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RESUMO 

A interferência antrópica nos recursos hídricos altera seus componentes naturais que foram 

desenvolvidos em uma série de períodos evolutivos. Assim, a interferência humana em uma bacia 

hidrográfica é significativa e pode ser mensurada através da análise de uso e ocupação. Esta pesquisa 

propõe a aplicação da metodologia de classificação orientada a objetos para o mapeamento de uso e 

cobertura da terra no médio rio Araguari, de forma que evidencie a dinâmica de transformação da 

paisagem, considerando todas as implicações antrópicas, entre elas a situação fundiária das 

propriedades rurais localizadas na área de estudo. Os resultados do mapeamento demonstram uma 

expressiva alteração na paisagem resultante da construção do reservatório da UHE Ferreira Gomes 

Energia em 2014. Os dados indicam que a classe água representava 19,96km² em 2013, passando 

para 32,92km² em 2019. Conforme os dados do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), no médio 

curso da bacia hidrográfica do rio Araguari estão localizadas 10 propriedades rurais em fase de 

titulação. Os resultados apontam que 8 propriedades ainda estão em processo de regularização, 1 está 

certificada (mas sem confirmação de registro em cartório) e 1 com o registro cancelado.  

Palavras-Chave: rio Araguari; uso; ocupação 

 

ABSTRACT 

Anthropic interference in water resources alters its natural components that have been developed in 

a series of evolutionary periods. Thus, human interference in a watershed is significant and can be 

measured through the analysis of use and occupation. This research proposes the application of the 

object-oriented classification methodology for mapping land use and land cover in the middle 

Araguari River, in order to evidence the dynamics of landscape transformation, considering all 

anthropic implications, including the land situation of rural properties located in the study area. The 

results of the mapping show a significant change in the landscape resulting from the construction of 

the Ferreira Gomes Energia Reservoir in 2014. Studies indicate that the water class represented 19.96 

km² in 2013, to 32.92 km² in 2019. According to data from the Land Management System (SIGEF), 

in the medium course of the Araguari river basin, 10 rural properties are located in the titration phase. 

The results indicate that 8 properties are still in the process of regularization, 1 is certified (but without 

confirmation of registration in notary) and 1 with the registration canceled. 

Keywords: Araguari, use, occupation 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos relacionados a bacias hidrográficas possuem papel relevante na compreensão dos 

processos morfogenéticos que atuam na superfície terrestre. Conforme Christofoletti (1980) estes 

estudos esclarecem importantes questões geomorfológicas, sobretudo, por ser o curso do rio um dos 

agentes mais atuantes na modelagem da paisagem. Assim, o estudo das redes hidrográficas torna-se 

relevante para a compreensão dos processos evolutivos da paisagem, bem como, esclarecem 

processos erosivos e orientam a avaliação de impactos. 

A intervenção antrópica no sistema hídrico está associada ao uso múltiplo da água, como as de 

consumo humano e aquelas geradoras de energia. Entretanto, é importante destacar, que as atividades 

hidrelétricas representam pontos negativos e positivos que merecem ser discutidos. Diante da 

perspectiva econômica, as Usinas Hidrelétricas (UHE) foram responsáveis pelo desenvolvimento dos 

grandes centros industriais, enquanto na perspectiva dos sistemas naturais, estas atividades resultam 

em impactos de diversas escalas "represam rios, inundam áreas produtivas e reconfiguram a vida de 

comunidades tradicionais" (CORRÊA, 2018, p. 49). 

Pode-se observar o mesmo movimento ocorrendo no município de Ferreira Gomes, onde o 

desenvolvimento do setor energético modificou o arranjo espacial da bacia hidrográfica do rio 

Araguari. O contexto histórico em que o município se insere, seguiu os processos econômicos que 

acompanharam a Amazônia do período colonial até a atualidade: extração mineral e vegetal. Na 

contemporaneidade, Corrêa e Porto (2017) afirmam que o território amapaense experimentou uma 

nova fase de investimentos no setor energético, estando estes, localizados no médio curso da bacia 

hidrográfica do rio Araguari, as quais destacam-se, as Usinas Hidrelétricas Coaracy Nunes (1975), 

UHE Ferreira Gomes Energia (2014) e UHE Cachoeira Caldeirão (2016). 

