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RESUMO 
Alterações ocorridas na paisagem natural devido ao desenvolvimento de atividades antrópicas como 

urbanização, expansão agrícola e desmatamento sobre uma bacia hidrográfica, exercem influência na dinâmica do 
ciclo hidrológico em escalas globais e regionais. Com isso, o presente estudo teve como objetivo analisar as 
alterações do uso e cobertura do solo e o desmatamento ocorridos nas áreas administrativas de atuação dos comitês 
de bacias (ou sub-bacias) do rio Paraíba do Sul durante os anos de 1986, 1991, 1996, 2001, 2005, 2010 e 2015. Os 
resultados mostraram a classe de uso e cobertura do solo predominante foi o pasto, tendo destaque nas sub-bacias 
dos rios Pomba e Muriaé, do Baixo Paraíba do Sul e no Médio Paraíba do Sul. Além disso, observou-se que a 
classe floresta diminuiu a uma taxa de 0,43% ao ano na sub-bacia do rio Guandu e que esta perdeu o posto de 
classe predominante, desta sub-bacia, para a classe pasto, a qual cresceu a uma taxa de 0,42%. Por fim, concluiu-
se que foi possível entender o comportamento das principais alterações ocorridas no uso e cobertura do solo e 
quantificar o desmatamento nas sub-bacias do rio Paraíba do Sul. 

 

INTRODUÇÃO 
Desde que foi implementada a Lei 9.433/97 no Brasil, a gestão de recursos hídricos tem os limites das bacias 

hidrográficas como base para tomadas de decisões. Pois, os tipos de usos e atividades desenvolvidas sob estas 
áreas podem interferir direta ou indiretamente na quantidade e na qualidade da água da bacia. (PORTO, 2008). 

As alterações do uso e cobertura do solo juntamente com os efeitos das mudanças climáticas possuem grande 
influência nas variações no ciclo hidrológico. Alguns autores (DENG et al., 2015; FAN, 2015; SILVA et al., 2017; 
ZHANG et al., 2018) salientam que as alterações ocorridas na paisagem devido ao desenvolvimento de atividades 
como urbanização, expansão agrícola e desmatamento sobre uma bacia hidrográfica exercem influência nos 
processos referentes ao ciclo hidrológico, como infiltração, evapotranspiração, escoamento e na recarga dos corpos 
hídricos e na qualidade da água.  

Dentro desta ótica, quantificar e analisar as alterações no uso e cobertura do solo, em especial na vegetação, 
servem como ferramenta para os gestores de bacias avaliarem os resultados de planos e programas e em andamento 
e a pensarem em novas formas de planejamento (THAKKAR et al., 2017).  
 Atualmente, com o auxílio de técnicas de sensoriamento remoto, dos sistemas de informações geográficas 
(SIG) e de modelos matemáticos, têm-se tornado cada vez mais factível identificar as mudanças do uso e cobertura 
do solo (WANG, 2013; THAKKAR et al., 2017). Sendo assim, de grande valia, em escalas globais e regionais, 
para gestão de recursos hídricos e nas suas tomadas de decisões (HONG, 2011; COLDITZ et al., 2012; BARROS 
et al., 2013). 

A área de estudo foi a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a qual está localizada na região sudeste do 
Brasil entre as latitudes 20º26’S e 23º38’S e as longitudes 41º00’O e 46º25’O, possui área de drenagem de 
aproximadamente 62.074 km². A bacia possui grande uma grande densidade populacional tendo cerca de 
17.634.301 habitantes dentro de seu limite, e engloba, de forma integral ou parcial, 39 munícipios no estado São 
Paulo, 57 no estado Rio de Janeiro e 88 no estado de Minas Gerais, contabilizando um total de 184 municípios 
(AGEVAP, 2012; INEA, 2014). O limite da bacia juntamente com as áreas de atuação de cada comitê da bacia do 
rio Paraíba do Sul se encontra na Figura 1. 
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Figura 1:  Localização da bacia do rio Paraíba do Sul e as respectivas divisões das áreas administrativas de atuação 
dos comitês de bacias. Fonte: Autoria Própria. 

 

A região da bacia do rio do Paraíba do Sul possui uma grande concentração de indústrias, diversas pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs). Além disso tem-se a transposição do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, a qual 
possui grande importância para a região metropolitana do Rio de Janeiro devido a sua contribuição para geração 
energia elétrica e para o abastecimento. (AGEVAP, 2012; INEA, 2014). 

