 

artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. 

§ 4
o
  A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual 

competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição 
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devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função 

social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 

II - o plano diretor municipal; 

III - o zoneamento ecológico-econômico; 

IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e 

V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de 

conservação ou outra área legalmente protegida. 

         O Estatuto da Terra regulamentado pela Lei 4504/64, busca estabelecer conceitos e 

critérios para assegurar o direito de acesso a terra por toda a população, bem como estabelece 

entidades que participam do processo. 

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. 

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, 

simultaneamente: 

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim 

como de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os 

que a possuem e a cultivem. 

O Estatuto da Terra, apresenta em seu artigo 4, uma definição de imóvel rural que o 

INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) adota na exigência do 

georreferenciamento para fins de cadastramento de propriedades agrícolas no Brasil.  

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua 

localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer 

através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada; 

A Lei 10267/01, conhecida como Lei do georreferenciamento estabelece as condições, 

conceitos e prazos para o cadastramento de imóveis rurais. Segundo o INCRA, o conceito de 

georreferenciamento “consiste na obrigatoriedade da descrição do imóvel rural, em seus 

limites, características e confrontações, através de memorial descritivo firmado por 
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profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

“contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada 

pelo INCRA” (art. 176, § 4º, da Lei 6.015/75, com redação dada pela Lei 10.267/01). 

"Art. 176 § 3
o
 Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de 

imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1
o
 será obtida 

a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices 

definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos 

financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro 

módulos fiscais”. 

Por fim, o INCRA estabelece por meio de Portarias quem irá certificar e credenciar os 

imóveis, bem como as normas técnicas que irão nortear o projeto, sua margem de erro (nos 

pontos coletados), largura da faixa de domínio, divisas internas das matrículas, entre outras 

exigências. 

Portaria 1.101 17/11/2003: Homologa a norma técnica para georreferenciamento de 

imóveis rurais. 

Portaria 954 18/11/2002: fixa o indicador de precisão posicional – margem de erro 

(0,5m) (INCRA, 2008). 

Assim, diante dos critérios estabelecidos pela atual legislação brasileira, foram 

realizados os trabalhos na empresa Palma Sola S/A, com o levantamento dos dados de GPS 

respeitando a precisão de 0,5m propostos pela Portaria 954/2002, e respeitando as restrições 

de uso do solo propostos pelo Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/65).  

No entanto o Código Florestal está em revisão no Congresso Nacional e pode ser 

alterado. Assim os critérios para o uso do solo devem sofrer alguma alteração, podendo 

reduzir a Área de Preservação Permanente para até 5m de acordo com algumas propostas. 

Estas novas metragens propostas devem variar de acordo com o tamanho da propriedade, 

aumentando a Área de Preservação Permanente na medida em que aumenta o tamanho da 

propriedade.  

Porém, diante das propostas apresentadas até o momento, possivelmente não serão 

alteradas as medidas de grandes propriedades, que é o caso da empresa em estudo, que deve 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015.htm%20/%20art176§3
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permanecer com Áreas de Preservação Permanente de 30 metros para rios de até 10 metros de 

largura, e 20% da propriedade delimitada como Reserva Legal. Como a certificação exige o 

cumprimento da legislação ambiental, as exigências por parte do selo devem acompanhar as 

exigências legais aprovadas pelo Congresso Nacional.    

 

 

1.10 Bacias Hidrográficas 

 

Admite-se, segundo Villela & Mattos (1975), a bacia hidrográfica sendo contornada por 

um divisor, ou seja, a linha de separação que divide as precipitações que caem em bacias 

vizinhas e que encaminha o escoamento superficial resultante para outro sistema fluvial. Os 

terrenos de uma bacia são, assim, delimitados por dois tipos de divisores de água: o divisor 

topográfico, que é condicionado pela topografia, fixa a área da qual provém o deflúvio 

superficial da bacia e o divisor de águas freático, que é determinado pela estrutura geológica 

dos terrenos e influenciado também pela topografia, estabelecendo os limites dos 

reservatórios de água subterrânea de onde é derivado o escoamento de base da bacia.    

Lima (1996) define a bacia hidrográfica como sendo um sistema geomorfológico aberto, 

recebendo energia do clima reinante sobre a bacia, e perdendo continuamente energia através 

do deflúvio podendo, assim, ser descrita em termos de variáveis interdependentes, as quais 

oscilam ao longo de um padrão, ou de uma média. Como tal, ela se encontra, mesmo quando 

não perturbada, em contínua flutuação, num estado de equilíbrio transacional ou dinâmico. Ou 

seja, a adição de energia, e a perda de energia pelo próprio sistema, encontram-se sempre em 

delicado balanço.  

Assim, qualquer intervenção que possa alterar esse equilíbrio, interferindo no balanço 

energético da bacia, pode ser considerada um impacto ambiental, que terá magnitude 

proporcional ao tamanho da área alterada (em caso de mudança no uso da terra), por exemplo, 

bem como o tipo de alteração e a forma como ele irá alterar a geração do deflúvio, do 

escoamento superficial, infiltração, evapotranspiração, etc. 

Já para Jenkins et al. (1994), a bacia hidrográfica é a unidade ecossistêmica e 

morfológica que melhor reflete os impactos das interferências antrópicas, tais como a 

ocupação de terras com atividades agrícolas.  

Dentro da perspectiva proposta por Lima (1996), onde o impacto ambiental pode ser 
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definido como a alteração do equilíbrio energético dentro dos limites da bacia hidrográfica, e 

que esse impacto é proporcional ao tamanho da área alterada na bacia (na avaliação de 

impacto por meio do uso da terra), buscou-se avaliar a representatividade das propriedades da 

empresa Palma Sola S/A nas respectivas bacias hidrográficas.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

As áreas das bacias hidrográficas, nas quais estão inseridas as propriedades da Palma 

Sola/SA, estão localizadas nos municípios de Palma Sola/SC, Anchieta/SC, Campo Erê/SC, 

São José do Cedro/SC, Guarujá do Sul/SC, Dionísio Cerqueira/SC, Flor da Serra do Sul/PR e 

Marmeleiro/PR. Estes municípios estão situados nas regiões do Extremo-Oeste do Estado de 

Santa Catarina e do Sudoeste do Estado do Paraná. A região do Extremo-Oeste insere-se na 

microbacia do rio das Antas, que se encontra na Bacia Hidrográfica do rio Uruguai. Esta bacia 

hidrográfica possui sua vertente voltada para o interior, onde deságua no rio Paraná, que 

possui sua foz no oceano Atlântico. A região Sudoeste do Paraná possui uma parte de sua área 

drenada pelo rio Marrecas, que pertence à bacia hidrográfica do rio Iguaçu, que por sua vez 

deságua no rio Paraná. Na figura 9 está a localização dos Estados de Santa Catarina e Paraná, 

onde foram realizados os trabalhos.     
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FIGURA 09. Localização dos Estados de Santa Catarina e do Paraná, com destaque 

para o sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina 

 

Na figura 10 consta a representação das principais bacias hidrográficas do Estado do 

Paraná. A bacia hidrográfica do Rio Verde localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu (o 

Rio Verde é um dos afluentes do Rio Iguaçu), ao sul do Estado, na divisa com o Estado de 

Santa Catarina, constituindo-se de uma área de manancial, com a presença de muitas 

nascentes.   
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Figura 10. Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná    
Fonte: SEMA, 2012 
       

Na figura 11 consta a localização das bacias hidrográficas do Rio Verde, Rio Capetinga 

e Lageado Grande, nos Estados do Paraná e Santa Catarina. A bacia hidrográfica do Rio 

Verde localiza-se na região sudoeste do Estado do Paraná. As bacias hidrográficas do Rio 

Capetinga e Lageado Grande localizam-se na região oeste do Estado de Santa Catarina O 

mapa foi elaborado utilizando-se o sistema de coordenadas geográficas, com o Datum Sirgas 

2000.          
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FIGURA 11. Bacia Hidrográfica do Rio Verde no Estado do Paraná e as Bacias 

Hidrográficas dos Rios Capetinga e Lageado Grande no Estado de Santa Catarina.  

 

Na figura 12, está a localização da bacia hidrográfica do Rio Verde nos municípios de 

Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, na região sudoeste do Estado do 

Paraná



 

 

 

 

 

 

58 

 

FIGURA 12. Bacia Hidrográfica do Rio Verde nos municípios de Marmeleiro e Flor da 

Serra do Sul no Sudoeste do Estado do Paraná. 

 

A figura 13 representa as principais bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina. 

As bacias hidrográficas do Rio Capetinga e Rio Lageado Grande são afluentes do Rio das 

Antas, que por sua vez vai desaguar no Rio Uruguai. Na figura podemos ver na região oeste o 

Rio das Antas e ao sul o Rio Uruguai que fica na fronteira entre os Estados de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 
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FIGURA 13. Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina   

Fonte: S.R.H./M.M.A. 

 

        

A figura 14 mostra a localização das bacias hidrográficas dos Rios Capetinga e Lageado 

Grande nos municípios da região oeste do Estado de Santa Catarina. A bacia hidrográfica do 

Rio Capetinga está localizada nos municípios de Campo Erê, Palma Sola e Anchieta, já a 

bacia do Rio Lageado Grande está localizada nos municípios de Palma Sola, São José do 

Cedro, Guarujá do Sul e Dionísio 

Cerqueira.
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FIGURA 14. Localização das Bacias Hidrográficas do Rio Capetinga e do Lageado 

Grande nos respectivos municípios do oeste de Santa Catarina 

 

As regiões situam-se na área compreendida pelo Bioma da Mata Atlântica. Este Bioma 

estende-se por uma área de aproximadamente 1.110.182 km² pelo território nacional, e ocupa 

todo o Estado de Santa Catarina e maior parte do Paraná. Compreende um complexo 

ambiental que incorpora cadeias de montanhas, platôs, vales e planícies de toda a faixa 

continental atlântica leste brasileira. No sudeste e sul do país se expande para o oeste 

alcançando as fronteiras do Paraguai e Argentina, avançando também sobre o Planalto 

meridional até o Rio Grande do Sul. Abrange litologias do embasamento Pré-Cambriano, 

sedimentos da Bacia do Paraná e sedimentos Cenozóico. Este quadro traduz um processo 

histórico de expansão de formações florestais sobre as campestres, partindo da costa para o 

interior em consonância com o aumento do calor e da umidade no continente, no atual período 

interglacial. Representou outrora um dos mais ricos e variados conjuntos florestais pluviais 

sul-americanos, somente suplantado em extensão pela Floresta Amazônica (IBGE, 2004). 