Conforme o Plano Diretor Participativo do município de Ferreira Gomes (2013), existem quatro 

grupos de uso e ocupação do solo no meio rural no município: agricultura, pecuária, silvicultura e 

conservação. Contudo, uma área correspondente a 122.086 hectares fora descartada da delimitação 

pelo município tendo sido justificada pela “reconhecida falta da regularização fundiária em glebas do 

Governo Federal" (Ferreira Gomes, 2013, p. 54). Além disso, a pequena quantidade de terras sob 

domínio do governo Estadual impede uma efetiva demarcação de políticas fundiárias para o estado, 

que até agora limita-se a distribuições precárias de ocupação (DOMINGUES et al., 2004). 

De acordo com os dados do Macrodiagnóstico do Estado do Amapá (2006), das terras do estado 

68% estão sob jurisdição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), seguido 

de 12,35% pertencente ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), 11,7% sob jurisdição do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do estado 

do Amapá (IMAP) e 8,25% sob controle da Fundação Nacional do índio (FUNAI). Somada a estes 

fatores, a situação fundiária também agrega significativas transformações na paisagem no médio 

Araguari. 

O mapeamento dos diferentes tipos de uso e ocupação do solo são importantes para a 

compreensão das características físicas e os impactos ambientais ocasionados no meio ambiente. Em 

conformidade com IBGE (2013), os levantamentos de cobertura da terra fornecem subsídios para 

análises e avaliações ambientais como os provenientes de “desmatamentos, da perda da 

biodiversidade, das mudanças climáticas, ou ainda, os inúmeros impactos gerados pelos altos índices 

de urbanização” (IBGE, 2013, p. 37). Assim, ao retratar as diferentes tipologias de uso os estudos de 

cobertura terrestre auxiliam no planejamento e à tomada de decisões estratégicas. 

Com o desenvolvimento tecnológico, os sensores remotos passaram a possuir melhores 

resoluções espaciais o que propiciou novas formas de análises da superfície terrestre. Deste modo, o 

uso de dados orbitais passou a requerer novos métodos de abordagem das quais “entre as opções 

disponíveis na atualidade destaca-se a abordagem orientada a regiões homogêneas” (CENTENO et 

al. 2003, p.49). Ainda conforme os autores, essa metodologia parte da premissa que a informação 
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espacial não está atrelada somente ao pixel, mas também nos objetos e na relação entre eles, adotando 

como unidade de análise, regiões homogêneas. 

Dada a magnitude dos recursos naturais existentes no território brasileiro, muitas resoluções de 

proteção aos recursos florestais foram incorporadas nas políticas ambientais do país. Entre elas, 

destaca-se a Lei do Código Florestal n° 12.651, que estabelece normas de preservação da vegetação 

em áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito e estabeleceu o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), obrigatório para todas as propriedades rurais (BRASIL, 2012). Quanto ao meio rural 

brasileiro, destacam-se as contribuições do INCRA nas políticas de reforma agrária e no 

gerenciamento do banco de dados do meio rural brasileiro, o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). 

Diante do contexto apresentado, esta pesquisa propõe a aplicação da metodologia orientada a 

objetos para o mapeamento de uso e cobertura da terra no médio rio Araguari, de forma que evidencie 

a dinâmica de transformação da paisagem, considerando todas as implicações antrópicas, entre elas a 

situação fundiária das propriedades rurais localizadas na área de estudo. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Inserida na bacia hidrográfica do rio Araguari, o município de Ferreira Gomes trouxe como 

primeira atividade econômica a geração de energia elétrica no ano de 1975, com a instalação da UHE 

Coaracy Nunes. Ainda neste século XXI, a bacia agregou outras duas, a UHE Ferreira Gomes Energia 

em 2014 e UHE Cachoeira Caldeirão, em 2016. Conforme os dados rurais do SIGEF (2021), na região 

do médio rio Araguari estão localizadas 10 propriedades rurais ainda em fase de regularização 

fundiária, conforme a figura 1. A população do município segundo dados IBGE  

(2010) era de 5.802 habitantes e densidade demográfica de 1,15 hab/km². Já para o ano de 2020, o  

instituto aponta uma estimativa de 7.967 pessoas residentes no município. 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo 

