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DIAGNÓSTICO DA MATA CILIAR POR DIMENSÃO FRACTAL, VIA 

WINFEED, NA CIDADE DE SANHARÓ-PE 

Silva, Janaina Ricarte da 1; Silva, João Rafael Xavier da 2 ; Silva, Patricia Severina da 3; Souza, Luiza 
Feitosa Ccordeiro de4 & Santos, Luiz José Rodrigues dos 5  

ABSTRACT – Sanharó - PE, located to the north and east with the city of Belo Jardim, south with the 
city of São Bento do Una and the west with Pesqueira, known as the city of milk, was named 
municipality on January 2, 1949, according to State Law No. 375 December 24, 1948. Located in the 
Ipojuca river basin that covers 25 municipalities, occupying an area of 3,435.34 km² and / or 3.5% 
of the state of Pernambuco. The Ipojuca River, also known as the third most polluted river in Brazil, 
has been affected by negative impacts on its route. Thus, it is well known that the riparian vegetation 
or riparian vegetation of this river suffers consequences of anthropic actions, such as the irregular 
occupation of civil constructions along the river (urbanization process), jeopardizing the 
development of the riparian forest, since it triggers natural occurrences of the type: erosion; 
eutrophication process, due to the development of microorganism in this water body, due to the 
discharge of effluent without any previous treatment; silting of the river, among others. The fractal 
geometry consists of identifying the diversity and complexity of the spatial patterns of riparian 
vegetation, showing the idea that a fractal set is the identification of "self-similarity" or "almost 
similarity", that is, a part of it symbolizes the whole. Therefore, the objective of this work is to 
perform the fractal analysis, in the section of the Ipojuca River, located in the mentioned 
municipality, to obtain the diagnosis of the current situation of the ciliary forest, through the fractal 
dimension found. 

Palavras-Chave – Análise Fractal. Diagnóstico Ambiental. Mata Ciliar. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Sanharó 

Conhecida como a terra do leite, a cidade de Sanharó-PE pertencia ao município de Pesqueira, 

localizada a norte e leste com a cidade de Belo Jardim, sul com a cidade de São Bento do Una e oeste 

com Pesqueira. Por causa do crescimento populacional no local, este, foi intitulado município no dia 

02 de janeiro de 1949, conforme a Lei Estadual nº 375 de 24 de dezembro de 1948 (PERNAMBUCO, 

2005; PERNAMBUCO, 2006). 

Conforme os dados do IBGE, estipulou-se para o ano de 2017, 25.979 habitantes, nesse 

município, ocupando 268.686 km² de área territorial e com uma densidade demográfica de 81,71 

hab/km² (BRASIL, 2017). 

1.2 - Mata Ciliar 

De acordo com Bahia (2007), toda e qualquer vegetação que se desenvolve nas margens 

desses corpos hídricos é denominada de mata ciliar, que tem diversas funções de grande 

importância para a conservação desses. Mesmo com toda sua importância para o ecossistema, a 

vegetação nativa vem sendo desprezada no Brasil. De acordo com dados da Embrapa, a lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecida como novo ‘’Código Florestal” estabelece 

diversas normas gerais a respeito da proteção da vegetação nativa. 

1.3 - Rio Ipojuca 

O Rio Ipojuca é considerado o terceiro rio mais poluídos do país, segundo o IBGE nos 

indicadores de desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010), sofrendo também com a degradação 

nativa que o rodeia. A bacia do Rio Ipojuca possui 320 quilômetros de extensão, tendo na cidade de 

Arcoverde, no sertão pernambucano, a sua nascente, e sua foz no município de Ipojuca, no litoral 

sul de Pernambuco. 

De acordo com Monteiro et al. (2014), o Rio Ipojuca possui um trajeto nas áreas de clima 

semiárido e sub-úmidos proporcionando o controle de drenagem da região ocupando uma área de 

3.435,34 Km² e/ou 3,5% do território do estado de Pernambuco, passando por 25 cidades, tendo 

sua bacia localizada na região hidrográfica do leste oriental. 

1.4 - Geoprocessamento 

Florenzano (2011), afirma que o Sensoriamento Remoto (SR) se destaca dentre todas as 

ferramentas utilizadas no geoprocessamento, pois, trabalha com a utilização de sensores no intuito 

de captar e registrar, à distância, a energia absorvida ou refletida pela superfície terrestre, sem 

contato direto. 
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Os dados extraídos pelos sensores nas mais diversas formas digitais são transformados e 

analisados, sendo bastante úteis em aplicações que necessitem de ferramentas que auxiliem nas 

tomadas de decisões e visam uma rápida avaliação de danos causados por algum desastre, como, 

por exemplo, uma grande enchente, afirma Novo (2010). 