O Bioma Mata Atlântica depende de maior volume e quantidade de chuvas do que os 
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confinantes, constitui o grande conjunto florestal extra-amazônico, formado por florestas 

ombrófila (densa, mista e aberta) e estacionais (deciduais e semideciduais). A Floresta 

Ombrófila Densa está associada ao clima quente e úmido costeiros das regiões Sul e Sudeste, 

sem períodos secos sistemáticos e amplitudes térmicas amenizadas por influência marítima, 

condições estas fielmente espelhadas na grande riqueza estrutural e florística da vegetação. A 

Floresta Ombrófila Aberta ocorre principalmente próxima do litoral dos Estados de Alagoas e 

Paraíba, associada aos bolsões de umidade da costa nordestina, intercalando-se com outros 

tipos de vegetação, sobretudo Ombrófila Densa e Estacional Semidecidual. Quanto à Floresta 

Ombrófila Mista, restaram poucas e dispersas formações remanescentes na Serra do Mar e 

Mantiqueira, e no Planalto Meridional. Neste, em desacordo com o clima florestal de altitude 

reinante, ocorre junto à Floresta Ombrófila Mista áreas disjuntas de Estepe. Em relação às 

Florestas Estacionais Deciduais e Semideciduais, suas formações primárias remanescentes 

ocupam situações geográficas mais interiorizadas, afastadas ou mal abrigadas da influência 

estabilizadora marítima, apresentando inserções disjuntas da Estepe e da Savana (IBGE, 

2004).            

O bioma é reconhecido como o mais descaracterizado dos biomas brasileiros, tendo sido 

palco dos primeiros e principais episódios da colonização e ciclos econômicos de 

desenvolvimento do país. Ainda assim, suas reduzidas formações vegetais remanescentes 

abrigam uma biodiversidade ímpar, assumindo uma importância primordial para o país, além 

dos inúmeros benefícios ambientais oferecidos. Faz contato com o Bioma Caatinga na faixa 

semi-árida nordestina, com o Bioma Cerrado numa ampla faixa interiorana de clima tropical 

estacional e com o Bioma Pampa, associado com o clima frio/seco meridional sul-americano 

(IBGE, 2004).        

O tipo vegetação presente na região é a Floresta Ombrófila Mista (Floresta de 

Araucária), sua área de ocorrência coincide com o clima quente e úmido sem período 

biologicamente seco, com temperaturas médias anuais entorno de 18º C, mas com três a seis 

meses em que as temperaturas se mantêm abaixo dos 15º C. Com presença exclusiva no 

Planalto Meridional Brasileiro, em terrenos acima de 500/600 metros de altitude, apresenta 

disjunções em pontos mais elevados da Serra do Mar e da Mantiqueira. É caracterizada por 

uma rica mistura florística na qual se destacam as duas únicas coníferas brasileiras, a 

Araucária angustifólia e o Podocarpus lambertii. Atualmente existem poucas áreas 

remanescentes, a montana e a altomontana (IBGE, 2004).       
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A região abrange Clima Temperado, Mesotérmico Brando (média entre 10º C e 15º C), 

super úmido e sem seca (IBGE, 1978). A Região Oeste de Santa Catarina ocupa 25,3 mil km², 

estendendo-se desde o Planalto Catarinense até a fronteira com a Argentina, com os limites na 

latitude 25º e 28º Sul e longitude entre 51º e 54º Oeste (TESTA et al. 1996). Já a região 

Sudoeste do Paraná está localizada no Terceiro Planalto Paranaense e abrange uma área de 

1.163.842,64 ha, que corresponde a 6% do território estadual. Ela faz fronteira, a oeste com a 

República Argentina, através da foz do rio Iguaçu e, ao sul, com o Estado de Santa Catarina e 

possui como principal limite geográfico, ao norte, o rio Iguaçu (IPARDES, 2004). Segundo a 

classificação de Köepen, o clima da região é mesotérmico úmido, as médias anuais de 

precipitação pluviométrica oscilam entre 1500 mm e 2000 mm. 

O relevo se encontra dentro das Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas, 

especificamente na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, no Planalto das Araucárias (IBGE, 

2006). As Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas são planaltos e chapadas 

desenvolvidos sobre rochas sedimentares, horizontais a sub-horizontais, eventualmente 

dobradas e falhadas, em ambientes de sedimentação diversos, dispostos nas margens 

continentais e/ou no interior do continente (IBGE, 2006). A área de estudo encontra-se na 

unidade de relevo classificada como Planalto Dissecado do Rio Iguaçu/Uruguai, onde estão as 

nascentes dos rios Chapecó e das Antas principais tributário do Rio Uruguai (Santa Catarina, 

1986). A paisagem mostra-se fortemente dissecada por sistemas hidrográficos que apresentam 

as nascentes no alto topográfico que limita os dois Estados, definida por Maack (1947) de 

Serra da Fartura. A partir deste, os cursos drenam para o norte em direção ao rio Iguaçu (PR) 

e para o sul em direção ao rio Uruguai (SC) (PAISANI et al., 2008). 

 Os solos presentes na região são classificados segundo o IBGE e EMBRAPA como 

sendo: CX43 (Cambissolo Háplico com argila de atividade alta, Neossolo Litólico Eutrófico e 

Nitossolo Vermelho Eutrófico); LB1 (Latossolo Bruno Distrófico); RL 51 (Neossolo Litólico 

Eutrófico, Cambissolo Háplico com argila de atividade alta e Nitossolo Vermelho Eutrófico); 

LB2 (Latossolos Brunos Distróficos, Nitossolos Háplicos Distróficos); NX6 (Nitossolos 

Háplicos Eutróficos, Latossolos Bruno Distrófico). Na classificação, a ordem dos solos 

representa sua ordem de extensão, vindo em primeiro lugar os presentes na maior área, ou em 

caso de equivalência, o solo com maior importância para a agricultura (IBGE, 2001).  
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2.2 Material 

 

 

2.2.1 Softwares 

 

Foi utilizado o software CAD - Computer Aided Desing, Autodesk Map 2004, que 

permite associar propriedades específicas aos objetos e identificar, gerir, ou selecionar esses 

objetos pela descrição (tal como rio ou estrada). Foram elaboradas as representações de tipo 

vetorial com este software, como os mapas de uso do solo e talhonamento dos setores da 

empresa. 

Foi utilizado também o software SPRING – Sistema para Processamento de 

Informações Georreferenciadas, que tem por objetivo (CÂMARA et al., 1993): integrar as 

tecnologias de Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica; utilizar modelo 

de dados orientado-a-objetos, que melhor reflete a metodologia de trabalho de estudos 

ambientais e cadastrais; fornecer ao usuário um ambiente interativo para visualizar, manipular 

e editar imagens e dados geográficos. Ainda segundo o mesmo autor, o software também tem 

por objetivo: construir um sistema de informações geográficas para aplicações em 

Agricultura, Floresta, Gestão Ambiental, Geografia, Geologia, Planejamento Urbano e 

Regional; tornar amplamente acessível para a comunidade brasileira um SIG de rápido 

aprendizado; fornecer um ambiente unificado de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 

para aplicações urbanas e ambientais; ser um mecanismo de difusão do conhecimento 

desenvolvido pelo INPE e seus parceiros, sob forma de novos algoritmos e metodologias.  

Conforme o manual do SPRING (1996), suas características são: operar como um banco 

de dados geográfico sem fronteiras e suportar grande volume de dados (sem limitações de 

escala, projeção e fuso), mantendo a identidade dos objetos geográficos ao longo de todo 

banco; administrar tanto dados vetoriais como dados matriciais (“raster”), e realizar a 

integração de dados de Sensoriamento Remoto num SIG; prover um ambiente de trabalho 

amigável e poderoso, através da combinação de menus e janelas com uma linguagem espacial 

facilmente programável pelo usuário (LEGAL – Linguagem Espaço-Geográfica baseada em 

Álgebra); conseguir escalonabilidade completa, isto é, ser capaz de operar com toda sua 

funcionalidade em ambientes que variem desde micro-computadores a estações de trabalho 

RISC de alto desempenho. 
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EZField 1.0 - Programa de levantamentos para gravação da estação base, sitios, dados 

de levantamentos cinemático e semi-cinemático, produzido pela empresa VIASAT Géo-

Technologies Inc., com sede em Montreal, Canadá. O EZField roda em equipamentos Pocket. 

PC 2003 sobre Windows Mobile 2003 SE usando uma conexão Bluetooth, num receptor 

GPS Novatel OEM4 ou num receptor Socket Communication Bluetooth GPS. EZField não 

suporta nenhum cabo de conexão serial nestes equipamentos. Demonstra o gráfico e 

visualização dos satélites, possui função “Go to” para localização de pontos, histórico de 

pontos coletados e está disponível em português (EZField, 2010). 

 EZSurv – Programa de pós-processamento de dados de GPS: O EZSurv é um software 

destinado a processar os dados do coletor GPS. Este software é composto por vários módulos, 

que são: 

1- Missão de Planejamento - Nos fornece uma visão dos satélites para os dias que vamos 

trabalhar no campo, isto é podemos saber sobre a constelação GPS e sua geometria para os 

dias seguintes.  

2- GPS Pós Processamento - Tem como finalidade processar os dados do GPS de base e 

móvel para obtenção de solução precisas pós-processadas.  

3- Graphic - É um software de GIS para possíveis acabamentos antes da exportação DXF ou 

DGN. 

4- Utilities - Tem como finalidade converter dados GPS para Rinex, mudar de sistema de 

projeção, enviar e receber dados do coletor GPS.  

5- Gis Data Preparation - Tem como finalidade principal criar catálogos e dicionários 

personalizados para o coletor GPS. 

Realiza o processamento de portadora L1 e código C/A, possui chave de proteção USB, 

ambiente Windows, módulo de ajustamento de rede, módulo de fechamento de figuras, 

importação e exportação em Rinex 2, exporta em DXF, ASCII, DGN, SHP, entre outros. 

Importa imagens raster e vetorial. 

TopoEVN –  é um sistema para cálculos e desenhos topográficos desenvolvido para 

fornecer recursos de alta produtividade na automação e otimização de projetos. É composto 

por 4 ferramentas totalmente integradas (Planilha de Cálculos, Editor de Relatórios, Editor de 

Memorial e Editor de Desenhos), formando um ambiente de trabalho completo. É 

basicamente composto por 2 módulos: a Planilha de Cálculos e o CAD. A planilha tem a 

função de uma caderneta eletrônica, onde deve ser inseridas as informações de campo. Nela é 
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possível efetuar cálculos topográficos e geodésicos, ajustamentos, visualizar os resultados 

obtidos, visualizar previamente a poligonal base calculada com suas respectivas irradiações e 

poligonais auxiliares, emitir relatórios, gerar monografias de vértices transportados, entre 

outras funções. No módulo CAD é possível realizar o acabamento final do projeto, gerar 

interpolações visando realizar cálculos volumétricos, determinar as curvas de nível do terreno, 

criar o mapa de declividade do terreno, elaborar projetos de terraplanagem bem como 

qualquer outra necessidade de projetos tridimensionais (TopoEVN, 2008). 

