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RESUMO 

 

O reconhecimento da importância que as Áreas de Preservação Permanente (APP) 
possuem a “função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 
e assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012), serviu como base 
para a realização deste trabalho, a partir da necessidade de mapear as APPs da bacia 
hidrográfica do Córrego Pirapitinga e avaliar seu grau de conservação, no intuito de 
identificação dessas áreas. Dessa forma, espera-se contribuir com a demanda por 
informações necessárias à mitigação dos impactos ambientais observados e para a 
preservação destas áreas. A metodologia de pesquisa incluiu a obtenção, gratuita, no site 
do INPE das imagens do satélite CBERS sensores CCD e HRC, que por meio da técnica 
de transformação IHS-RGB foi possível realizar a fusão dessas imagens, permitindo 
melhor visualização espacial da área de estudo, possibilitando assim a construção dos 
mapas temáticos de uso da terra, de delimitação da bacia e das APPs dos cursos d’ água 
e das nascentes. Os resultados alcançados com o mapeamento demonstraram que as 
áreas preservação permanente estão em desconformidade com os termos legais, ou seja, 
existem somente 37,21 ha preservados, 9,4 hectares dentro do perímetro urbano e 27,9 
fora e as áreas desmatadas somam 80,2 ha. Com base nesses dados e dos trabalhos de 
campo realizados foi possível perceber que os problemas ambientais nas APPs foram 
bem mais atingidos pelas ações antrópicas nas áreas urbanas. Nas áreas rurais os 
impactos se deram, sobretudo, por meio do desmatamento para a ocupação das áreas por 
pastos, já nas áreas urbanas foram encontrados inúmeros impactos ambientais além do 
desmatamento, sendo eles, construções indevidas, entulho e lixo próximo às margens, 
pequenas erosões, lançamento irregular de esgoto, poluição dos cursos d’ água e 
presença de dejetos, plantio de culturas, assoreamento e presença de animais (cavalos).  

Palavras-Chave: Áreas de Preservação Permanente (APP); Fusão de imagens CCD e 
HRC e Córrego Pirapitinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El reconocimiento de la importancia de que las Áreas de Preservación Permanente 
(APP) tiene con la función "ambiental de los recursos hídricos, el paisaje, la 
preservación de la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo genético de fauna y 
flora, protección del suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas 
"(BRASIL, 2012), serviu para la realización de este trabajo, a partir de la necesidad de 
mapear las APPs de la cuenca del Arroyo Pirapitinga y evaluar su grado de 
conservación con el fin de identificar estas áreas. Por lo tanto, se espera que contribuya 
a la demanda de información requerida para mitigar los impactos ambientales y la 
preservación de estas áreas. La metodología de investigación incluyó la obtención, de 
forma gratuita, en el sitio web del INPE las imágenes CBERS INPE de CCD y HRC, 
que mediante la técnica de transformación IHS-RGB fue posible fusionar estas 
imágenes, lo que permite una mejor visualización espacial del área de estudio , lo que 
permite la construcción de mapas temáticos de uso de la tierra en la delineación de las 
cuencas y las APPs de los cursos de agua y nacientes. Los resultados obtenidos com el 
mapeo mostró que las áreas de preservación permanente están en desacuerdo con los 
términos legales, es decir, existen soló 37,21 hectáreas preservados, 9,4 hectares dentro 
de los límites de la ciudad y 27,9 hectáreas fuera de la zona urbana y las áreas 
deforestadas sumam 80,2 hectáreas. Con la base de estos datos y el trabajo de campo 
fue posible darse cuenta de que los problemas ambientales en las APPs fueron mucho 
más afectada por las actividades humanas en las zonas urbanas. En las zonas rurales los 
impactos se hace principalmente por medio de la deforestación para la ocupación de 
zonas de pastos, ya em las zonas urbanas se han encontrado numerosos impactos 
ambientales adémas de la deforestación, a saber, la construcción inadecuada, escombro 
y basura cerca de las orilla, erosiones pequeñas , lanzamiento irregular de la cloaca, la 
contaminación de cursos de agua y la presencia de residuos, cultivos de plantación, el 
cegamiento y la presencia de animales (caballos). 