1.5 - Fractal 

A análise fractal, de acordo com Mandelbrot (1983), consiste numa nova geometria para 

descrever padrões irregulares e complexos da natureza. De acordo com Azevedo (2003), além de 

descrever a complexidade das paisagens, a teoria dos fractais providencia uma ponte para a 

quantificação da heterogeneidade das mesmas de forma integrada, correlacionando o espaço e o 

tempo. 

Segundo Azevedo (2003), a geometria fractal vem se mostrando como um método de análise 

espacial mais precisa para identificar a diversidade e complexidade dos padrões espaciais da 

estrutura da paisagem florestal. O método fractal quando aplicado nesses dados quantifica 

características como a degradação ambiental, possibilitando uma análise mais realista da situação 

e aplicação de ações apropriadas para prevenção, e possível restauração da mata ciliar quando 

necessário 

1.5.1 - Método Box Count 

Baseando-se na sobreposição de uma imagem a uma malha de quadrados para que seja 

realizada a contagem de número de quadrados (N) necessários para cobrir toda a estrutura ou 

objeto a ser analisados. Os tamanhos (s) dos quadrados são diminuídos na medida em que se realiza 

novos os cálculos da dimensão fractal. Assim, o número de caixas (quadrados) ocupados N(s) são 

contados, encontrando a dimensão fractal, segundo Brackes e Bruno (2005). Esse, é um dos 

métodos mais utilizados para a obtenção da dimensão fractal de uma forma ou imagem, pois é de 

fácil aplicação, tendo uma série de dados numéricos e quadrados e consequentemente suas 

dimensões. (ANTONIAZZI, 2007).  

Essas ferramentas permitiram-nos analisar um trecho do Rio Ipojuca em Sanharó-PE, para 

diagnosticar a fragmentação da vegetação à margem do rio. Pois o sensoriamento Remoto fornece 

dados que identificam visualmente a condição da mata ciliar, enquanto o método fractal quando 

aplicado nesses dados quantifica características como a degradação ambiental, possibilitando uma 

análise mais realista da situação e aplicação de ações apropriadas para prevenção, e possível 

restauração da mata ciliar quando necessário. 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Tipo De Pesquisa 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória e quantitativa a fim de alcançar os objetivos, testando 

ferramentas matemáticas/computacionais que podem possibilitar o diagnóstico ambiental das 

matas ribeirinhas, ou seja, dizer se a mata ciliar do rio Ipojuca, na cidade de Sanharó-PE está 

saudável ou não. 

Essa é uma pesquisa de estudo de caso com aplicações das técnicas de geoprocessamento e 

técnicas matemáticas/computacionais (Análise Fractal). 

2.2 - Método De Coleta De Dados 

Através do geoprocessamento, utilizou-se do software free (Google Earth Pro) para obter 

melhor resolução de imagem, capturadas pelo satélite Landsat 8.  

Visitou-se o local, a nível de conhecimento da área de estudo, registrando por meios 

fotográficos para comparação e confirmação da situação das imagens obtidas por satélite da zona 

ripária analisada 

2.3 - Coleta De Dados 

O período de coleta de dados para a realização desse trabalho foi entre os meses de janeiro a 

maio do ano de 2018. 

2.4 - Análise Das Imagens 

Inicialmente, foram coletadas as imagens com alta resolução no Google Earth Pro, através do 

sensoriamento remoto, por meio do satélite Landsat 8. Em seguida, utilizando um programa 

computacional de tratamento de imagens (Photoshop) para aplicar filtros nas imagens, no intuito 

de destacar a vegetação ribeirinha do Rio Ipojuca. A imagem completa do trecho determinado para 

ser analisado foi dividida em zonas, com o objetivo de realizar os cálculos da dimensão fractal de 

cada uma dessas zonas. A partir disso, com os resultados obtidos, verificou-se a saúde atual da mata 

ciliar. 

2.5 - Procedimentos Operacionais (Tratamento De Imagens) 

Para a obtenção da imagem, através do geoprocessamento, foram testados diversos 

softwares específico, capazes de fornecer imagens via satélite, porém, os mesmos não obtiveram 

resultados melhores, comparados aos fornecidos pelo Google Earth Pro. 

Após a coleta de dados realizaram-se tratamentos nas imagens através de filtros de cores, 

ficando inicialmente com o filtro de cor verde, pois é a cor predominante da vegetação. Com 

softwares apropriados (Google Earth Pro e Photoshop) permitiu-se evidenciar a vegetação 

ribeirinha. 



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 
5 

Em seguida, todo o percurso do rio dentro da cidade (área de estudo) foi subdividido em 

setores menores, subdividindo novamente cada setor e assim sucessivamente até que cada divisão 

possua a unidade representativa a uma árvore ou vegetação semelhante a uma única árvore. 