 

 

2.2.2. Imagens de Satélite 

  

Para executar a pesquisa foram utilizadas imagens dos satélites de alta resolução CBERS-2B 

cuja finalidade foi obter a hidrografia, com as seguintes cenas:  

1. CBERS_2B_HRC_20090430_160_B_129_5_L2_BAND1 (data de 30/04/2009);  

2. CBERS_2B_HRC_20090430_160_B_130_1_L2_BAND1 (data de 30/04/2009); 

3. CBERS_2B_HRC_20090826_160_A_129_5_L2_BAND1 (data de 26/08/2009); 

4. CBERS_2B_HRC_20090826_160_A_130_1_L2_BAND1 (data de 26/08/2009);  

A imagem de alta resolução do satélite ALOS de 19/04/2007, foi utilizada para a 

produção dos mapas de uso do solo das propriedades, além de apoiar a elaboração da 

hidrografia das bacias.  

A imagem do LANDSAT-5-TM foi utilizada para elaborar os mapas de uso do solo das 

bacias hidrográficas, por meio de classificação no SPRING, onde se utilizou as seguintes 

cenas:                                  

1. LANDSAT_5_TM_20090411_223_078_L2_BAND3 (data de 11/04/2009);  

2. LANDSAT_5_TM_20090411_223_078_L2_BAND4 (data de 11/04/2009);  

3. LANDSAT_5_TM_20090411_223_078_L2_BAND5 (data de 11/04/2009). 

Já a imagem do programa SRTM foi utilizada para a elaboração dos mapas de relevo 

(hipsometria, planialtimétrico, declividade, etc).  
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2.2.3. GPS 

 

Os dados de GPS geodésico (Global Position Sistem) foram obtidos com a utilização de 

um receptor L1 e código C/A da empresa SIGTH/GPS®. O equipamento possui uma bateria 

de Lithium-lon, com autonomia de 10 horas contínuas a uma temperatura de 25ºC, e 

carregador para 100 a 240 VAC. Possui 16 canais paralelos para sinais GPS e/ou WAAS, 

permitindo sintonia com todos os satélites disponíveis, é resistente a quedas de até 1,5m de 

altura, e utiliza tecnologia Bluetooth (alcance de 10m) que dispensa o uso de cabos e reduz o 

risco de defeitos em campo. Sua inicialização está entorno de 5 segundos com o equipamento 

quente, e 40 a 60 segundos para o equipamento frio. Possui antena interna do tipo microstrip. 

Este equipamento apresenta precisão autônoma de 5m (RMS). Precisão estática 

diferencial com o código C/A submétrica (RMS). Precisão diferencial no modo estático de 

2cm + 1ppm da linha base (RMS). Precisão diferencial Stop&Go de 3cm + 2 ppm da linha 

base (RMS). Para alcançar a precisão diferencial necessita-se de um pós-processamento 

realizado utilizando-se o software EZSurv, mencionado acima.  

A coletora de dados, presente na figura 15, possui um processador de 300 Mhz, tela com 

toque e resolução de 240 x 320 pixels, sistema Windows CE, carregador de bateria para 100 a 

240 VAC, memória RAM de 52MB, cartão SD de 64MB e resistência à água e poeira. 

 

                                                                                                                              

FIGURA 15. Controladora do GPS geodésico SIGTH/GPS e receptor de sinal GPS 

SIGTH/GPS 
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2.3. Métodos 

 

 

2.3.1. Método de segmentação, classificação e interpretação de uso do solo (vetorização 

manual sobre a imagem de satélite) 

 

As imagens de satélite passaram por processos de segmentação, classificação e 

interpretação manual para obtenção do mapa de uso e ocupação atual do solo. A imagem 

ALOS foi adquirida junto à empresa ENGESAT, e foi utilizada para mapear (vetorização 

manual em tela) as feições do terreno que puderam ser visualizadas na própria imagem, 

resultando nos mapas de uso do solo dos setores (propriedades) da empresa Palma Sola/SA. 

Para realizar a vetorização sobre a tela, foi utilizado o software Autodesk Map 2004 para 

segmentar e classificar o uso e ocupação do solo. Após segmentar toda a área do respectivo 

setor, os dados foram exportados em arquivo tipo DWG/DXF e importados para o software  

TopoEVN, onde foi inserido o layout e a grade de coordenadas. 

A segmentação manual pelo operador consiste em dividir a imagem em regiões que 

devem corresponder às áreas de interesse da aplicação. Entende-se por regiões, um conjunto 

de "pixels" contíguos que se espalham bidirecionalmente e que apresentam uniformidade 

(SPRING, 1996). 

A classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer 

padrões e objetos homogêneos, sendo que os métodos de classificação são usados para 

mapear áreas da superfície terrestre que apresentam um mesmo significado em imagens 

digitais. 

A interpretação de imagens (na tela) foi utilizada para obter um resultado satisfatório e 

preciso, coloca-se a intervenção humana onde o algoritmo de classificação não conseguiria 

obter resultado satisfatório. 

O mapa resultante de uso atual do solo no banco de dados em questão foi constituído 

das seguintes classes temáticas: 

Água - referente à classe água, são agrupamentos de pixels que forma os rios, riachos, 

lagoas, represas; 

Mata Nativa - referente à classe mata nativa corresponde aos grupamentos de pixels que 

forma grupos arbóreos nativos e florestas nativas, em diferentes estágios sucessionais; 
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Reflorestamento - referente à classe silvicultura apresenta-se como grupos de pixels 

onde ocorre formação de Eucaliptos e Pinus (reflorestamento); 

Estradas – refere-se à classe estrada, são agrupamentos de pixels onde ocorrem estradas 

asfaltadas, não asfaltadas, carreadores e vias em geral.  

Áreas de Preservação Permanente – refere-se à classe onde se localizam as áreas 

definidas pela legislação como de uso restrito. Foram delimitadas as áreas que estão 

adequadas e as áreas a recuperar.  

A hidrografia das bacias foi elaborada utilizando-se a interpretação das cenas da 

imagem de alta resolução CBERS-2B, visto que a cena da imagem ALOS não abrangia a área 

de todas as bacias hidrográficas. As cenas do satélite CBERS-2B também foram utilizadas na 

vetorização manual dos polígonos representados por reflorestamento comercial (silvicultura) 

presente nas três bacias hidrográficas. Desta forma foram segmentados plantios de pinus e 

eucalipto identificado nas imagens, pois a precisão deste método garante uma maior 

confiabilidade no resultado final, visto que poderia haver uma classificação dos 

reflorestamentos por mata nativa no método de classificação automática.   

 

 

2.3.2. Método de levantamento topográfico dos pontos 

 

Os pontos foram levantados em campo, utilizando-se uma estaca de 2,15m como 

suporte para a antena receptora do sinal. 

O método de rastreamento utilizado foi o estático diferencial com tempo de 

rastreamento de vinte minutos, tendo como constelação mínima de satélites um número 

superior ou igual a quatro satélites, e PDOP inferior a seis e ângulo de corte de 15º e 

posteriormente processado no software EZSurv, de forma que os sinais não satisfatórios 

foram eliminados. 

Após o processamento, o erro (RMS) ficou dentro do intervalo exigido pela norma do 

INCRA, sendo menor do que cinqüenta centímetros. 

Foram coletados pontos em todos os vértices (nós) da divisa da propriedade, bem como 

pontos dentro de rios, córregos e sangas que compõe parte das fronteiras das terras 

pertencentes à Palma Sola S/A. 
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FIGURA 16. Coleta de pontos com GPS geodésico 

 

 

 

2.3.3. Método de criação de banco de dados geográfico no SPRING 

 

  Um banco de dados no SPRING corresponde fisicamente a um diretório onde serão 

armazenados tanto o modelo de dados com suas definições de categorias e classes, quanto os 

projetos pertencentes ao banco. Uma vez criado o banco de dados, é necessário definir o 

projeto com suas coordenadas geográficas ou planas, o sistema de projeção e definição do 

retângulo envolvente (área de interesse) (PERES, 2006). 

O banco de dados foi denominado “Bacia_Lag_Grande” e utiliza o gerenciador de 

banco de dados DBase. O projeto foi denominado “Lag_Grande” e utiliza o sistema de 

projeção LATLONG e Datum Sirgas 2000. O retângulo envolvente é definido pelas 

coordenadas de latitude e longitude do canto inferior esquerdo (LAT1 e LONG1) e latitude e 

longitude do canto superior direito (LAT2 e LONG2) que correspondem  : LAT1   26º 58  

56     de latitude sul (S); LONG1   54º 15  53    de longitude oeste ( ); LAT2   25º 35  20    de 
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latitude sul (S); LONG2   52º 12  10     de longitude oeste (W). Todos os dados processados, 

bem como os resultados obtidos para as três bacias hidrográficas, foram desenvolvidos no 

banco de dados “Bacia_Lag_Grande” e no projeto “Lag_Grande”.  

 

 

2.3.4. Modelagem dos dados 

 

No projeto foram definidos três modelos de dados: Temático, Imagem e Numérico 

(MNT). Foram gerados diversos planos de informação dentro dos respectivos modelos de 

dados. Segue alguns exemplos: Perimetro_Lag_Grade2 (Temático), Reflor_Rio_Verde 

(Temático), Hidrografia_Capetinga (Temático), APP_30m_Lag_Grande (Temático), 

isolinhas_10m_Capetinga (MNT), isolinhas_10m_TIN (MNT), SRTM_Rio_Verde (MNT), 

CBERS_2B_20090826_130 (Imagem), CBERS_2B_20090826_129 (Imagem), dentre outros 

necessários para gerar as informações úteis à pesquisa. 

As imagens foram convertidas para o formato GRIB, por meio do aplicativo IMPIMA 

(SPRING), para serem georreferenciadas (registro). A imagem ALOS foi adquirida 

orthoretificada, portanto serviu como padrão de referência para a aquisição de pontos de 

controle na tela, que serviram para ajustar as demais imagens (cenas). A imagem SRTM já 

possui referência geográfica satisfatória não necessitando realizar o registro. 

As imagens submetidas às técnicas de processamento digital de imagens (PDI) 

disponíveis no SPRING. Optou-se pelo uso da técnica de realce do contraste, por meio da 

manipulação do histograma utilizando a operação linear. 

 

   

2.3.5. Método da geração de grades e produtos do MNT 

 

Os dados da missão SRTM foram importados para o banco de dados 

“Bacia_Lag_Grande” possuindo uma grade regular com resolução espacial de noventa 

metros. 

