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RESUMO 

O sensoriamento remoto vem se apresentando nas últimas décadas como uma excelente ferramenta para pesquisas 

em diversas áreas, dentre elas pode-se destacar a agricultura, meio ambiente e meteorologia. Com o avanço das 

tecnologias de sensoriamento e processamento de imagens, os dados obtidos por estes métodos têm sido cada vez 

mais úteis e assertivos. Através da utilização dessas ferramentas, este trabalho teve como objetivo caracterizar a 

área de preservação permanente de curso d’água da bacia do Córrego Matirumbide em Juiz de Fora – MG. O 

resultado da classificação mostrou que somente 35% da área de preservação permanente da bacia é ocupada por 

vegetação, do restante 39% foram caracterizados como habitação e arruamento, 23% como solo exposto, e 2% 

como curso d’água. Os resultados encontrados corroboram com a alta urbanização desta bacia e afirmam a 

necessidade de medidas compensatórias, já que esta área deveria estar vegetada e completamente protegida para 

que sua função ecológica fosse desempenhada. 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos a partir da instituição da Lei nº 9.433, de 8 

de janeiro de 1997, (ANA, 1997). Sendo assim, fica clara a necessidade do estudo das características desses 

ambientes, bem como de suas subunidades, para que haja um melhor entendimento do funcionamento e pressões 

ambientais as quais estão expostas. No que diz respeito às Áreas de Preservação Permanente (APP) de curso 

d’água, a legislação brasileira, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece que para cursos d’água de largura 

inferior a 10 metros, como é o caso do córrego estudado, a faixa de APP deve ser de no mínimo 30 metros de 

largura, BRASIL (2012). 

A utilização do sensoriamento remoto e do geoprocessamento para estudos de bacias hidrográficas são de 

extrema relevância, já que para objetos de estudo que abrangem grandes áreas, torna-se complicado e penoso o 

trabalho de coleta de informações em campo. Já o estudo das subunidades de uma bacia hidrográfica é fundamental 

no contexto atual de uso e ocupação do solo, em que a ocupação se dá de forma desordenada, fazendo com que 

haja uma grande heterogeneidade mesmo dentro de pequenas regiões.  

Pechincha et al (2014) mostraram, através da união entre parâmetros morfométricos e  indicadores sociais, que 

a bacia do Córrego Matirumbide apresenta níveis de qualidade ambiental parcialmente positiva, baseado nos 

critérios adotados pelos autores, e que pelo menos 38% da bacia apresentou pelo menos três atributos negativos 

de qualidade ambiental. Porém, entende-se que se faz necessária uma avaliação mais aprofundada no que diz 

respeito às Áreas de Preservação Permanente da bacia, já que é perceptível o alto nível de adensamento urbano 

naquela região, e que o córrego principal encontra-se canalizado em grande parte do seu trajeto, evidenciando a 

degradação ou ausência das APP’s de curso d’água. 

Segundo Lowrance et al (1997) o papel desempenhado pelas vegetação ripária, protegida por lei no Brasil 

como área de preservação permanente, é de extrema importância no que tange a manutenção da qualidade da água 

nos corpos hídricos, já que é comprovado a eficiência desses sistemas em evitar que o excesso de nutrientes e 

sedimentos carreados do restante da bacia sejam depositados no curso d’água e possam causar problemas como 

eutrofização, assoreamento, dentre outros. O trabalho do referido autor, datado de 1997, vinte anos atrás, 

demonstra que há muito já se sabia da necessidade de se reduzir as cargas de nutrientes produzidas nas bacias por 
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atividades agrícolas, e no Brasil principalmente pelo despejo de efluentes domésticos, para manutenção e 

recuperação da vida nesses ecossistemas. 

Desta maneira, o objetivo deste trabalho é estudar e classificar os usos e ocupação do solo da Área de 

Preservação Permanente de Curso D’água da Bacia do Córrego Matirumbide, em Juiz de Fora – MG. 