Palabras-llave: Áreas de Preservación Permanente (APP); Fusión de imagenes CCD e 
HRC y Arroyo Pirapitinga. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O reconhecimento da importância que as Áreas de Preservação Permanente 

(APP) possuem com a “função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012), serviu como 

base para a realização deste trabalho, a partir da necessidade de mapear as APPs da 

bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga e avaliar seu grau de conservação, no intuito 

de identificação dessas áreas. Dessa forma, espera-se contribuir com a demanda por 

informações necessárias à mitigação dos impactos ambientais e para a preservação 

destas áreas. 

As APPs demandam atenção especial por estarem intimamente relacionadas à 

preservação da qualidade das águas, vegetação e fauna, bem como à dissipação de 

energia erosiva. A legislação reconhece a importância destas áreas como agentes 

reguladores da vazão fluvial e consequentemente das cheias, além de preservadoras das 

condições sanitárias para o desenvolvimento da vida humana. Assim, estas áreas devem 

ser mantidas em suas características originais, reconhecidas como indispensáveis à 

manutenção de bacias hidrográficas e, por consequência, de todas as normas de vida 

associadas, foi o que observou Barcelos (1995, apud BRUNO et al., 2011). 

 A justificativa para motivação da presente pesquisa se deu em decorrência do 

reconhecimento da importância do Córrego Pirapitinga para o município de Ituiutaba-

MG. Além disso, por se tratar de um córrego que possui grande parte de sua extensão 

atravessando a área urbana e, consequentemente, vários bairros, o local poderia se 

tornar alternativa de lazer para a população se revitalizado. Para tornar realidade essa 

hipótese é preciso, primeiramente, estudar o grau de conservação destas áreas, para a 

partir daí tornar possível a formulação de projetos de revitalização e, sobretudo de 

educação ambiental, para que além da revitalização possa haver de fato uma 

manutenção adequada tanto pelo poder público, quanto pela sociedade. 

 Sendo assim, o principal objetivo foi avaliar o estado de conservação das Áreas 

de Preservação Permanente (APP) localizadas ao longo dos cursos d’água e das 

nascentes do Córrego Pirapitinga, em Ituiutaba-MG, a partir da verificação das 
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diretrizes do Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012), 

com auxílio de dados remotamente obtidos e técnicas de geoprocessamento.  

Os objetivos específicos incluíram a avaliação das Áreas de Preservação 

Permanente do Córrego Pirapitinga; a fusão das imagens de satélite CBERS CCD e 

CBERS HRC; o mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal natural da bacia do 

Córrego Pirapitinga; a avaliação da área ocupada por cada classe de uso mapeada e a 

identificação dos impactos ambientais existentes ao longo do córrego. 

A área de estudos se localiza no município de Ituiutaba (Figura 1), situado no 

Pontal do Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais, Região Sudeste do Brasil. O 

município possui área total de 2.595,2 Km2, e faz fronteira com os municípios de 

Gurinhatã, Ipiaçu, Capinópolis, Canápolis, Monte Alegre de Minas, Prata, Campina 

Verde e o Estado de Goiás.  

 

Figura 1: Localização da Área Urbana do Município de Ituiutaba.  
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 A sede do município se localiza nas coordenadas geográficas: 18º58’08” S 

49º27’54” W, o município possui sua altitude máxima de 769 metros e mínima de 405 

metros, sendo na área urbana a mínima de 550 metros e a máxima de 604 metros 

(Prefeitura Municipal de Ituiutaba, 2010). 

Especificamente, conforme mostra a Figura 2, o recorte espacial da pesquisa se 

deu na bacia do córrego Pirapitinga que em toda sua extensão percorre 14 (quatorze) 

bairros da cidade de Ituiutaba, e algumas propriedades rurais do município, os bairros 

inseridos na bacia são os seguintes: Jerônimo Mendonça, Natal, Centro, parte do Tupã, 

Setor Norte, Novo Tempo II, Jardim Jamila, Mirim, Pirapitinga, Marta Helena, Platina, 

Central, parte do Gerson Baduy e Novo Mundo.  