 

Fonte: SIGEF; USGS; IBGE. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A etapa inicial desta pesquisa consiste no levantamento de dados cartográficos (Base 

Cartográfica do estado do Amapá e acervo fundiário do SIGEF) e dados orbitais provenientes da 

plataforma do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A figura 2 apresenta um fluxograma 

das etapas dos procedimentos empregados onde destacam-se as fases do pré-processamento 

(composição de bandas e delimitação da área de estudo), processamento (segmentação 

multiresolução, seleção de amostras e classificação orientada a objetos) e pós-processamento 

(elaboração de mapas, tabulação dos dados, análise quantitativa dos dados).  

Figura 2. Etapas dos procedimentos metodológicos empregados. 

 

Fonte: TAVARES, L. C. 

Em relação a escolha das imagens, adotou-se o critério de analisar a paisagem a partir do ano 

de 2013 pois é ano que antecede a instalação da UHE Ferreira Gomes Energia, em 2014. Todavia, 

em virtude da série Sentinel disponibilizar cenas somente a partir do ano de 2015, esta pesquisa 

considerou como análise a imagem do Landsat 8 datada em 27/09/2013 e Sentinel 2B (22/08/2017 e 

26/09/2019). As imagens selecionadas datam dos meses de agosto-setembro pois é o período de 

estiagem na região e a composição colorida foi definida com o intuito de obter uma melhor 

interpretação das feições geográficas de vegetação, solo exposto, água e área antropizada, conforme 

a figura 3. 

Figura 3. Resolução temporal de 6 anos no médio curso do rio Araguari. 
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Fonte: USGS. 

Classificação orientada a objeto   

Diferentemente dos métodos tradicionais pixel a pixel, a classificação orientada a objeto se 

apresenta como uma importante ferramenta para análises de uso e ocupação da terra. Em 

conformidade com Desclée et al. (2006), a segmentação de imagens na plataforma eCognition 

consiste na divisão da imagem de satélite, agregando atributos espaciais contínuos e homogêneos, 

conhecidos agora como “objetos”. O algoritmo de “segmentação multiresolução” da plataforma 

consiste nos critérios de escala, forma e textura. Na tabela 1, estão descritos os parâmetros de 

segmentação e o número de objetos identificados para cada imagem analisada. 

Tabela 1 - Definição dos critérios de segmentação e objetos identificados. 

Ano Escala Forma Textura Objetos

2013 50 0,1 0,5 2.192

2017 70 0,1 0,5 5.114

2019 70 0,1 0,5 5.052  

Fonte: Os autores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados do mapeamento demonstram que em 2013 o arranjo da paisagem era composto por 

um arranjo significativo das áreas de cerrado e florestas Ombrófilas Densa. Contudo, observa-se o 

crescimento das áreas de solo exposto associadas a abertura de terrenos para a instalação da UHE 

Ferreira Gomes, que ocorreu no ano posterior. Em 2017, registrou-se um aumento expressivo de 

vazão no curso da bacia do rio Araguari. Observa-se certa redução das áreas de cerrado e melhora na 

identificação das vegetações secundárias e de florestas Ombrófilas, como também no traçado das 

estradas, ramais e área antropizada. Esta dinâmica, está associada a qualidade espacial de 10 metros 

nas imagens do satélite Sentinel 2B, que superam as de 30m do Landsat 8. Em 2019, a dinâmica da 

paisagem sofre novas modificações com o surgimento de atividades de aquicultura ocupando as áreas 

do reservatório, demonstrando o intenso processo de antropização neste trecho da bacia hidrográfica 

(figura 4). 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 6 

Figura 4. Mapas de uso e ocupação do solo do médio rio Araguari 

 

Fonte: Os autores 

A partir dos dados levantados (tabela 2), todas as classes que atuam na dinâmica da paisagem 

do médio Araguari, revela que o ano de 2013 foi marcado pelo intenso processo de retirada de 

vegetação e urbanização onde o solo exposto representa 11,40 km² e a área antropizada 9,24 km². No 

entanto, a mudança mais significativa na paisagem está associada ao aumento das áreas inundadas 

permanentemente pelo rio Araguari que passou de 19,95km² em 2013, para 33km² em 2017 devido a 

construção do reservatório da UHE Ferreira Gomes. No quesito redução, destacam-se as 

fitofisionomias de cerrado e floresta de galeria que decresceram de 48,43km² para 40,80km² (cerrado) 

e 6,23km³ para 5,63km² (mata de galeria), em 2019. 