 

METODOLOGIA 

A bacia do Córrego Matirumbide está localizada entre as coordenadas 43º21’30” W – 43º20’30” W e 21º44’30” 

S – 21º42’30” S, dentro do perímetro urbano do município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. A área localiza-

se na zona leste da cidade e abrange oito regiões urbanas. Na Figura 1, a seguir, é possível verificar tal localização. 

 

Figura 1: Carta Índice da Bacia do Córrego Matirumbide 

  

 

A imagem utilizada para classificação foi obtida junto a Subsecretaria de Tecnologia da Informação da 

Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e é parte do resultado da cobertura aerofotogramétrica realizada por esta no ano 

de 2007. A cobertura aerofotogramétrica para obtenção da imagem foi realizada com sensor digital LEICA ADS40 

e registrada as faixas espectrais R, G, B, PAN e Infravermelho. A resolução adotada para os imageamentos, em 

todas as bandas espectrais foi de 20 centímetros. 

Devido ao intervalo de dez anos entre o registro da imagem classificada e o ano de 2017, fez-se necessária a 

verificação  da viabilidade da imagem. Para isso, uma análise temporal, e apenas visual, entre imagens do Google 

Earth foi realizada. Observando a disponibilidade e a qualidade das imagens disponibilizadas pela ferramenta, foi 

possível comparar imagens datadas dos anos de 2006 e 2016 sendo essas escolhidas por terem o mesmo intervalo 

de 10 anos e pela diferença de apenas um ano entre os anos de 2007 e 2017, respectivamente.  

Para a demarcação da área de drenagem da bacia, utilizou-se como base o modelo de elevação do terreno obtido 

pela SRTM (do inglês Shuttle Radar Topography Mission). Os dados foram processados no software ArcGis 10.3, 

versão para estudantes. O mesmo software foi utilizado para realizar a classificação da imagem, esta foi realizada 



 

3  

 

pelo método da Máxima Verossimilhança para toda a região da bacia e para a área de preservação permanente em 

separado. 

 Em um primeiro momento optou-se por realizar a classificação de toda a bacia, considerou-se cinco classes 

de uso e ocupação, sendo elas: floresta, habitação, asfalto, solo exposto e pastagem, como podemos observar no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1: Classes de Uso e Ocupação da Bacia 

Classes Características 

Floresta Toda a área vegetada (arborizada) da bacia 

Habitação Casas, prédios e galpões 

Asfalto Arruamentos impermeabilizados 

Solo exposto Áreas com ausência de cobertura vegetal 

Pastagem Áreas com cobertura vegetal rasteira 

 

Posteriormente, optou-se por realizar a classificação somente na área de interesse deste estudo. A classificação, 

na área de APP, foi realizada para quatros classes de uso e ocupação, como explicitado, a seguir, no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Classes de Uso e Ocupação da APP 

Classes Características 

Mata Toda a área vegetada (arborizada) da APP 

Ocupação Área edificada e arruamentos 

Solo exposto Área de solo explicitamente exposto ou pastagem 

Água Pequeno trecho do Rio Paraibuna observado à jusante 

 

Feita a classificação, a área e porcentagem de cobertura foram calculadas para a área de preservação 

permanente através do próprio ArcGis 10.3, e com o auxílio do software Microsoft Excel 2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comparação entre a imagem de 2006 e a de 2016, Figura 2, comprovou que a bacia do Córrego Matirumbide 

é densamente urbanizada há muitos anos, e não houve mudanças significativas nesse intervalo.  
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Figura 2: Análise temporal da Bacia do Córrego Matirumbide: a) imagem de 2006 e b) imagem de 2016 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Observando as duas imagens é possível constatar que trata-se de uma bacia há muito urbanizada, não 

apresentando diferenças significativas na cobertura do solo que prejudicassem a realização do trabalho proposto. 

Constatada a viabilidade da utilização da imagem da cobertura aerofotogramétrica fornecida pela PJF, passou-se 

ao processamento dos dados.  