 

Figura 2 – Localização da Área de Estudo. 
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O Córrego Pirapitinga faz parte da bacia hidrográfica do Rio Tijuco, que por sua 

vez percorre o município, de leste para noroeste, sendo que sua nascente se localiza no 

Município de Uberaba, passa pelo Município de Uberlândia e a divisas dos municípios 

de Monte Alegre de Minas e Canápolis e tem como afluente principal o Rio da Prata, 

desaguando no Rio Paranaíba (IBGE, 2012). 

A questão climática é de suma importância para a dinâmica de uma região, e 

consequentemente para uma Bacia Hidrográfica. Sendo assim é necessário relatar o 

clima da região que de acordo com a classificação de Koppen, é denominado como Aw 

(megatérmico: tropical com verão chuvoso e inverno seco). A estação chuvosa se 

distribui de Outubro a Abril e o período seco ocorre de Maio a Setembro. As 

temperaturas oscilam entre 14º C, comum no mês de Junho, a 31ºC em Dezembro. A 

distribuição pluviométrica na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

apresenta diferenças, sendo que na direção sudeste-noroeste a média de chuvas tendem 

a decrescer (PRADO e SOUZA, 2010 apud SILVA, 2011).  

 O relevo da área de estudos em sua maioria apresenta-se plano a suavemente 

ondulado, com inclinações inferiores a 30%. Morros com topos aplainados, recobertos 

por cerrados e interrompidos por rupturas mantidas pelas lateritas (IBGE, 2012). A 

vegetação é predominantemente o cerrado característico do geossistema dos planaltos 

aplainados do Brasil Central. Os tipos fisionômicos da região de cerrados são: mata de 

galeria ou ciliar, mata de várzea, cerradão, cerrado stricto sensu, campo sujo ou 

cerradinho, campo limpo ou hidromórfico e vereda (IBGE, 2012). 

 Na região de Ituiutaba há ocorrência de rochas sedimentares (arenitos e  

intercalações de camadas basálticas), e uma cobertura terciária. O município é formado 

por rochas de três unidades geológicas, distribuídas em fixas contínuas e regulares, que 

se alternam em toda sua extensão. No extremo Noroeste, ocupando áreas do vale do Rio 

Paranaíba, ocorrem os basaltos, ocupando parte do noroeste, o norte, sudeste e extremo 

sudoeste do município ocorrem rochas da formação Bauru, rochas silicosas e calcárias, 

dotadas do cretáceo superior. Entre essas duas unidades são encontradas os aluviões e 

conglomerados dotados do terciário, provenientes do retalhamento das rochas basálticas 

e da formação de Bauru (Prefeitura Municipal de Ituiutaba, 2010). 
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 Os principais tipos de solo que predominam no município de Ituiutaba 

enquadram-se na classe dos latossolos, ocupando mais da metade do total. Entre esses 

se têm o latossolo vermelho-amarelo, o latossolo vermelho-escuro e o latossolo roxo. 

Outros tipos de solos como as areias quartzosas (neossolos quartzarênicos), 

cambissolos, podzólicos vermelho-amarelos (nitossolos litólicos), podzólicos vermelho-

escuro (levissolos), litossolos (neossolos litólicos) terra roxa estruturada (argissolos e 

nitossolos), aluvial (neossolos flúvicos) entre outros, podem ser encontrados no 

município (Prefeitura Municipal de Ituiutaba, 2010). 

Dessa forma, após apresentadas as características da região onde está localizada 

a área de estudo, os objetivos e a justificativa para a realização deste trabalho, pode-se 

dar continuidade ao mesmo, de forma que a estrutura do trabalho apresenta no capítulo 

2 um breve histórico da legislação brasileira, a importância da APPs, e os impactos 

ambientais em cursos d’água, além de conceitos importantes sobre geoprocessamento e 

análise ambiental. 