Tabela 2:Área das classes mapeadas no médio rio Araguari. 

Classes Area Km² % Classes Área Km²% Classes Área Km² %

Água 19,96 12,78% Água 33,01 21,12% Água 32,92 21,11%

Área Antropizada 9,24 5,92% Área Antropizada 9,05 5,79% Área Antropizada 10,11 6,48%

Cerrado 48,43 31,02% Cerrado 47,05 30,11% Cerrado 40,80 26,17%

Floresta Ombrofila Densa 36,69 23,50% Floresta Ombrofila Densa 38,17 24,43% Floresta Ombrófila Densa 36,38 23,33%

Floresta de Galeria 6,23 3,99% Floresta de Galeria 4,27 2,74% Floresta de Galeria 5,63 3,61%

Solo Exposto 11,40 7,30% Solo Exposto 2,25 1,44% Solo Exposto 4,63 2,97%

Vegetação Secundária 19,74 12,64% Vegetação Secundária 22,44 14,36% Vegetação Secundária 25,44 16,31%

Nuvens 2,47 1,58% Viveiro de Peixes 0,01 0,01% Viveiro de Peixes 0,01 0,01%

Sombra de Nuvens 1,98 1,27%

TOTAL 156,14 100,00% 156,26 100,00% 155,91 100,00%

2013 2017 2019

 

Fonte: Os autores 

A área de estudo apresenta fitofisionomias de Cerrado típico com presença de Floresta de 

galeria, Campo cerrado com enclaves de Florestas de galeria, área de ecótono de contato 

Cerrado/Floresta Ombrófila Densa, formando complexos ecossistemas (Figuras 5, 6 e 8). As 

formações vegetais agregam significativa proteção para os solos, já que elas impedem o contato direto 

entre as gotas de chuva e o solo, freando o escoamento superficial e o processo erosivo, que ganha 
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intensidade quando a área não há cobertura vegetal. O tipo de vegetação e solos também diferem 

diante do processo erosivo, uma vegetação mais aberta e/ou campos arbustivos e gramíneas como os 

campos cerrado, apresenta grau de erosão maior que uma área de floresta fechada. Contudo ainda 

segue com importante função, para reduzir a dinâmica erosiva, diferente de áreas em que os solos 

estão expostos. 

  No estado do Amapá os ecossistemas que apresentam maior vulnerabilidade à incêndios 

englobam as formações de cerrado, devido a sua composição vegetal, intenso uso para atividades 

econômicas e concentra a área mais povoada do estado. Conforme Belém e Cabral (2019), a bacia 

hidrográfica do rio Araguari também sofre com a qualidade da água, especialmente em períodos de 

estiagem, onde há muitas queimadas na região.  A figura 7 traz registro de uso do fogo em áreas de 

cerrado em propriedades rurais que não estão registradas pelo SIGEF. 

Figuras 5, 6, 7 e 8. Formações vegetais e registro do uso do fogo na área de estudo. 

 

Fonte: Acervo dos autores. 

A análise da situação fundiária nesta região é de suma importância, pois o uso da terra é um 

fator determinante na qualidade do sistema hídrico. De acordo com o acervo fundiário do SIGEF 

(2021) as 10 propriedades rurais localizadas no rio Araguari indicam que 80% das terras não estão 

regularizadas e apresentam pendências de fiscalização e titulação. A situação aponta fragilidade nas 

políticas de regularização fundiária como também, acabam por intensificar as atividades antrópicas 

na bacia do rio Araguari de forma desordenada (tabela 3). 