A partir dos dados da grade foram geradas as isolinhas (eqüidistantes) de dez metros em 

dez metros, resultando nos mapas planialtimétricos das bacias. As isolinhas são curvas que 

unem entre si pontos da superfície que tenham o mesmo valor de cota altimétrica.  
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Outro produto gerado a partir do MNT foi o mapa hipsométrico. O método utilizado 

para a obtenção deste mapa foi o Fatiamento da imagem SRTM em faixas com intervalo de 

100m, iniciando na cota altimétrica mais baixa e terminando na cota mais alta. Após definidas 

as faixas, as mesmas foram associadas às classes temáticas (modelo de dados temático) pré-

definidas para se elaborar um mapa temático de hipsometria com a área abrangida por cada 

intervalo de altitude. Foram adotados os tons mais claros para as altitudes mais elevadas e 

tons mais escuros para as menores altitudes, seguindo assim o padrão dos tons de cinza da 

imagem da missão SRTM. 

O mapa de declividade, ou mapa clinográfico, é mais um produto do MNT, em que 

foram definidas as classes de declividade das bacias. A declividade é a inclinação da 

superfície do terreno em relação ao plano horizontal, e pode ser medida em graus (0 a 90º) ou 

em porcentagem (%).  O mapa foi gerado a partir de uma Grade Triangular (TIN) e associada 

às classes propostas por De Biasi (1992), e citada posteriormente em artigo por Galvão & 

Filho (2010). De Biasi (1992) afirma que a definição das classes poderá ter um caráter 

eminentemente particular (critério do autor), porém recomenda-se adotar o já estabelecido por 

lei, apoiando-se não somente no critério técnico, como também no normativo. Assim, foram 

definidas as classes da seguinte forma: <5% - Limite urbano-industrial, utilizados 

internacionalmente, bem como em trabalhos de planejamento urbano efetuados pelo Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo; 5 a 12% - Esta faixa define o limite 

máximo para a mecanização, tendo seu limite máximo (12%) variando conforme alguns 

autores (10% e/ou 13%); 12 a 30% - O limite de 30% é definido por legislação federal (lei 

6766/79 – Lei de Lehmann) que vai definir o limite máximo para a urbanização sem 

restrições, e partir do qual toda e qualquer forma de parcelamento far-se-á através de 

exigências específicas; 30 a 47% - O Código Florestal, fixa o limite de 25º (47%), como 

limite máximo de corte raso, a partir do qual a exploração só será permitida se sustentada por 

cobertura de florestas. Lei nº 4771/65; 47 a 100% - O Código Florestal prevê que na faixa 

situada entre 25º (47%) e 45º (100%), “não é permitida a derrubada de florestas,... só sendo 

tolerada a extração de toros, quando em regime de utilização racional, que vise rendimentos 

permanentes”; >100% - O Código Florestal define como Áreas de Preservação Permanente, 

áreas com declividade superior a 45º (100%). 

Um dado do tipo MNT, como uma superfície topográfica, pode ser representada através 

de perfis que descrevem a elevação dos pontos (valor de z) ao longo de uma linha. A partir de 
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um modelo de grade regular ou irregular pode-se criar gráficos de perfis do fenômeno ao 

longo de uma trajetória. Um gráfico de perfil representa a variação do fenômeno estudado em 

função da distância planar percorrida numa trajetória predefinida. Os pontos do perfil são 

determinados pela intersecção da trajetória com as arestas do modelo digital de terreno 

(SPRING, 1996). A trajetória definida para traçar o perfil foi a de um corte longitudinal das 

bacias hidrográficas. Esta linha inicia-se na foz dos respectivos rios, dirigindo-se até as 

cabeceiras (divisores de água) das bacias onde estão localizadas as cotas altimétricas mais 

elevadas. 

Por fim foram geradas representações das bacias hidrográficas em 3D (três dimensões). 

A visualização 3D é obtida a partir da seleção de duas imagens, imagem relevo e imagem 

textura. O plano de informação que contém a imagem relevo subsidiará a visualização 3D de 

forma a permitir o efeito de elevação da superfície, enquanto o plano de informação que 

contém a imagem textura apresentará a superfície que será visualizada em 3D (SPRING, 

1996). Na pesquisa foi gerada uma visualização em 3D para cada bacia hidrográfica. A 

imagem relevo utilizada foi a imagem da missão SRTM, e a imagem textura utilizada foi a 

imagem fatiada (mapas hipsométricos) com as classes representando os intervalos de altitude 

de 100m para cada classe.     

 

 

 

2.3.6. Método de segmentação e classificação automática de uso do solo 

 

Na pesquisa foram adotados os métodos de classificação automática para gerar os 

mapas de uso do solo das bacias hidrográficas.  

A segmentação da imagem é um processo adotado antes da fase de classificação, onde 

são extraídos os objetos relevantes para a aplicação desejada de forma automática pelo 

software. Neste processo, divide-se a imagem em regiões que devem corresponder às áreas de 

interesse da aplicação. Entende-se por regiões, um conjunto de "pixels" contíguos, que se 

espalham bidirecionalmente e que apresentam uniformidade (SPRING, 1996). 

O processo adotado para dividir a imagem em regiões foi o de Crescimento Por 

Regiões, que consiste em uma técnica de agrupamento de dados, na qual somente as regiões 

adjacentes, espacialmente, podem ser agrupadas. Inicialmente, este processo de segmentação 
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rotula cada "pixel" como uma região distinta. Calcula-se um critério de similaridade para cada 

par de região adjacente espacialmente. O critério de similaridade baseia-se em um teste de 

hipótese estatístico que testa a média entre as regiões. A seguir, divide-se a imagem em um 

conjunto de sub-imagens e então realiza-se a união entre elas, segundo um limiar de 

agregação definido (SPRING, 1996).  O limiar de similaridade pode ser definido também 

como um valor mínimo abaixo dos quais duas classes são consideradas similares e agrupadas 

em uma única região, enquanto que o limiar de área define o número mínimo de pixels 

necessários para que uma área seja individualizada (KLEINPAUL, 2005). No estudo foram 

adotados os valores de 15 para a similaridade e 20 para a área.  

A “classificação” é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer 

padrões e objetos homogêneos. Os métodos de classificação são usados para mapear áreas da 

superfície terrestre que apresentam um mesmo significado em imagens digitais (SPRING, 

1996). 

Para realizar a classificação, o software necessita avaliar a informação espectral de uma 

cena, que pode ser representada por uma imagem espectral, onde cada "pixel" tem as 

coordenadas espaciais x, y e a coordenada espectral L, que representa a radiância de um alvo 

no intervalo de comprimento de onda de uma banda espectral. Como foram utilizadas 3 

bandas do satélite LANDSAT-5-TM, cada "pixel" de uma banda possui uma correspondência 

espacial com um outro "pixel", em todas as outras bandas, ou seja para uma imagem de K 

bandas, existem K níveis de cinza associados à cada "pixel", sendo um para cada banda 

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

"atributos espectrais" (SPRING, 1996). 

O método adotado para a classificação foi o dos “Classificadores por Regiões”, 

que utilizam, além de informação espectral de cada "pixel", a informação espacial que 

envolve a relação entre os "pixels" e seus vizinhos. Estes classificadores procuram simular o 

comportamento de um foto-intérprete, ao reconhecer áreas homogêneas de imagens, baseados 

nas propriedades espectrais e espaciais de imagens. A informação de borda é utilizada 

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

áreas com mesma textura (SPRING, 1996). 

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

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

primeiro passo em um processo de classificação multiespectral é o treinamento, que realizará 
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o reconhecimento da assinatura espectral das classes. Quando existem regiões da imagem em 

que o usuário dispõe de informações que permitem a identificação de uma classe de interesse, 

como no caso da pesquisa, em que foram realizadas visitas a campo, o treinamento é 

dito supervisionado. Para um treinamento supervisionado o usuário deve identificar na 

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

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

variabilidade dos níveis de cinza do tema em questão (SPRING, 1996). 

A medida da distância de Battacharya é usada neste classificador por regiões, para 

medir a separabilidade estatística entre um par de classes espectrais. Ou seja, mede a distância 

média entre as distribuições de probabilidades de classes espectrais, e requer interação do 

usuário através do treinamento. Neste caso, as amostras serão as regiões formadas na 

segmentação de imagens (SPRING, 1996). Essa medida de distância se apresentou como a 

melhor opção, resultando em uma classificação condizente com a realidade no campo, 

suprindo a necessidade de se realizar a classificação automática das bandas da imagem de 

satélite LANDSAT-5-TM. 

Definiram-se as classes de uso do solo da seguinte forma: Reflorestamento para áreas 

onde estão presentes plantações de Pinus e/ou Eucalipto; Água para áreas onde apresentem 

espelhos de água, como açudes ou lagos, utilizados para produção de peixes, lazer ou 

fornecimento de água para animais; Solo Exposto onde estão localizadas áreas sem cobertura 

vegetal, normalmente ocorrem em períodos de preparo do solo para a agropecuária; Floresta 

Nativa foi definida onde ocorre a presença de floresta ombrófila mista (mata de araucária) e 

áreas em diferentes estágios sucessionais de regeneração, que apresentam diferentes 

composições florísticas e fitossociológicas e, no entanto, foram classificadas da mesma forma. 

Algumas áreas de pastagens com a presença de árvores esparsas e utilizadas para a pecuária, 

também chamadas de “campos sujos” ou “capoeirões” podem ter sido classificadas 

equivocadamente pelo software como floresta nativa, visto que a resolução espacial de 30m 

da imagem pode resultar em generalizações; como Agropecuária foram classificadas áreas 

com a presença de lavouras (culturas anuais) e pastagens (campos), visto que muitas delas são 

temporárias e ocorrem na mesma área em diferentes períodos do ano, alternando-se diferentes 

culturas de grãos com pastagens e pousio ao longo das estações climáticas; as Edificações 

foram classificadas manualmente para evitar que se confunda a área urbana com áreas de solo 

exposto, pois o comportamento espectral dos objetos é semelhante. Nesta classe estão 
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presentes o perímetro urbano do município de Palma Sola/SC, pequenas comunidades 

interioranas, galpões e construções rurais.      

 

 

2.3.7. Método do mapa de distâncias e do cruzamento de mapas temáticos  

 

Este método foi utilizado para se elaborar os mapas com as Áreas de Preservação 

Permanente e o respectivo uso do solo, avaliando-se assim, a adequabilidade do uso com o 

disposto na legislação florestal brasileira. 

As Áreas de Preservação Permanente foram delimitadas utilizando-se o mapa de 

distâncias presente no software SPRING. Esta operação é um tipo de análise de proximidade 

entre objetos (cursos e/ou nascentes de água e a distância do limite da área a ser preservada, 

por exemplo). Deve-se informar qual o plano de informação a ser utilizado (plano contendo os 

cursos de água), nesse caso é um plano de informação vetorial. Para o plano de informação de 

saída, deve-se escolher entre um plano com estrutura matricial (nesse caso deve-se informar o 

valor da resolução da grade X, Y, pois a categoria é numérica), ou vetorial da categoria 

temática onde se deve informar o valor da distância entre os objetos (30 metros para cursos de 

água menores que 10 metros de largura, e 50 metros para nascentes). Após a elaboração do 

plano de saída, é necessário associar as distâncias às classes temáticas (realizar fatiamento no 

caso de categoria numérica). 