No capítulo 3, foi detalhada a metodologia aplicada. Os resultados alcançados 

foram apresentados e discutidos no capítulo 4, e por fim, no capítulo 5, foram dispostas 

as considerações finais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Legislação Ambiental 

A Legislação Ambiental brasileira é o conjunto de normas jurídicas produzidas 

pelos poderes representativos (executivo, legislativo e judiciário), e constituem a base 

para a determinação do contexto legal que permite o adequado manejo do meio 

ambiente e a utilização criteriosa de seus recursos (ANDRADE e ROMERO, 2005 apud 

RAUEN, 2011). No Brasil a preocupação com o meio ambiente se deu de forma tímida, 

lenta e gradual, dessa forma, iniciaremos a discussão da legislação por meio da breve 

explanação histórica dos processos legislativos que nortearam a questão ambiental no 

Brasil. 

Na Constituição Federal Brasileira, de 1988, o meio ambiente é apresentado em 

seu Capítulo VI, conforme descrito no Art. 225: 
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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 (BRASIL, 1988). 

Antes da formulação da constituição, na década de 1930, o governo 

regulamentava o Código Florestal por meio do Decreto nº 23.793, de 23 de Janeiro de 

1930, no qual se criaram leis especificas para a proteção ambiental, proibindo o 

desmatamento em terras cobertas por matas, e classificando as florestas como 

protetoras, remanescentes; modelo e de rendimento, neste período ainda não havia se 

criado o termo Áreas de Preservação Permanente (APP), as mesmas  

 [...] eram consideradas florestas protetoras, a fim de: conservar o regime das 
águas, evitar erosão das terras, fixar dunas, assegurar condições de 
salubridade pública, entre outros (RAUEN, 2011.p. 16). 

 No entanto, na década de 1960 foi regulamentado o Código Florestal Brasileiro 

Lei nº 4.771, de 15 de Setembro de 1965, e a partir deste ano passou-se a utilizar o 

termo Áreas de Preservação Permanente, possibilitado maior atenção a estas e 

especificando sua conservação. A Lei n° 4.771, de 1965, permaneceu em vigor até o 

ano de 2012, quando foi aprovado Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de Maio 

de 2012), após anos de discussões das bancadas ambientalistas e ruralistas pela 

proposição de medidas que trariam mudanças bruscas na ocupação do meio ambiente. 

Em outubro de 2012, foi publicado, no Diário Oficial da União, o texto do Novo Código 

Florestal Brasileiro com os vetos da Presidente Dilma Rousseff, que apresenta muitas 

mudanças com relação a Lei n° 4.771, no entanto, para as APPs, objeto de estudo dessa 

pesquisa, não houve muitas modificações.  

O Código Florestal Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, em seu Capítulo I, 

Art. 3°, define as APPs como  

[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 
2012). 

 Outra lei que regulamenta a necessidade de proteção as APPs é a Resolução 

CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 que também traz especificidades sobre as 

APPs e considera que  
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[...] as Áreas de Preservação Permanente—APP, localizadas em cada posse 
ou propriedade, são bens de interesse nacional e espaços territoriais 
especialmente protegidos, cobertos ou não por vegetação, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas; Considerando a 
singularidade e o valor estratégico das áreas de preservação permanente que, 
conforme indica sua denominação, são caracterizadas, como regra geral, pela 
intocabilidade e vedação de uso econômico direto (CONAMA, 2006). 
 

Estas Áreas de Preservação Permanente, tanto em zonas rurais ou urbanas 

devem estar localizadas ainda conforme a Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, artigo 

4º nos respectivos locais:  

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida 
na licença ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o e 
2o; 
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que seja 
a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 2012). 
V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII – os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação; 
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XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do limite do espaço brejoso e 
encharcado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 2012) 
(BRASIL, 2012).  