O resultado obtido pela classificação da bacia como um todo não foi considerado satisfatório, Figura 3. Mesmo 

com muitas áreas de treinamento, algumas classes se confundiram, por exemplo, habitação e solo exposto, pois os 

telhados das casas foram confundidos com solo. Observando-se os resultados encontrados, concluiu-se que seria 

mais indicado também que menos classes fossem utilizadas.  

Ainda sobre a classificação da bacia, apesar de a visualização ser prejudicada pelo tamanho da imagem aqui 

apresentada, foram encontrados muitos pontos de inconsistência e, tratando-se da análise de um área com apenas 

30 metros de largura, os erros apresentados foram julgados significativos e a classificação foi considerada de baixa 

precisão. 

a) 

b) 
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Como na área de preservação permanente, objeto deste estudo, a variabilidade de cobertura era menor, e 

restringindo a área era possível construir mais áreas de treinamento por km², observou-se que seria mais indicado 

realizar a classificação somente para a área de APP, garantindo resultados mais claros e assertivos. Os resultados 

obtidos para a classificação da APP foram satisfatórios e estão elucidados no Quadro 3. A classificação desta área 

é apresentada na Figura 4. 

 

Quadro 3: Uso e ocupação do solo na APP de Curso D’Água da Bacia do Córrego Matirumbide 

Classes Área (km²) % 

Mata 0,2547 35,53 

Ocupação 0,2819 39,32 

Solo exposto 0,1656 23,10 

Água 0,0148 2,06 

 

Optou-se também pela substituição do termo “floresta” por mata, evidenciando que toda área com vegetação 

arbórea, sendo ela isolada ou não, foi contabilizada na classe. 

 

Figura 3: Classificação da Bacia do Córrego Matirumbide 
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Figura 4: Classificação da Área de Preservação Permanente da Bacia do Córrego Matirumbide 

 

 

As áreas de preservação permanente foram criadas em 1965 (SENADO FEDERAL, 2012). A Figura 5 mostra 

o desenvolvimento desta legislação ao longo das últimas décadas. 
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Figura 5: Histórico da legislação brasileira para APP 

 

Fonte: Adaptado de Senado Federal, 2012 
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Tendo em vista a data de início da legislação e as imagens abaixo, que retratam o bairro Manoel Honório, o 

mais urbanizado da bacia, é possível inferir que desde esta época a legislação ambiental não era respeitada. Ainda 

assim, podemos observar que ainda havia muito que se preservar. O que também não aconteceu ao longo das 

últimas décadas. As Figuras 6 e 7 retratam áreas da bacia do Córrego Matirumbide nas décadas de 1960 e 70. 

 

Figura 6: Vista do bairro Manoel Honório na década de 1960 

 

Foto: Roberto Dornelas 

 

Figura 7: Bairro Manoel Honório na década de 1970 

 

Foto: Juiz de Fora Sempre. 

 

Como resultado desta falta de planejamento e gerenciamento, a área de preservação permanece da bacia do 

Córrego Matirumbide foi reduzida a 35% da sua área mínima estabelecida em lei, o córrego encontra-se canalizado 
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em boa parte da sua extensão, e associado ao despejo de esgotos domésticos, torna-se uma área de alta 

vulnerabilidade ambiental, econômica e social. 

 

CONCLUSÃO 

Os dados de uso e ocupação comprovam não só o alto grau de urbanização da bacia, como o descumprimento 

da legislação federal no que tange a preservação e conservação das áreas de preservação permanente de curso 

d’água. Sendo assim, fica clara a necessidade de se compensar os danos ambientais causados ao logo dessas 

décadas, preferencialmente dentro da própria bacia. 

A legislação ambiental vem sendo desrespeitada no Brasil desde seu estabelecimento, por isso torna-se 

importante maior conscientização das autoridades e dos cidadãos dos seus direitos e deveres e da importância da 

conservação das áreas de preservação permanente. 

Devido a todos os fatores avaliados, a bacia do Córrego Matirumbide, principalmente a jusante, torna-se uma 

área de alta vulnerabilidade ambiental, econômica e social, problema que vem ocorrendo com grande frequência, 

também em diversas outras bacias urbanas. 
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