O uso e cobertura do solo predominante na bacia é a pastagem, a qual corresponde cerca de 60% da área total 
da mesma (ANDRADE et al., 2015). As áreas de floresta na bacia correspondem a cerca de 12% da área da bacia 
do rio Paraíba do Sul. Mesmo possuindo uma área reduzida e estando localizadas basicamente em unidades de 
conservação e em locais de difícil acesso, as áreas de floresta ainda sofrem com atividades como desmatamentos 
e queimadas (AGEVAP, 2014). 

OBJETIVO 
Este estudo teve como objetivo analisar as alterações do uso e cobertura do solo e o desmatamento ocorridos 

nas áreas correspondentes à atuação de cada comitê de bacia (ou sub-bacias) do rio Paraíba do Sul, durante os anos 
de 1986, 1991, 1996, 2001, 2005, 2010 e 2015. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Na Figura 2 tem-se o fluxograma referentes as etapas de aquisição das imagens, pré-processamento, 

classificação e processamento final. Então, primeiramente foram utilizadas 9 cenas do satélite Landsat da base de 
dados da U.S. Geological Survey (USGS), para cada ano de análise, totalizando 63 cenas no total. O mosaico das 
cenas só foi possível para os anos de 1986, 1991, 1996, 2001, 2005, 2010 e 2015, devido à dificuldade de encontrar 
cenas com baixa cobertura de nuvens.  

Após a aquisição das imagens de satélite foi realizado a normalização topográfica por meio do Toolbox 
desenvolvido no software ArcGis pelos autores Lima e Ribeiro (2014). Esta ferramenta contém diversos métodos 
de normalização, cujo objetivo é eliminar ou pelo menos reduzir o sombreamento das imagens causadas devido a 
topografia do terreno.  

Conforme ilustrado na Figura 2 tem-se como entradas do toolbox uma imagem de satélite, que neste caso foi 
a do satélite Landsat, e um modelo digital de elevação (MDE) da área de estudo. Neste trabalho foi utilizado o 
MDE do projeto TOPODATA INPE. Com os dados de entrada em mãos foi realizado a conversão dos valores dos 
pixels de número digital (valor inicial) para reflectância espectral no topo da atmosfera. Além disso, nesta etapa 
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preliminar da normalização topográfica (ou correção topográfica) são calculados a declividade do terreno o ângulo 
de incidência solar e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). 

Após a etapa de preparação da imagem foi utilizado o algoritmo empírico rotacional (Figura 2), pois dentre os 
outros métodos foi o que apresentou o melhor resultado qualitativo de acordo com Lima e Ribeiro (2014). Este 
método utiliza as Equações 1 e 2 para corrigir os efeitos de sombreamento das imagens. 
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Onde ρh é a reflectância em uma superfície horizontal (normalizada), ρt é a reflectância em uma superfície 
inclinada, θZ é o ângulo zenital solar, i é o ângulo local de incidência solar e, por fim, m e b são 
respectivamente, o coeficiente angular e o intercepto da regressão da Equação 2 (Lima e Ribeiro, 2014). 

Figura 2:  Normalização topográfica. Fonte: Autoria Própria. 

 

Após a normalização topográfica foi realizado a classificação das imagens Landsat em 6 classes de uso e 
cobertura: floresta, área urbana, solo exposto, água, pasto e agricultura. Este procedimento foi realizado no 
software ENVI 5.2 (Figura 2) através do algoritmo de classificação da máxima verossimilhança, o qual baseia-se 
no teorema de Bayes, onde o pixel é classificado de acordo com a probabilidade de este pertencer a uma dada 
classe.A função densidade utilizada pelo classificador é dada pela Equação 3 . Vale lembrar que todo algoritmo 
de classificação possui algum grau de incerteza, inerente do processo de decisão adotado no processo. Para 
minimizar os erros, inerentes do processo de classificação, utilizou-se o software DINAMICA-EGO para corrigir 

equação (1) 

equação (2) 
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e refinar a classificação das imagens. A validação da classificação foi feita a por meio do índice Kappa (Equação 
4).  
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Onde �� é o vetor com os tons de cinza de diferentes bandas para um dado píxel, !"�  é o vetor média do modelo 
para as diferentes bandas envolvendo a classe wi, � é a matriz de covariância do modelo, |�|  é a determinante de 
� e por último temos que k é o número de bandas utilizadas no processo. 
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Onde pl é o percentual de acertos esperado ao acaso, p0 o percentual de acertos observados e por fim, k é a 