 

 Depois de um breve histórico sobre as leis ambientais no Brasil, observou-se que 

os últimos 40 anos foram testemunhas da evolução de uma consciência ecológica no 

Brasil, marcada por grandes avanços em nossa legislação ambiental. Infelizmente, 

muitas dessas conquistas ainda não saíram do papel (RIBEIRO, 2005. p. 204).  

 

Para Ribeiro (2005) isso é consequência de dois fatores:  

 

[...] primeiro, a inexistência da demarcação oficial das áreas de preservação 
permanente, para vetar, em seu nascedouro, o licenciamento ambiental 
indevido; segundo, a constatação da deficiência estrutural do Estado, 
inviabilizando promover-se efetiva fiscalização ambiental em um país de 
dimensões continentais. Por essas e outras razões, até a bem pouco tempo 
esse capítulo do Código Florestal não despertava maiores preocupações 
naqueles que vêm usando a terra em desacordo com a legislação vigente 
(RIBEIRO, 2005. p. 204). 
 

Contudo, sabemos que tanto em áreas rurais como em áreas urbanas a 

aplicabilidade dessa lei ainda encontra muitos entraves. 

 

2.2 Importância das Áreas de Preservação Permanente  

 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são essenciais à proteção do solo, 

dos recursos hídricos, da paisagem e da biodiversidade. As APPs possuem importância 

tanto física, quanto ecológica. A física se dá devido à proteção de encostas, cursos d’ 

água; estabilizando assim processos erosivos; nas nascentes a vegetação serve como 

amortecedor das chuvas evitando que haja acúmulo de raízes de plantas; enfim exercem 

o controle hidrológico de uma bacia hidrográfica, como também do lençol freático 

(SKORUPA, 2003).  

Para Skorupa (2003), os benefícios ecológicos incluem o alimento e refúgio da 

fauna aquática e silvestre, além de servirem como “Corredores de fluxo gênico para os 

elementos da flora e da fauna pela possível interconexão de APP adjacentes ou com 

áreas de Reserva Legal”. 
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No meio urbano a necessidade de cuidados com estas áreas se tornam mais 

evidentes, pois afetam diretamente a população, trazendo uma série de benefícios, como 

apontado por  Servilha (2007, apud COELHO JÚNIOR, 2010): 

 
No meio urbano as APPs têm o potencial de funcionar como amenizadores de 
temperatura (controle climático), diminuir os ruídos e o nível de gás 
carbônico (melhoria da qualidade do ar), promover equilíbrio de distúrbios 
do meio (proteção contra enchentes e secas), protegerem as bacias 
hidrográficas para abastecimento de águas limpas (controle e suprimento de 
águas), proporcionar abrigo para a fauna silvestre (controle biológico e 
refúgio da fauna), promover a melhoria da saúde mental e física da população 
que as frequenta (função recreacional e cultural), e contribuir para o 
melhoramento estético da paisagem (SERVILHA, 2007 apud COELHO 
JÚNIOR 2010. P. 10). 

 

Sendo assim, estas áreas servem para proporcionar qualidade de vida às 

populações urbanas, além disto, por serem áreas permeáveis evitam alagamentos e 

inundações nas épocas de constantes chuvas,  

 
APPs são áreas permeáveis que apresentam potenciais capazes de 
proporcionar um microclima no ambiente urbano em relação à temperatura, a 
luminosidade, a manutenção de mananciais e outros parâmetros ao bem-estar 
humano, mas, além disso, desempenham um papel ecológico importante 
como a estabilidade geomorfológica, a amenização da poluição e a 
manutenção das espécies nativas e da fauna existente como verdadeiros 
corredores ecológicos. A cobertura vegetal funciona como suporte para as 
cadeias tróficas e inúmeras interações entre os organismos vivos 
(ANDRADE, 2005 apud FELICIO, 2006. p. 5). 