Para se estabelecer o uso do solo na A.P.P., é necessário realizar um cruzamento entre 

os planos de informação da A.P.P. e o plano de uso do solo das bacias hidrográficas. Para isso 

foi utilizado a linguagem LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico), 

que provê um ambiente geral para análise geográfica, com operadores espaciais sobre geo-

campos e geo-objetos existentes no banco de dados do SPRING, introduzidos pelo modelo 

conceitual, que é utilizado para definir especializações das classes do modelo de dados 

(CÂMARA, 1995). O programa é estruturado em uma lista de sentenças que descrevem um 

procedimento, ou um conjunto de ações sobre dados espaciais. Assim, com o cruzamento é 

gerado um novo plano de informação que possuirá a A.P.P. com o respectivo uso do solo 

(mata nativa, agropecuária, etc). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Capetinga 

 

A bacia hidrográfica do Rio Capetinga, presente na figura 17, possui uma área total de 

26.750,5 hectares, onde 1119,37 hectares são compostos por reflorestamentos comerciais e 

representam 4,19% da área total da bacia. A área composta por água é de 62,19 hectares que 

equivalem a 0,23% da área total. O solo exposto representa 551,88 hectares que equivalem a 

2,07% da área total. Já a área de floresta nativa possui uma área de 12.015,68 hectares que 

correspondem a 44,91% da área total da bacia hidrográfica. A agropecuária se estende por 

uma área de 12.803,31 hectares que equivalem a 47,86% da área total da bacia hidrográfica, 

sendo o uso mais representativo. Por fim, as edificações somam um total de 198,07 hectares 

que equivalem a 0,74% da área total da bacia.  

 

         

FIGURA 17. Mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 
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Podemos observar na figura 17, que nas áreas mais ao Norte e Nordeste está 

concentrado o uso do solo por lavouras, e mais ao Sul e Sudoeste há a presença de mata 

nativa. O solo exposto ocorre mais nas áreas em que há a presença de lavouras, pois ao longo 

do ano os plantios de grãos exigem o preparo do solo. Na figura 18, podemos observar uma 

predominância de agropecuária, que representa a maior parte da atividade econômica da 

região. A água, que representa as áreas ocupadas por açudes e lagos, possui a menor área 

dentre os usos na bacia hidrográfica.  

 

                 

Uso do Solo na Bacia do Rio Capetinga
Reflorestamento

1.119,37 ha

4,18%

Água

62,19 ha

0,23%

Solo Exposto

551,88 ha

2,06%

Floresta Nativa

12.015,68 ha

44,92%

Agropecuária

12.803,31 ha

47,86%

Edificações

198,07 ha

0,74%

 

FIGURA 18. Gráfico de uso do solo da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 

 

Na foto presente na figura 19, podemos notar que as lavouras concentram-se nas partes 

com menos declividade, situadas nas áreas mais altas onde se encontra a Serra da Fartura. Ao 

fundo podemos notar um relevo mais dissecado, em que fragmentos de mata nativa estão 

presentes ao longo das encostas e corpos de água. Pequenos açudes podem ser visualizados. 

Grandes fragmentos florestais estão presentes nas áreas da empresa Palma Sola S/A, e podem 

ser vistos na maior parte da fotografia aérea. Estes fragmentos podem ser de florestas nativas 

ou plantadas (pinus e eucalipto).   
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FIGURA 19. Foto panorâmica da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 

 

A bacia hidrográfica do Rio Capetinga possui uma área total de 26.750,50 ha, assim o 

mapa de declividade da bacia (figura 20) possui 11.552,16 ha de área com declividade entre 0 

e 5%, que correspondem à 43,18% da área total da bacia hidrográfica. A faixa com intervalo 

entre 5 e 12% de declividade corresponde a 5.103,85 ha, que equivalem à 19,08% da área 

total. O intervalo entre 12 e 30% corresponde a 7.900,55 ha que equivalem a 29,54% da área 

total da bacia hidrográfica. O intervalo entre 30 e 47% de declividade na bacia possui uma 

área de 2125,9 ha, que correspondem a 7,94% da área total. Por fim, a faixa de 47 a 100% de 

declividade, que possui uma área de 68,04 ha que equivalem a 0,26% da área total.  

Na figura 20, pode-se observar que as áreas com menos declividade encontram-se mais 

ao Norte e Nordeste da bacia hidrográfica, assim como a maior parte das áreas de 

agropecuária. Isso se deve ao limite de 12% de declividade como possibilidade de 

mecanização, que é amplamente utilizada para culturas anuais (grãos).  
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FIGURA 20. Mapa de declividade da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 

 

Desta forma, evidencia-se na figura 20, que 62,26% (16.656,01 ha) da bacia 

hidrográfica do Rio Capetinga, possui área com possibilidade de mecanização. Acima de 30% 

de declividade (limite para a urbanização sem restrições) somente 8,21% (2193,94 ha) da área 

total possui algum tipo de restrição ao uso, sendo que somente 68,04 ha (0,25%) possui 

restrição de derrubada de floresta, sendo que não foi identificada restrição total de uso do solo 

por declividade de acordo com a legislação brasileira (Áreas de Preservação Permanente). 

Na pesquisa foi realizado, também, o mapa hipsométrico da bacia hidrográfica, que 

consta na figura 21, e conta com a definição de faixas altimétricas com 100 metros de 

intervalo, iniciando na menor cota registrada e finalizando na cota mais alta. O mapa possui a 

menor cota iniciando em 370m e a maior terminando em 926m, definindo-se assim, seis 

classes. 
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Conforme a figura 21, a bacia do Rio Capetinga possui 668,87 ha situados entre 370 e 

470 metros, que correspondem a 2,51% da área total. Na faixa entre 470 e 570 metros estão 

situados 1.912,13 ha, que equivalem a 7,14% da área total. Entre 570 e 670 metros, estão 

situados 4.574,32 ha que equivalem a 17,09% da área total de 26.750,50 ha. A classe definida 

entre 670 e 770 metros, possui uma área correspondente a 3.769,40, que equivale a 14,09%. 

No intervalo entre 770 e 870 metros de altitude, estão situados 9.370,64 ha, equivalentes a 

35,03% da área total da bacia hidrográfica. Por fim, a classe que define as cotas mais altas da 

bacia hidrográfica está situada entre 870 e 926 metros, que é a altitude mais elevada registrada 

na bacia. Esta classe possui 6.455,14 ha, que equivalem a 24,14% do total da área da bacia 

hidrográfica. Observa-se que as partes onde concentram-se as menores declividades (figura 

20) e o uso do solo por agropecuária (figura 17), também são as áreas mais altas (figura 21), 

situando-se dentro da Serra da Fartura.   

         

           

                   
 

FIGURA 21. Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 
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Já o mapa planialtimétrico, na figura 22, foi gerado a partir da grade retangular da 

missão SRTM, com isolinhas (curvas de nível) eqüidistantes em 10 metros. Na bacia 

hidrográfica do Rio Capetinga a maior cota altimétrica identificada foi de 926 metros, e a 

menor foi de 370 metros, portanto a bacia possui uma amplitude altimétrica de 556 metros. 

Pode-se observar a parte da bacia em que o relevo é mais dissecado, mais ao sul, e onde o 

relevo é mais suave, propício à agropecuária. 

 

        

FIGURA 22. Mapa planialtimétrico da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 

 

Na bacia hidrográfica do Rio Capetinga (figura 23) foram identificados 426,50 km de 

cursos de água, 283 nascentes, o perímetro é de 82.116,88 metros e a densidade de drenagem 

(cursos de água pela área = Dd) é 1,59 km/km². A área total abrangida pelos setores 

(propriedades) da empresa Palma Sola S/A é de 1.194,39 ha, e compreende os setores 9, 5, 7 e 

30. A área total definida com Área de preservação Permanente na bacia foi de 2.721,60 ha 

(10,17% da área total da bacia), sendo que 8,91 ha (0,33% da A.P.P.) são ocupadas por 

espelho de água, 38,16 ha (1,40% da A.P.P.) são ocupadas com solo exposto, 1.349,01 ha 

(49,56% da A.P.P.) são ocupados com floresta nativa e 1.325,52 ha (48,71% da A.P.P.) são 

ocupados com agropecuária. Desta forma, compreende-se que 1.357,92 ha de A.P.P. (floresta 
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nativa e água) estão adequadas com a legislação, o que representa 49,89% das Áreas de 

Preservação Permanente do Rio Capetinga. Assim, 1.363,68 ha de A.P.P. devem ser 

recuperadas, o que representa 50,11% da área abrangida por A.P.P. na bacia hidrográfica. As 

nascentes concentram-se majoritariamente na parte superior (norte e nordeste) da bacia, 

configurando-se em áreas de mananciais, que possuem relevante risco ambiental. No entanto 

são justamente essas áreas as que possuem um uso mais intensivo, em que a área fica com o 

solo exposto durante alguns períodos do ano, no preparo antes do plantio, aumentando o risco 

de erosão em caso de chuvas. Na figura 23 consta o mapa com a hidrografia e as Áreas de 

Preservação Permanente, além dos perímetros das propriedades nelas inseridas.  

 

                  

FIGURA 23. Mapa de hidrografia e A.P.P. da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 

 

Na figura 24 é apresentado a visualização em três dimensões, com o plano de 

informação do mapa hipsométrico. No eixo Z estão as cotas altimétricas, que também estão 

divididas por classes de cores conforme a classificação proposta pelo mapa hipsométrico. 
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FIGURA 24. Visualização em 3D da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 

 

Na figura 25 segue um recorte da imagem altimétrica do sensor SRTM, em que as 

partes mais claras situam-se nas cotas mais altas, conforme evidenciado pela grade regular 

gerada pelo mesmo sensor, e também presente na figura. 

                           

FIGURA 25. Imagem e grade retangular da missão SRTM com o recorte da bacia 

hidrográfica do Rio Capetinga e o traçado utilizado para o cálculo do seu perfil longitudinal  
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A partir da grade do sensor SRTM, que consta na figura 25, foi gerado o corte do perfil 

altimétrico do Rio Capetinga que está presente na figura 26. O traçado encontra-se, também, 

na figura 25, ficando evidente a drenagem na imagem altimétrica, com a parte mais dissecada 

sendo exibida no perfil do rio. O leito principal do rio Capetinga se estende por 

aproximadamente 44 km. 