medida de concordância (índice Kappa). 
Por fim, com as imagens devidamente classificadas foi elaborado um modelo no software DINAMICA-EGO 

para avaliar o comportamento do uso e cobertura do solo de 1986 a 2015 para cada sub-bacia do rio Paraíba do 
Sul, conforme o fluxograma apresentado na Figura 2. A estrutura do modelo elaborado se encontra na forma na 
Figura 3, onde temos como entrada um mapa de uso e cobertura num tempo ti, outro a um tempo ti+1 e um mapa 
com os limites de cada sub-bacia. Após o processamento dos dados temos como saída do modelo a área de cada 
classe de uso e cobertura e o desmatamento ocorrido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entre os anos de 1986 e 2015 notou-se um aumento de 7,90% de área de pastagem e uma queda de 3,8% de 

área de floresta na bacia do rio Paraíba do Sul como um todo. O resultado da classificação do uso e cobertura do 
solo da bacia do rio Paraíba do Sul de 2015 se encontra na Figura 3. Nesta, destaca-se o avanço do pasto em relação 
a floresta na parcela do Parque Nacional da Serra do Bocaina (Figura 4, sub-bacia do Alto Paraíba do Sul), que é 
uma unidade de conservação. O índice kappa para cada ano se encontram no Quadro 1. 

Figura 3:  Uso e cobertura do solo das sub-bacias do rio Paraíba do Sul. Fonte: Autoria Própria. 

 

 

Quadro 1: Índice Kappa. 

Anos 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2015 

Kappa 0,84 0,86 0,80 0,83 0,87 0,86 0,88 

equação (3) 

equação (4) 
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Os gráficos da Figura 4 apresentam a evolução temporal da porcentagem das classes floresta, pasto e área 
urbana em relação a área de cada sub-bacia do rio Paraíba do Sul. Nesta, observa-se que em 1986 a classe floresta 
era a classe mais abundante dentre as três analisadas na sub-bacia do rio Guandu (observa-se que a área analisada 
corresponde apenas à uma parcela da bacia do rio Guandu). No entanto, este panorama deixou de prevalecer um 
pouco antes do ano de 1996, onde as linhas de tendências das classes pasto e floresta se cruzam. Então, a partir 
deste momento a classe pasto torna-se o uso e cobertura do solo predominante da sub-bacia do rio Guandu. De 
acordo com a Figura 4 apenas as sub-bacias do Alto Paraíba do Sul e do Baixo Paraíba do Sul apresentaram 
tendências significativas de expansão da área urbana, o que não foi observado nas demais sub-bacias. 

Figura 4:  Alteração das classes Floresta, Pasto e Área Urbana para cada sub-bacia do rio Paraíba do Sul. 
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No geral notou-se que as sub-bacias do rio Paraíba do Sul possuem predominância áreas de pastagem em 
relação às demais classes, com destaque para as sub-bacias dos rios Pomba e Muriaé, do Baixo Paraíba do Sul e 
no Médio Paraíba do Sul. Tucci (2001) salienta que em áreas com pouca ou nenhuma cobertura vegetal os 
processos de interceptação e absorção da água pelas raízes das plantas ficam prejudicados e passam a ocorrer de 
forma menos efetiva. Esse estado do solo facilita o escoamento superficial e prejudica o processo de infiltração da 
água no solo. Contrastando este resultado destacam-se as sub-bacias do rio Guandu, Piabanha e do Alto Paraíba 
do Sul, onde apresentam expressivas áreas de floresta, em relação às áreas de pastagem. 

Em relação a área urbana, observou-se que a alteração desta classe ao longo dos anos foi muito pequena, 
conforme apresentado na Figura 4, e levando em consideração as incertezas oriundas do processo de classificação 
não foi possível obter bons ajustes de tendências no comportamento para este tipo de uso e cobertura do solo. No 
entanto, observou-se bons valores de r² para a classe área urbana nas sub-bacias do Alto Paraíba do Sul (r²=0,69) 
e Baixo Paraíba do Sul (r²=0,50). E nestas notou-se que a curva de tendência indica um aumento da área urbana. 