 
Complementando o que já foi dito, Borges et al. relatam que  
 

As APPs estão ligadas diretamente às funções ambientais, por meio do 
fornecimento de bens e serviços fundamentais para toda população. Esses 
bens e serviços estão relacionados à regularização da vazão, retenção de 
sedimentos, conservação do solo, recarga do lençol freático, ecoturismo, 
biodiversidade, enfim, a uma infinidade de benefícios (2011, p. 1203). 

 

As APPs, conforme disposto na tabela 1, possuem inúmeros valores que se 

associam a ela, tanto no meio urbano como no meio rural. 
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Tabela 1 – Valores associados às Áreas de Preservação Permanente 

Critérios Meio Urbano Meio Rural 
Econômicos Influencia nos valores das 

propriedades positiva ou 
negativamente, de acordo 
com o tipo de vegetação e o 
tipo de utilização da área. Há 
custos de manutenção em 
áreas urbanas que demandam 
planejamento especifico. 

Promove a manutenção de 
processos ecológicos que 
permitem a perpetuação da 
exploração econômica de 
atividades relacionadas à 
exploração das áreas rurais e 
de seus recursos. 

Ecológicos  Sofre variação de acordo com 
os níveis de poluição 
decorrentes da atividade 
urbana, mas serve de abrigo 
para a fauna remanescente e 
pode atuar preventivamente 
no controle de deslizamentos 
de terras e enchentes quando 
da existência da vegetação, de 
acordo com características do 
solo e topografia. 

Promove habitat para 
elementos da fauna, protege 
os corpos hídricos de 
assoreamento, contaminação 
por poluentes resultantes de 
atividades econômicas e serve 
como corredor ecológico, 
interligando maciças 
florestas. 

Paisagísticos Constitui-se em elemento 
básico das unidades de 
paisagem, funcionando como 
contraponto aos espaços 
construídos. 

Possui relevante importância 
paisagística. 

Físicos Reduz a poluição atmosférica 
e a sonora; influencia na 
temperatura da cidade; reduz 
a força e condiciona a 
circulação dos ventos; atua 
como ponto de absorção da 
água das chuvas e permite a 
absorção dos lençóis 
freáticos; pode fornecer 
sombreamento para 
transeuntes e áreas livres para 
recreação dependendo do tipo 
de recreação existente. 

Protege os processos 
ecológicos e pode ser 
explorado economicamente 
por meio do turismo 
(amenidades) ou outras 
atividades de baixo impacto. 

Psicológicos Serve s propósitos religiosos; 
permite o contato com a 
“natureza” para habitantes da 
urbe; pode permitir o lazer 
ativo e passivo, de acordo 
com as características do 
relevo e vegetação; pode ser 
elemento integrante da 
paisagem e identidade. 

Favorece a construção das 
relações do individuo com o 
meio que o circunda e entre 
os indivíduos. Para alguns 
grupos pode ter função 
cultural e não meramente 
econômica. 

Fonte: FISHER e SÁ, 2007 apud BORGES, 2011.  
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Foram apresentados aqui alguns dos motivos que mostram a importância de se 

preservar as APPs. Para que isso ocorra é necessária a sensibilização da sociedade, 

sobretudo dos detentores do poder econômico e político, que colocam sempre o 

desenvolvimento econômico acima das questões ambientais, não reconhecendo que os 

cuidados ao meio ambiente são de extrema importância para a manutenção da vida, ou 

seja, é preciso reconhecer que a “criação de áreas de preservação é uma das formas de 

expressão da vontade de se continuar a existir, pois é a manifestação da ideia de se tentar 

preservar as condições naturais das quais o homem necessita para sobreviver” (ZAIDAN e 

SILVA, 2004. p. 32). 

 

2.3 Impactos ambientais nos cursos d’águas 

 

Uma realidade observada em córregos e rios localizados em áreas urbanas é o 

seu avançado estado de degradação. Miranda (2008) aponta o processo histórico do país 

como as causas desse processo, dos quais, mesmo com a criação das leis ambientais, 

formuladas com a função de diminuir os impactos causados na natureza, é possível 

encontrar desrespeitos e violações das mesmas. 