 

 

FIGURA 26. Cálculo do perfil longitudinal da bacia hidrográfica do Rio Capetinga 

 

 

3.2 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Lageado Grande 

 

A bacia hidrográfica do Lageado Grande apresenta a maior área entre as três bacias 

avaliadas, possuindo um total de 48.218,82 hectares. De acordo com as figuras 27 e 28, 

1.834,39 hectares correspondem a reflorestamentos comerciais, que equivalem a 3,8% da área 

total. A área compreendida por água é de 178,74 hectares, que correspondem a 0,38% do 

total. O solo exposto equivale a uma área de 434,79 hectares que correspondem a 0,91% da 

área total da bacia. A floresta nativa corresponde a 24.926,84 hectares que equivalem a 

51,69% da área total da bacia e representa a maior classe de uso do solo presente nesta bacia 

hidrográfica. A agropecuária corresponde a 20.482,65 hectares que equivalem a 42,47% da 
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área total. Por fim, as edificações possuem uma área de 361,41 hectares equivalentes a 0,75% 

da área total, e incluem a área do perímetro urbano do município de Palma Sola.  

Na seqüência é apresentada a figura 27 com o uso do solo na bacia hidrográfica, onde 

fica evidente que o uso por agropecuária está mais disperso ao longo da área da bacia 

hidrográfica, visto que ela apresenta uma área menor situada na Serra da Fartura, a Nordeste 

da bacia hidrográfica, e que é majoritariamente ocupada por agropecuária. Nota-se também 

que a mata nativa concentra-se ao longo das áreas com maior declividade, na medida em que 

o relevo vai ficando mais dissecado.  

 

                    

FIGURA 27. Mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande 

 

O gráfico da figura 28 evidencia um predomínio da vegetação nativa nas áreas da bacia 

hidrográfica do Rio Lageado Grande, isso se deve ao fato de essa bacia hidrográfica possuir 

um relevo mais dissecado, em que a mata nativa está preservada em boa parte das encostas, 

onde a declividade é maior. Isto fica evidente nas figuras 29 e 30, onde as fotos aéreas 

mostram a presença de mata nativa ao longo de boa parte das encostas e corpos de água.  
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Uso do Solo na Bacia do Rio Lageado Grande
Reflorestamento

1.834,39 ha

3,80%

Água

178,74 ha

0,37%

Solo Exposto

434,79 ha

0,90%

Floresta Nativa

24.926,84ha

51,70%

Agropecuária

20.482,65 ha

42,48%

Edificações

361,41ha

0,75%

             

FIGURA 28. Gráfico de uso do solo na bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande 

 

   

         

FIGURA 29. Foto panorâmica da bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande 
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FIGURA 30. Foto panorâmica da bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande 

 

Já no mapa de declividade da bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande, figura 31, que 

possui uma área total de 48.218,82 ha, sendo que 10.810,51 ha localizam-se em área com 

declividade entre 0 e 5%, o que corresponde a 22,42% da área total da bacia. Na faixa situada 

entre 5 e 12% de declividade, foram classificados 9.613,7 ha que equivalem a 19,94% da área 

total. O intervalo entre 12 e 30% de declividade possui uma área com 20.906,12 ha, que 

equivalem a 43,36% da área total. Na área classificada entre 30 e 47% de declividade, foram 

identificados 6.702,47 ha que equivalem a 13,90% da área total da bacia. No intervalo entre 

47 e 100% foram classificados 186,02 ha, que equivalem a 0,38% da área total da bacia 

hidrográfica. 
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FIGURA 31. Mapa de declividade do Rio Lageado Grande 

 

Portanto a bacia hidrográfica do Lageado Grande possui 42,36% de sua área sem 

restrição de uso e manejo, possuindo declividade inferior a 12%, que equivalem a 20.424,21 

ha passíveis de mecanização. Desta forma, 14,29% da área possui algum tipo de restrição de 

uso ou manejo, que equivalem a 6.888,49 ha situados em área com mais de 30% de 

declividade. Somente 186,02 ha (0,38% da área total) possui restrição à derrubada de 

florestas, porém permite-se o uso com limitações e respeitando critérios técnicos de acordo 

com a legislação. Não foram identificadas áreas com declividade superior a 100%, que 

possuiriam restrição total de uso e é considerada Área de Preservação Permanente pela 

legislação florestal brasileira. 

Como a bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande apresenta uma área mecanizável 

inferior à área mecanizável da bacia do Rio Capetinga, ela conseqüentemente apresenta uma 

área ocupada por agropecuária também inferior em termos percentuais.   

Na bacia do Lageado Grande, presente na figura 32, todas as classes de altitude estão 
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presentes, assim como na bacia do Rio Capetinga. A bacia hidrográfica possui uma área de 

48.218,82 ha, sendo que 1.877,83 ha que equivalem a 3,89% da área total, se localizam na 

faixa entre 370 e 470 metros de altitude. Na faixa situada entre 470 e 570 metros de altitude, 

localizam-se 6.822,07 ha que equivalem a 14,15% da área total. Na seqüência, entre 570 e 

670 metros, estão situados 9.800,86 ha equivalentes a 20,33% da área total.  Logo após, na 

faixa de 670 a 770 metros situam-se 8.713,85 ha, que representam 18,08% da área total. Entre 

770 e 870 metros de altitude, localizam-se 12803,91 ha, que equivalem a 26,55% da área total 

da bacia hidrográfica e compreendem a mais representativa classe dessa bacia. Por fim, na 

classe que varia entre 870 e 926 metros (maior altitude encontrada), localizam-se 8.200,50 ha, 

que equivalem a 17% da área total.  

               

                     

FIGURA 32. Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande 

 

Outro mapa elaborado na bacia do Lageado Grande foi o mapa planialtimétrico, presente 

na figura 33, com a presença de isolinhas eqüidistantes em 10m, onde a maior cota altimétrica 
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identificada foi de 922 metros e a menor foi de 374 metros, possuindo assim uma amplitude 

altimétrica de 548 metros. 

    

 

FIGURA 33. Mapa planialtimétrico da bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande 

 

Foi elaborado na figura 34, um mapa com a hidrografia, com as Áreas de Preservação 

Permanente e com os perímetros das propriedades da empresa Palma Sola S/A. 

Na bacia hidrográfica do Lageado Grande identificou-se 870,21 km de cursos de água, 

667 nascentes, o perímetro é de 98.085,42 e a densidade de drenagem (cursos de água por 

área = Dd) é 1,80. A área total da empresa Palma Sola S/A é de 2.761,01 ha, representado 

pelos setores 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 5, 7 e 30, conforme os apêndices. A área total definida 

como Área de Preservação Permanente na bacia é de 5.604,66 ha (11,62% da área total da 

bacia), sendo 25,65 ha (0,46% da A.P.P.) ocupados por espelho de água, 37,80 ha (0,68% da 

A.P.P.) são ocupados por solo exposto, 3.095,55 ha (55,23% da A.P.P.) são ocupados por 

floresta nativa e 2.445,66 (43,63% da A.P.P.) são ocupados por agropecuária. Desta forma, 

3.121,20 ha de A.P.P. (floresta nativa e água) estão adequadas à legislação, e representa 

55,68% da Área de Preservação Permanente. Assim, as áreas à serem recuperadas totalizam 

2.483,46 ha que equivalem à 44,32% da Área de Preservação Permanente. Na figura 34 segue 
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a hidrografia e os setores da empresa Palma Sola S/A. 

 

 

FIGURA 34. Mapa de hidrografia e A.P.P. da bacia hidrográfica do Rio Lageado 

Grande. 

 

Na figura 35 consta outro produto do Modelo Numérico do Terreno que é a visualização 

em 3D, onde os eixos x e y representam as coordenadas e o eixo z representa as cotas 

altimétricas. Esta representação foi elaborada utilizando-se as classes hipsométricas com a 

variação de cores a cada 100m de altitude.   
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FIGURA 35. Visualização em 3D da bacia hidrográfica do Rio Lageado Grande 

 

Por fim, foi elaborado um gráfico, presente na figura 37, com o recorte da bacia 

hidrográfica, seguindo o traçado do leito principal do rio. Este gráfico também é um produto 

do Modelo Numérico do Terreno. Na seqüência está a figura 36 com o recorte da imagem do 

sensor SRTM e o traçado do leito principal do rio Lageado Grande. Ainda na figura 36, foi 

inserido a grade retangular com as cotas altimétricas do sensor altimétrico SRTM.  



 

 

 

 

 

 

93 

                       

FIGURA 36. Imagem e grade retangular da missão SRTM com o recorte da bacia 

hidrográfica do Rio Lageado Grande e o traçado utilizado para o cálculo do seu perfil 

longitudinal 

 

Na figura 37 segue o gráfico com o perfil do leito principal do rio Lageado Grande. É 

possível observar a Serra da Fartura onde estão localizadas as cotas mais altas da bacia 

hidrográfica. Nesta parte superior da Serra da Fartura se concentram as áreas com menos 

declividade e totalmente mecanizáveis, onde predominam as culturas anuais e pastagens. O 

leito principal do rio Lageado Grande se estende por um trecho de aproximadamente 50 km.   
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FIGURA 37. Cálculo do perfil longitudinal da bacia hidrográfica do Rio Lageado 

Grande 

 

 

3.3 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 

 

A bacia hidrográfica do Rio Verde, conforme as figuras 38 e 39, possui uma área total 

de 8.799,07 hectares, onde 871,15 hectares são compostos por reflorestamentos comerciais, 

que correspondem a 9,91% da área total da bacia hidrográfica. Áreas compostas por água 

representam 18,99 hectares, que equivalem a 0,22% da área total, que são compostas 

basicamente por pequenos açudes utilizados para suprir a necessidade de água dos animais 

(pecuária). As edificações correspondem somente a 17,59 hectares que equivalem a 0,19% da 

área total da bacia hidrográfica, onde não há nenhum perímetro urbano. O solo exposto se 

estende por uma área de 31,77 hectares que equivalem a 0,37% da área total da bacia, que 

pode variar dependendo da época, conforme ocorrem os preparos de solo para plantio. A 

floresta nativa se estende por 3.399,62 hectares que representa 38,63% do total da área da 

bacia. Por fim a agropecuária apresenta 4.459,95 hectares que equivalem a 50,68% da área 

total e representa o uso mais significativo desta bacia hidrográfica, que é a bacia estudada que 

possui a maior área de agropecuária em termos percentuais. Isto se deve à grande área 

mecanizável presente na bacia hidrográfica. 
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FIGURA 38. Mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do Rio Verde 
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FIGURA 39. Gráfico de uso do solo na bacia hidrográfica do Rio Verde 



 

 

 

 

 

 

96 

 

Foi elaborado um mapa de declividade da bacia, constituído pela figura 40, visto que o 

uso do solo está estritamente relacionado com o relevo. A bacia hidrográfica do Rio Verde 

possui uma área total de 8.799,07 ha, onde 1.814,12 ha foram classificados na faixa entre 0 e 

5% de declividade, e que correspondem a 20,61% da área total da bacia. No intervalo entre 5 

e 12% de declividade foram classificados 3.420,42 ha, que correspondem a 38,87% da área 

total desta bacia hidrográfica. A faixa entre 12 e 30% possui uma área equivalente a 3.514,31 

que corresponde a 39,93% da área total identificada na bacia hidrográfica. E por fim, na faixa 

entre 30 e 47% foram identificados 50,22 ha, que equivalem a 0,57% da área total da bacia 

hidrográfica. 