Ainda na Figura 4, observa-se que a classe pasto aumentou significativamente na sub-bacia do Baixo Paraíba 
do Sul, partindo de aproximadamente 56% para 73% da área total desta sub-bacia. No entanto, observa-se que 
diferente das outras sub-bacias a classe floreta não possui comportamento inverso da classe pasto. Este fato deve 
estar ligado à transição da classe agricultura (que neste caso refere-se ao plantio de cana-de-açucar) para a classe 
pasto, e não da classe floresta para pasto que é comum as outras sub-bacias. 

A tabela 1 apresenta as taxas anuais em que as classes floresta, área urbana e pasto aumentaram ou diminuíram 
de acordo com as linhas de tendências. Nesta, observa-se que no geral houve uma perda de áreas de floresta e que 
a classe pasto aumentou nas sub-bacias do rio Paraíba do Sul. No que tange a classe floresta observou-se que esta 
diminuiu a uma taxa de 0,43% ao ano na sub-bacia do rio Guandu, esta a maior de todas. Além disso, esta área 
apresentou a segunda maior taxa de aumento da classe pasto, que foi de 0,42% ao ano. Estes resultados apontam 
a sub-bacia do rio Guandu como aquela em que a pressão sobre as áreas de floresta foi maior, neste período. 

A maior taxa de crescimento da classe pasto foi observada na sub-bacia do Baixo Paraíba do Sul, sendo esta 
de 0,48% ao ano. No entanto, esta foi uma em que a classe floresta praticamente permaneceu a mesma. Por fim, 
no geral, os resultados apresentados tanto na Figura 4 e na Tabela 1 mostram que as áreas de floresta diminuíram 
e que as áreas de pasto aumentaram durante o período de 1986 a 2015. Esta “troca” de floresta para pasto pode 
influenciar na capacidade da bacia em reter água, e com isso impactar na quantidade de água disponível nos cursos 
d’água, afetando os múltiplos usos da água nesta bacia, ao longo dos anos. 

Tabela 1: Taxa da alteração do uso e cobertura do solo por sub bacia, no período de 1986 a 2015.  
Fonte: Autoria Própria. 

Sub-bacias 
Taxa (%/ano) 

Floresta Área Urbana Pasto 

Rio Guandu -0,43 0,01 0,42 
Alto Paraíba do Sul -0,02 0,05 0,09 

Médio Paraíba do Sul -0,03 - 0,04 
Preto e Paraibuna 0,15 - -0,10 

Piabanha -0,14 - 0,14 
Pomba e Muriaé -0,14 - 0,16 
Rio Dois Rios -0,14 - 0,17 

Baixo Paraíba do Sul 0,02 0,03 0,48 

CONCLUSÕES 
Os resultados aqui apresentados mostraram que, mesmo com as incertezas inerentes ao processo de 

classificação supervisionada, foi possível avaliar e entender melhor o comportamento e tendências dos tipos 
predominantes de uso e cobertura do solo e nas sub-bacias do rio Paraíba do Sul.  

Os resultados obtidos mostraram que as sub-bacias do rio Paraíba do Sul são compostas predominantemente 
por pasto. Onde destacam-se as sub-bacias dos rios Pomba e Muriaé, do Baixo Paraíba do Sul e no Médio Paraíba 
do Sul, devido à grande magnitude dessas áreas de pasto em relação às de floresta. Em especial, a maior taxa de 
aumento da classe pasto foi observada na sub-bacia do Baixo Paraíba do Sul. No entanto nesta região a classe 
floresta praticamente manteve-se a mesma ao longo do período estudado. 
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A sub-bacia do rio Guandu apesar de possuir uma boa relação pasto x floresta em relação as outras, foi região 
com a maior taxa de diminuição de floresta (0,43% ao ano) o que fez com que esta classe deixasse de ser a mais 
abundante da sub-bacia e desse lugar ao pasto, o qual apresentou uma taxa de aumento de 0,42% ao ano.  

Por fim, espera-se que os resultados aqui apresentados possam servir de auxílio aos comitês das sub-bacias do 
rio Paraíba do Sul, na elaboração de futuros trabalhos que busquem estudar a influência do uso e cobertura do solo 
na qualidade e quantidade da água. Espera-se também, que o estudo possa auxiliar os gestores da região da bacia 
do rio Paraíba do Sul a avaliarem e planejarem as ações de gestão, de forma otimizada, empregando os recursos n 
as regiões menos preservadas, que carecem de uma maior atenção. 
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