Tabela 3 - Situação Fundiária das propriedades rurais do médio Araguari 

ID DETENTOR SITUAÇÃO FUNDIÁRIA %

1 Madeireira Araguari Eirele Não certificada - Pend. De Fiscalização e Titulação

2 O. Souza de Campos Não certificada - Pend. De Fiscalização e Titulação

3 Sítio Deus Proverá Não certificada - Pend. De Fiscalização e Titulação

4 D. Rebeiro de Sousa Não certificada - Pend. De Fiscalização e Titulação

5 Retiro Santa Luzia Não certificada - Pend.De Titulação

6 Retiro N. S. de Aparecida Não certificada - Pend.De Titulação

7 G. Tavares Lupo Não certificada - Pend.De Titulação

8 E. de Moura Lima Não certificada - Pend.De Titulação

9 W. Gonçalves de Souza Certificada - S/ Confirmação de Regis. em Cartório 10%

10 O. Sales dos Santos Cancelada 10%

40%

40%

 

Fonte: INCRA/SIGEF 
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 Na tabela 4, consta a área das classes de uso e ocupação para as 10 propriedades rurais 

localizadas no médio rio Araguari. Os resultados indicam que as propriedades rurais são amplamente 

cobertas pelas fitofisionomias de Cerrado e Florestas Ombrófilas Densas. Contudo, as formações de 

cerrado constituem-se como as áreas mais pressionadas, chegando a registrar 30,9% de área em 2013 

para 25,6% em 2019. As propriedades também foram impactadas pelo aumento de vazão do rio 

Araguari onde registrou-se 3,3% de área para o ano de 2017 e 3,1% no ano de 2019. As taxas de 

antropização manifestam-se em todos os anos analisados alcançando áreas de 0,33 km² a 0,38km2. 

Em relação as formações de vegetação secundária (7,1% em 2013 – 9,9% em 2019) e floresta de 

galeria (4,8% em 2013 – 5,7% em 2019), estas apresentam-se com índices positivos e de pouca 

variação, estando associadas a qualidade espacial do satélite Sentinel, que possibilitou a identificação 

de áreas não registradas no ano de 2013. 

Tabela 4 – Área das classes nas propriedades rurais. 

Classes Área Km² % Classes Área Km² % Classes Área Km² %

Área Antropizada 0,33 6,9% Área Antropizada 0,28 5,9% Área Antropizada 0,38 8,0%

Cerrado 1,46 30,9% Cerrado 1,71 36,4% Cerrado 1,20 25,6%

Floresta Ombrófila Densa 1,79 38,0% Floresta Ombrófila Densa 1,99 42,2% Floresta Ombrófila Densa 1,90 40,4%

Floresta de Galeria 0,22 4,8% Floresta de Galeria 0,24 5,1% Floresta de Galeria 0,27 5,7%

Solo Exposto 0,58 12,3% Solo Exposto 0,03 0,6% Solo Exposto 0,34 7,3%

Vegetação Secundária 0,33 7,1% Vegetação Secundária 0,31 6,6% Vegetação Secundária 0,47 9,9%

Água Água 0,16 3,3% Água 0,15 3,1%

Total 4,71 100,0% 4,71 100,0% 4,70 100,0%

2013 2017 2019

 

Fonte: Os autores 
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CONCLUSÕES 

Com base nos estudos apresentados, detectou-se que a principal modificação na paisagem do médio 

rio Araguari está associada ao aumento da vazão do mesmo, intensificada pelas atividades 

econômicos do setor energético. A construção da UHE Ferreira Gomes Energia inundou os terraços 

fluviais do rio Araguari alcançando até áreas de floresta, a qual se tornou paliteiro por não serem 

espécies adaptadas a inundação permanente (figura 9). Ademais, o mapeamento dos tipos de uso e 

ocupação da terra demonstraram que há um intenso processo de antropização que se sobressaem, 

principalmente, nas áreas de cerrado. A análise fundiária da região demonstra fragilidade nas políticas 

fundiárias do município fazendo com que as condições de ocupações sejam precárias, e assim 

influenciando na qualidade da água do rio Araguari. Destaca-se que, com base no mapeamento 

apresentado, é necessário o monitoramento das variáveis limnológicas da região afim de identificar 

possíveis desiquilíbrios na estrutura das comunidades aquáticas e na qualidade da água desta bacia. 

Figura 9. Floresta alagada na bacia de captação do Reservatório da UHE Ferreira Gomes Energia. 

 

Fonte: Acervo dos Autores. 
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