2.6 - Cálculo Das Dimensões Fractais 

Os cálculos da dimensão fractal foram realizados com o auxílio do software Winfeed, através 

do método Box Count. Este, fornece resultados lineares. Criou-se uma tabela comparativa entre as 

zonas para a identificação das dimensões fractais de ambas. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 - Tratamento Das Imagens Fonte Desse Trabalho 

Ao obter essas imagens, foi realizado um tratamento do software Photoshop para que fosse 

destacada a mata ciliar, e assim usando o software Winfeed para a realização do cálculo da dimensão 

fractal encontrada nela.  

Segundo a teoria dos fractais, se a dimensão fractal estiver mais próximo de 2, mais próxima 

do plano estará a geometria. Também quanto mais próximo de 1, a geometria tende para a reta. 

Ou seja, se a dimensão fractal da mata ciliar estiver mais próximo de 2 melhor poderá ser a sua 

vegetação. 

3.2 - Análise Fractal Da Imagem Completa 

Obteve-se uma imagem da cidade de Sanharó-PE por meio do sensoriamento remoto, com o 

auxílio do satélite Landsat 8 e foi possível identificar e determinar todo o trecho a ser diagnosticado 

durante a pesquisa. 

A análise fractal foi realizada com a imagem tratada e posta em escala de preto e branco 

(Figura 1) para ser realizado o cálculo da dimensão fractal. Onde, o Winfeed calculou um valor de 

1,38 para a dimensão fractal.  

 

. 

 

 

 

 

Figura 1 - Imagem completa para a análise (fonte: Autoria Própria). 
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3.3 - Análise Fractal Da Imagem Subdividida 

Afim de melhorar o diagnóstico sobre a mata ciliar ao longo do trecho do rio estudado, foi 

necessária a divisão em cinco zonas do trecho determinado para a pesquisa, tornando possível uma 

quantificação mais detalhada de cada uma dessas zonas, como pode-se observar na Figuras 2A, 2B, 

2C, 2D, 2E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – cinco zonas do rio utilizadas para avalia a mata ciliar. A – Zona 1, B – Zona 2, C – Zona 3, D – Zona 
4 e E – Zona 5 (fonte: autoria própria). 

Através do Método Box Count (contador de caixa), as figuras foram colocadas em uma malha 

quadriculada para que houvesse a contagem dos quadrados que apenas obtivessem pontos pretos.  

A tabela 1 abaixo, exemplifica os valores das dimensões fractais encontrados, tendo em vista 

que as zonas 1 e 3 obtiveram melhores resultados, porém a mata ciliar não está significativamente 

saudável devido que a dimensão fractal calculada não resultou em valores próximos de 2. Tendo em 

vista que o trecho completo obteve uma dimensão fractal referente ao valor de 1,379 mostra que 

existem alguns fatores que impedem o desenvolvimento da mata ciliar. 
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Tabela 1 – Dados do Winfeed. 

Zonas Winfeed 

1 1,485 

2 1,415 

3 1,503 

4 1,415 

5 1,290 

Figura completa 1,379 

3.4 - Questões Socioambientais Próximas Ao Rio 

A ações antrópicas ocasionam danos ambientais que influenciam tanto em questões sociais 

como econômicas, por exemplo: ocupações irregulares à beira do rio podendo provocar o 

desmatamento, gerando deslizamento de terras e consequentemente riscos de alagamentos, 

comprometendo assim a qualidade de vida dessas pessoas ribeirinhas; o lançamento de efluentes 

diretamente no rio, sem nenhum tratamento adequado, interferindo na manutenção e  

desenvolvimento da fauna e flora, afetando economicamente aqueles que realizam atividades 

agrícolas nessa região ribeirinha 

4 - CONCLUSÃO 

Por meio da aplicação da análise fractal foi possível confirmar a situação atual da mata ciliar, 

do trecho especificado. As análises aplicadas na mata ciliar do Rio Ipojuca constataram que a 

vegetação ribeirinha da cidade de Sanharó-PE encontra-se em sua maior parte com sinais de 

degradação, por consequências de diversos fatores como:  

• Ocupações irregulares, que influenciam na criação de animais e práticas agrícolas na 

zona ripária; 

•  Lançamento de esgoto doméstico diretamente no rio. Esses, contribuem de forma 

negativa para a preservação e manutenção do ecossistema.  

Tendo em vista a importância da conservação e preservação do meio ambiente, a análise 

fractal auxilia no diagnóstico da saúde atual da vegetação ribeirinha, para que sejam tomadas 

medidas mitigadoras do impacto negativo que afeta o meio natural. A partir disso, a Engenharia 

Ambiental deve mostra medidas e atitudes para reverter esse quadro. É sugerido ainda novas 

pesquisas a fim de firmar e evoluir na aplicação da técnica, inclusive, a utilização de outros softwares 

que medem a fractalidade.  
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