Na figura 40, percebe-se que a bacia hidrográfica do Rio Verde não possui área com 

mais de 47% de declividade, apresentando algum tipo de restrição ao uso do solo por 

declividade em apenas 50,22 ha (0,57% da área total) que é relacionado ao uso do solo 

urbano, que neste caso não consta na bacia hidrográfica, sendo que restrição total de uso 

(Áreas de Preservação Permanente) não foi identificado na bacia. Desta forma 59,48% 

(5.234,54 ha) da área total foram classificados como passíveis de mecanização, e sem 

restrição de uso pela legislação brasileira. Este percentual reflete a elevada área de 

agropecuária presente na bacia em termos percentuais.          
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FIGURA 40. Mapa de declividade da bacia hidrográfica do Rio Verde 

 

Além do mapa de declividade, foi elaborado o mapa hipsométrico da bacia (figura 41) 

com suas respectivas classes altimétricas. A bacia hidrográfica do Rio Verde possui uma área 

total de 8.799.07 ha, sendo que 3.249,16 ha se localizam na faixa entre 670 e 770 metros, 

compreendendo 36,92% da área total. Na classe definida entre 770 e 870 metros, estão 

situados 3.848,45 ha que equivalem a 43,74% da área total, e representa a maior parte da 

bacia hidrográfica. Na faixa com maior altitude, e localizada próxima ao divisor dos estados, 

estão situados 1.701,46 ha, equivalentes a 19,34% da área total da bacia hidrográfica. Essa 

faixa possui intervalo entre 870 e 938 metros de altitude. Esta bacia hidrográfica possui pouca 

amplitude altimétrica em relação às outras bacias, oscilando entre 678 e 938 metros de 

altitude. 
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FIGURA 41. Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do Rio Verde 

 

Outro produto do Modelo Numérico do Terreno é o mapa planialtimétrico (figura 46), 

que possui isolinhas eqüidistantes em 10 metros. Por fim a bacia do Rio Verde possui a maior 

cota altimétrica identificada entre as três bacias hidrográficas, atingindo a marca de 938 

metros, e a menor cota nesta bacia foi de 678 metros na sua foz, resultando em uma amplitude 

altimétrica de 260 metros. Esta amplitude foi a menor identificada entre as três bacias 

analisadas, em virtude de sua foz se situar em uma cota relativamente alta. Este fato ocorre 

porque a bacia não possui área dentro dos limites da Serra da Fartura, que poderia resultar em 

uma maior variação no relevo, como ocorre com as outras duas bacias hidrográficas estudadas 

e que possuem um relevo mais dissecado nas partes mais baixas conforme se ultrapassa o 

limite da Serra.      
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FIGURA 42. Mapa planialtimétrico da bacia hidrográfica do Rio Verde  

 

Na bacia hidrográfica do Rio Verde, conforme a figura 43, foram identificados 236,16 

km de cursos de água, 317 nascentes, o perímetro é 44.440,27 metros e a densidade de 

drenagem (cursos de água por área = Dd) é 2,68. A área total da empresa Palma Sola S/A é de 

719,21 ha, representado pelos setores 18, 19, 20, 21 e 24, presentes nos apêndices. A área 

total definida como Área de Preservação Permanente na bacia foi de 1.633,86 ha (18,56% da 

área total da bacia), sendo que 1,62 ha (0,10% da A.P.P.) são ocupados por espelho de água, 

3,96 ha (0,25% da A.P.P.) são ocupados por solo exposto, 797,49 ha (48,81% da A.P.P.) são 

ocupados por floresta nativa e 830,79 (50,84% da A.P.P.) são ocupados por agropecuária. 

Assim, 799,11 ha de A.P.P. (floresta nativa e água) estão adequadas à legislação, o que 

representa 48,90% das Áreas de Preservação Permanente. Já as áreas a serem recuperadas 

representam 834,75 ha, que representam 51,10% das Áreas de Preservação Permanente. Na 

seqüência podemos observar a figura 43 com a hidrografia, os perímetros dos setores da 

empresa e as Áreas de Preservação Permanente da bacia hidrográfica do Rio Verde.  
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FIGURA 43. Mapa de hidrografia e A.P.P. da bacia hidrográfica do Rio Verde 

 

Portanto as três bacias hidrográficas apresentam um índice de densidade de drenagem 

em conformidade com o observado em uma microbacia no Estado do Rio de Janeiro, que 

apresentou um índice de 2,41 (Salgado, et al, 2009). Com relação às nascentes, elas 

localizam-se majoritariamente nas áreas mais altas, ou cabeceiras de drenagem. Desta forma a 

bacia do Rio Verde possui mais nascentes proporcionalmente à área e sua densidade de 

drenagem é maior também. Isto se deve ao fato desta bacia se localizar inteiramente em uma 

área de cabeceiras de drenagem, onde sua foz encontra-se a 678 metros de altitude, enquanto 

as outras duas bacias possuem a foz a 370 metros. A bacia do rio Capetinga é a que possui a 

menor densidade de drenagem e a menor concentração de nascentes por área da bacia, isto se 

deve ao fato de ela concentrar menos áreas de mananciais em seu interior.     

A figura 44 que se segue é a visualização em 3D, que é um produto do Modelo 

Numérico do Terreno, e possui as coordenadas nos eixos x e y, e as cotas altimétricas no eixo 

z. Pode-se observar que a bacia hidrográfica possui sua foz orientada para o norte, ao 

contrário das outras duas bacias estudadas que possuem orientação para o sul. Observa-se 

também que somente três classes hipsométricas estão presentes, evidenciando a pouca 
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amplitude altimétrica.  

 

FIGURA 44. Visualização em 3D da bacia hidrográfica do Rio Verde 

                                                                                              

 Por fim nas figuras 45 e 46 gerou-se um recorte do perfil do leito principal do Rio 

Verde. Esta operação também é um produto do Modelo Numérico do Terreno.  

A figura 47 possui o recorte da imagem do sensor SRTM com a bacia do Rio Verde, a 

grade retangular do sensor (e suas respectivas cotas altimétricas) e o traçado do leito principal 

do Rio Verde.  
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FIGURA 45. Imagem e grade retangular da missão SRTM com o recorte da bacia 

hidrográfica do Rio Verde e o traçado utilizado para o cálculo do seu perfil longitudinal 

     

Observando o gráfico da figura 46 pode-se observar que a variação altimétrica é baixa 

até se atingir o divisor de águas, que se localiza próximo ao limite da Serra da Fartura. O leito 

principal do rio se estende por um trecho de aproximadamente 15 km. Segue a figura com o 

gráfico da bacia hidrográfica do Rio Verde. 

 

FIGURA 46. Cálculo do perfil longitudinal da bacia hidrográfica do Rio Verde 
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3.4. Mapas dos setores (propriedades) da empresa Palma Sola S/A 

 

Os mapas dos setores da empresa, que constam nos apêndices, foram elaborados 

utilizando-se a vetorização manual sobre a imagem do satélite ALOS, que possui alta 

resolução espacial (2,5 metros), por meio da interpretação visual da mesma. O perímetro foi 

levantado em campo utilizando-se um GPS geodésico, para que se obtivesse maior precisão, 

evitando assim, dúvidas de proprietários lindeiros (confrontantes), e enquadrando o 

levantamento dentro das normas de georreferenciamento do INCRA, em que o erro posicional 

do ponto deve ser inferior a 0,5 metros.     

As propriedades da empresa são compostas por 16 setores, que estão localizados nos 

municípios de Marmeleiro/PR e Palma Sola/SC, e distribuídos nas três bacias hidrográficas 

mapeadas. Nos mapas foram levantadas informações do uso do solo e informações de 

planilhas e mapas antigos com dados do reflorestamento comercial da empresa.  

Os setores somados totalizam uma área de 4.580,55 ha, sendo 530,12 ha de A.P.P. 

adequada (com vegetação nativa), 1892 ha com floresta nativa, 1976,48 ha com 

reflorestamento comercial, 28,77 ha com A.P.P. a recuperar, 8,36 ha com espelhos de água e 

144,83 ha que compreendem estradas municipais, estradas internas, carreadores e edificações. 

Os mapas de todos os setores da empresa seguem nos apêndices. Na figura 47 consta 

um exemplo de um dos mapas das propriedades e na tabela 1 constam os dados de todos os 

setores da empresa.  
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FIGURA 47. Mapa do setor 19 da empresa Palma Sola S/A 

 

 

TABELA 1. Dados de uso do solo dos setores da empresa Palma Sola S/A 

 

 

 

Os mapas de uso e ocupação do solo das propriedades (setores) da empresa Palma Sola 

S/A, que constam nos apêndices do trabalho, atenderam ao princípio 1 da certificação 

ambiental. Nestes mapas localizaram-se as áreas de preservação permanente e mata nativa 

(para averbação de reserva legal). Os locais em que havia uso inadequado da área de 
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preservação permanente foram destacados e orientados para a recuperação. Os perímetros das 

propriedades foram levantados em campo de acordo com a lei do georreferenciamento do 

INCRA, buscando mais uma vez atender ao princípio do cumprimento da legislação. 

Visando o cumprimento do princípio 5, foram adicionados dados dos plantios florestais 

e seus respectivos talhões em tabelas anexadas aos mapas, para que dessa forma os 

planejadores da empresa possam basear a intensidade e o ciclo de exploração nestes dados, 

correlacionando-os com o crescimento da floresta, e estabelecendo os períodos de corte na 

época em que a floresta atingir sua máxima produtividade. As estradas internas foram 

adicionadas nos mapas, para que dessa forma passam ser reavaliadas e terem seus trajetos 

alterados, quando necessário, visando maior operabilidade e economia de combustível, por 

exemplo. 

Os mapas (setores) elaborados na pesquisa definiram as áreas de preservação 

permanente, recuperadas e à recuperar, estabelecendo exatamente as áreas para exploração 

madeireira e áreas para proteção das florestas. Desta forma, estes mapas também colaboram 

no cumprimento do princípio 6. 

Em virtude de apresentar grandes áreas de floresta ombrófila mista (mata de araucária), 

que está ameaçada de extinção, todas as áreas de mata nativa foram mapeadas e será 

recomendada a averbação da reserva legal na matrícula. Os mapeamentos ofereceram suporte 

para outras pesquisas realizadas na empresa visando catalogar as espécies da fauna em 

extinção (primatas, aves, mamíferos, etc) presentes nas áreas. Assim, estes mapas subsidiarão 

o princípio 9, que busca a preservação de áreas de alto valor de conservação. 