Delatorre, Modesto e Piroli (2011) apontaram que a degradação ambiental é uma 

realidade crescente por diversas regiões do planeta. Como consequência deste fato o 

meio ambiente vem sofrendo alterações, caracterizadas por desmatamentos e 

degradações, como mostram vários fatores históricos, os quais contribuíram para a 

acelerada degradação ambiental a partir do século XIX, onde áreas florestadas eram de 

grande interesse do capital, tornando-se o principal alvo da dinâmica do capital. Nesse 

sentido, 

 
[...] os impactos causados por diversos fatores relacionados à produção e, por 
consequência, a produção do espaço, como o crescimento desordenado das 
cidades e a expansão do agronegócio, prejudicam e reduzem as áreas de 
cobertura florestal, incluindo as Áreas de Preservação Permanente (APPs), as 
quais podem ser consideradas um dos principais componentes de proteção 
aos recursos hídricos, onde sua ausência pode ocasionar erosão, esgotamento 
do solo, poluição dos rios e mananciais e perda da biodiversidade local 
(DELATORRE, MODESTO E PIROLI, 2011. p. 1145). 
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Alguns aspectos que contribuíram para a formação das cidades brasileiras pode 

ser consequência da maioria dos impactos existentes atualmente, pois,  

 
Segundo a história do urbanismo brasileiro, o mesmo originou-se de práticas 
oriundas dos povos ibéricos, para os quais a ocupação dos topos de morros, 
das áreas ciliares e várzeas eram uma situação mais do que normal, e 
determinada segundo os padrões urbanísticos e sanitários da era medieval e 
moderna (MIRANDA, 2008. p. 1). 

 

Muitas cidades brasileiras tiveram início nas proximidades de rios e córregos; os 

monumentos e as igrejas eram construídos nos topos dos morros, com isso foram sendo 

desmatados (MIRANDA, 2008), somente com a formulação das leis começou-se a dar 

importância para estas áreas e a partir de então uma atenção maior para as mesmas, 

principalmente em áreas que já não mais possuem tal vegetação e que sofrem por causa 

disto, pois,  

Se considerarmos que a degradação das matas ciliares e a impermeabilização 
das áreas de várzea constituem talvez os principais geradores de enchentes e 
inundações nas grandes cidades, chegaremos à conclusão de que o 
descumprimento do disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Florestal, 
nas áreas urbanas acarreta um custo social elevadíssimo para os cofres 
públicos e sacrifícios incomensuráveis para a população atingida pelas 
calamidades públicas (FIGUEIREDO, 2005 apud COELHO JUNIOR, 2010, 
p. 10). 
 

Além disto, o acelerado processo de urbanização e muitas vezes da falta de 

planejamento, permitiu a ocupação, principalmente, das áreas de várzeas e topos de 

morros, viabilizando assim impactos ambientais enormes nestes locais (FELICIO, 

2006). Tais impactos estão presentes tantos nas áreas rurais quanto urbanas, o que 

acontece é que nas áreas urbanas são mais nítidos conforme destacado por Felicio 

(2006):  

 
Os aspectos de degradação ambiental podem ser verificados na contaminação 
dos corpos d’água, poluição atmosférica, impermeabilização do solo, retirada 
indiscriminada da cobertura vegetal, voçorocamentos, assoreamentos, entre 
outros. Essa degradação pode ser encontrada em quase todos os lugares, mas 
nas áreas urbanas esses aspectos convivem mais de perto com a sociedade e, 
portanto a incomoda mais (FELICIO, 2006, p. 4). 
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 Nas áreas urbanas, o descaso com as APPs muitas vezes as tornam depósitos de 

lixo pela própria população, gerando inúmeros transtornos como a proliferação de 

insetos transmissores de doenças, contaminação do solo, do lençol freático etc. Em 

muitos casos, observa-se que o poder público em vez de orientar a população por meio 

de políticas públicas e de educação ambiental, dá preferência a construção de obras de 

infraestrutura, como por exemplo, as obras de canalização de rios urbanos, 

solucionando, de maneira imediata, tais desconfortos para a população, mas reduzindo 

as áreas permeáveis, gerando outros transtornos, como possíveis alagamentos, e 

enchentes nas áreas de várzea. Além disso, há também a ocorrência das ocupações 

irregulares, onde, necessariamente, acontece a retirada da vegetação que serve como 

proteção do solo. Isso acaba gerando, além dos transtornos citados acima, erosão e 

desmoronamento, este último se tornando inevitável nas áreas de topo de morros. 