 

 

3.5. Representatividade dos setores (propriedades) da empresa Palma Sola S/A nas 

respectivas bacias hidrográficas 

 

A pesquisa, após realizar o mapeamento e a caracterização das bacias hidrográficas, 

bem como o mapeamento dos setores da empresa, buscou avaliar a representatividade destes 

setores nas suas respectivas áreas de influência direta (bacias hidrográficas), utilizando-se dos 

dados levantados. Desta forma, objetivou-se avaliar o possível impacto ambiental (positivo ou 

negativo) dos setores nas respectivas bacias, e subsidiar o planejamento das ações corretivas 

quando necessárias. 
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Na tabela 2 consta os dados das três bacias hidrográficas, que foram correlacionados 

com os dados dos setores (propriedades) presentes em suas respectivas áreas. 

 

TABELA 2. Dados das bacias hidrográficas pesquisadas              

                       

 

  

Assim, na bacia hidrográfica do Rio Capetinga, conforme as tabelas 2 e 3, a área total é 

de 26.750,50 ha e as áreas dos setores somados nesta bacia hidrográfica totalizam 1.194,39 

ha, o que representa 4,46% da área da bacia hidrográfica. As Áreas de Preservação 

Permanente da bacia do Rio Capetinga somaram 2.721,60 ha, e as dos setores somaram 85,64 

ha, o que significa que a empresa possui 3,14% da A.P.P. total da bacia hidrográfica. Desse 

total de A.P.P., a bacia possui 1.357,92 ha de A.P.P. adequada à legislação, e as propriedades 

possuem 85,43 ha de A.P.P. adequada, o que representa 6,29% de todas as Áreas de 

Preservação Permanente adequadas da bacia. Com relação a A.P.P. à ser recuperada, a bacia 

possui 1.363,68 ha e os setores possuem 0,21 ha, que representa 0,01% da A.P.P. à ser 

recuperada na bacia. Desta forma, a bacia hidrográfica do Rio Capetinga possui 50,10% de 

suas Áreas de Preservação Permanentes à serem recuperadas, e os setores possuem 0,23% de 
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suas A.P.P. à serem recuperaradas nesta bacia. Com relação à floresta nativa, a bacia do Rio 

Capetinga possui 12.015,68 ha e os setores possuem 698,11 ha, o que representa 5,80% de 

toda a floresta nativa presente na bacia hidrográfica. Já os reflorestamentos comerciais 

possuem uma área de 1.119,37 ha na bacia hidrográfica e 269,42 ha nos setores, o que 

representa 24,06% de todo o reflorestamento da bacia. 

Na bacia hidrográfica do Rio Verde, de acordo com as tabelas 2 e 3, a área total é de 

8.799,07 ha e a área dos setores somados nesta bacia é de 719,21 ha, o que representa 8,17% 

da área total da bacia. As Áreas de Preservação Permanente da bacia do Rio Verde somaram 

1.633,86 ha, e a dos setores somaram 93,32 ha, que representa 5,71% da A.P.P. total da bacia. 

Do total da A.P.P., 799,11 ha estão adequados à legislação brasileira, e nos setores, 84,24 ha 

estão adequados, o que representa 10,54% da A.P.P. adequada na bacia. Com relação às Áreas 

de Preservação Permanente à serem recuperadas, a bacia do Rio Verde possui 834,75 ha, 

enquanto os setores possuem 9,08 ha, o que representa 1,08% da A.P.P. à ser recuperada na 

bacia hidrográfica. Assim, a bacia do Rio Verde possui 51,09% de suas Áreas de Preservação 

Permanente com a necessidade de recuperação, e os setores possuem 9,77% de suas áreas 

com a necessidade de serem recuperadas. Com relação à floresta nativa, a bacia hidrográfica 

possui uma área de 3.399,62 ha, e os setores possuem uma área de 75,45 ha, que representam 

2,21% da floresta nativa presente na bacia. Os reflorestamentos comerciais se estendem por 

uma área de 871,15 ha na bacia hidrográfica, e nos setores possuem uma área de 514,31 ha, o 

que representa 59,03% de todo o reflorestamento da bacia hidrográfica do Rio Verde. 

Por fim, a bacia hidrográfica do Lageado Grande, conforme as tabelas 2 e 3, possui uma 

área total 48.218,82 ha, sendo que a área dos setores soma 2.761,01 ha que representa 5,72% 

da área total da bacia. As Áreas de Preservação Permanente somaram 5.604,66 ha na bacia e 

364,44 ha nos setores, o que significa que 6,50% das A.P.P. estão dentro das áreas da 

empresa. Na bacia do Lageado Grande, 3.121,20 ha estão adequados à legislação, e nos 

setores da empresa 345,45 ha estão adequados, o que representa 11,06% da A.P.P. adequada 

da bacia. Nesta bacia 2.483,46 ha da A.P.P. precisam ser recuperados, e nos setores 18,82 ha 

precisam de recuperação, o que representa 0,75% da A.P.P. à ser recuperada. Assim, a bacia 

hidrográfica do Lageado Grande possui a necessidade de recuperar 44,31% de suas Áreas de 

Preservação Permanente, e a empresa Palma Sola/SA possui a necessidade de recuperar 

5,16% de suas áreas. Com relação à floresta nativa, a bacia hidrográfica possui 24.926,84 ha, 

e a empresa possui 1.113,25 ha que representam 4,46% da floresta nativa presente na bacia 
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hidrográfica. Já os reflorestamentos comerciais somam 1.834,39 ha na bacia e 1.168,43 ha na 

empresa, o que significa que a empresa possui 63,69% do reflorestamento presente na bacia 

hidrográfica. 

As edificações, as estradas internas, carreadores, estradas municipais e o espelho de 

água não foram contabilizados nesta análise por possuírem áreas pouco representativas ou de 

difícil mensuração, como no caso das estradas.    

 

TABELA 3. Dados da representatividade dos setores da empresa Palma Sola S/A nas 

respectivas bacias hidrográficas 

 

 

 

Os mapas utilizados na caracterização das bacias hidrográficas ajudaram a estabelecer a 

representatividade da empresa nas áreas das respectivas bacias, ajudando a estabelecer, 

indiretamente, o tamanho do impacto do manejo florestal nas bacias. Este impacto pode ser 

em virtude do uso de produtos químicos, geração de resíduos, perda de solo, assoreamento de 

corpos de água, impacto sobre a fauna (presença de animais em extinção na área de 

reflorestamento, etc), dentre outros. Assim, estes mapas atendem ao princípio 6 da 

certificação florestal, que busca minimizar o impacto ambiental da produção florestal, no 
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entanto é necessário quantificar o possível impacto por meio dos mapas anteriormente e 

posteriormente por meio de monitoramentos. 

Desta forma, os mapas subsidiarão o monitoramento contínuo, visto que alguns deles 

são atualizações e aperfeiçoamentos de mapas antigos. Entretanto será proposto a elaboração 

de mapas periodicamente a fim de atualizar os dados de campo e de uso do solo, e estabelecer 

uma análise temporal das bacias hidrográficas. Assim, os trabalhos atenderão ao princípio 8, 

que visa o monitoramento constante das áreas de manejo, garantindo que os princípios serão 

atendidos com o passar dos anos. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permite concluir que as geotecnologias são fundamentais para o 

planejamento e a gestão ambiental, pois otimizam os processos de mapeamento e 

levantamento de dados geoespaciais que subsidiam o processo de tomada de decisão pelo 

planejador. 

As geotecnologias também são ótimas ferramentas para o manejo florestal, ajudando no 

planejamento do plantio até o corte do reflorestamento, na medida em que permite mensurar 

os talhões, a quantidade de mudas e a projetar a quantidade de madeira a ser cortada ao longo 

dos anos. Atenderam, também, aos princípios do FSC, mostrando-se uma ótima ferramenta 

para a certificação ambiental em florestas plantadas. 

Os softwares SPRING, AutoCAD, TopoEVN, EZSurv e EZFild cumpriram suas 

funções com eficiência, atendendo às necessidades apresentadas, manipulação dos dados e 

informações. 

O equipamento de GPS geodésico aferiu a precisão necessária, possuindo restrições 

somente com relação ao custo do equipamento. 

As imagens de satélite atenderam as necessidades, sendo um bom recurso para a 

pesquisa. A imagem ALOS possui restrição em relação ao custo, porém as imagens CBERS e 

LANDSAT não possuem a mesma restrição por serem distribuídas gratuitamente pelo INPE. 

A imagem do satélite LANDSAT pode ter gerado algumas generalizações com relação à 

classificação das Áreas de Preservação Permanente, pois ela apresenta resolução espacial de 

30 metros, que é a mesma faixa indicada para pequenos corpos de água. 

Com relação às bacias hidrográficas, o uso do solo apresentou grande correlação com a 

declividade, apresentando maiores áreas de agropecuária em áreas de menor declividade, 

portanto a bacia do Rio Verde apresenta maior proporção de agropecuária, seguida pela bacia 

do Rio Capetinga que possui boa parte de sua área dentro da Serra da Fartura, onde as 

altitudes são maiores e a declividade é menor, e por fim a bacia do Lageado Grande que tem a 

presença de muitos vales, cobertos por matas em virtude da dificuldade de mecanização. 

Ficou evidente também a concentração das nascentes nas áreas mais altas das bacias, 

constituindo-se de mananciais e cabeceiras de drenagem, que contribuíram para que a bacia 

do Rio Verde concentrasse, proporcionalmente, mais nascentes que as outras duas bacias.  

Em relação à representatividade da empresa nas bacias hidrográficas, ficou evidente que 
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individualmente a empresa possui área significativa dentro das bacias, principalmente em 

relação ao reflorestamento comercial, em que possui elevado percentual da área plantada. No 

entanto, somente uma pequena parte das Áreas de Preservação Permanente à serem 

recuperadas localiza-se nas propriedades da Palma Sola/SA, o que pode ser visto como bom 

indicativo de responsabilidade ambiental da empresa. 

Por fim, recomenda-se a realização de estudos mais detalhados nas áreas das três bacias 

hidrográficas, utilizando-se imagens com melhor resolução espacial e mapeando o maior 

número de propriedades possíveis. A classificação mais detalhada da vegetação nativa 

também é recomendada, diferenciando os estágios sucessionais da vegetação, assim como 

classificar melhor a agropecuária, evitando possíveis equívocos com relação aos “campos 

sujos” utilizados para pecuária, e que no presente estudo podem ter sido classificadas como 

mata nativa.    

Com relação à legislação, recomenda-se a atualização dos padrões propostos nas leis na 

medida em que estas forem sendo alteradas, como no caso do Código Florestal que está em 

discussão no Congresso brasileiro e pode ter seus parâmetros alterados. 
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