 Nas cidades, os transtornos gerados pela substituição das áreas de preservação 

permanente pelas canalizações ou pelas ocupações irregulares são agravados pela 

impermeabilidade do solo encontrada no meio urbano, pois quando  

As águas das chuvas encontram os telhados, os quintais cimentados ou com 
revestimentos, as frentes dos imóveis e as calçadas em iguais situações, as 
ruas asfaltadas, ou com outro tipo de pavimentação impermeável, os bueiros 
conectados por tubos, um eficiente sistema artificial de drenagem, que resulta 
em considerável volume de água, em pouco tempo, nos fundos de vales 
(SERVILHA, 2003, p. 74). 

 
Assim, estas canalizações acabam não suportando os volumes de água, 

ocasionando alagamentos e enchentes nas épocas de grande índice pluviométrico, 

principalmente nos grandes centros urbanos, conforme anunciadas todos os anos nas 

notícias veiculadas. 

Contudo, depois de realizar o esboço dos tipos de impactos ambientais e suas 

consequências, partiremos para a explanação dos conceitos básicos que permeiam a 

metodologia desta pesquisa.  

 

2.4 Conceitos básicos  

2.4.1 Geoprocessamento e Análise Ambiental 
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Para entender as técnicas de geoprocessamento aqui utilizadas foi necessário um 

breve estudo sobre os conceitos básicos que norteiam as mesmas. Sabemos que 

geoprocessamento, SIG, sensoriamento remoto e cartografia digital fazem parte do 

conjunto das geotecnologias, que possuem um papel muito importante nos estudos das 

diferentes áreas de conhecimento, alem de significativa contribuição para as análises 

que envolvem as dinâmicas do meio físico, social e ambiental. 

Neste sentido, podemos conceituar o termo Geoprocessamento, citando Câmara 

e Medeiros (1998, p. 3), como “uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas 

matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas”. Ainda de 

acordo com os autores  

 

Os instrumentos computacionais do Geoprocessamento, chamados de 
Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) permitem a realização de 
análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar banco de 
dados georreferenciados (CÂMARA E MEDEIROS, 1998, p. 3). 

 

Para Medeiros e Pires (1998, p. 35)  

 

A comunidade técnica que trabalha com banco de dados define SIG como um 
banco de dados não convencional que suporta o gerenciamento de dados 
espaciais. Na Visão dos engenheiros de software, SIG é um conjunto de 
ferramentas e algoritmos usados para manipular dados geográficos 
(MEDEIROS E PIRES, 1998. p. 35). 

 

Os SIGs foram definidos por Rosa (2004, p. 6) como “sistema destinado à 

entrada, armazenamento, manipulação, análise e visualização de dados geográficos ou 

espaciais (gráficos e/ou imagens)”. Dessa forma, para a realização dos estudos e 

análises, os Sistemas de Informações Geográficas necessitam de ferramentas adequadas 

para que os mesmos possam vir a se tornarem possíveis, assim, 

Os SIGs necessitam usar o meio digital, portanto o uso intensivo de 
informática é imprescindível; deve existir uma base de dados integrada, estes 
dados precisam estar geo-referenciados e com controle de erros; devem 
conter funções de análises destes dados que variem de álgebra cumulativas 
(operações tipo soma, subtração, multiplicação, divisão etc.) até álgebra não 
cumulativa (operações lógicas) (SILVA, 2003. p. 45). 
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É importante ressaltar que geoprocessamento é diferente de sistemas de 

informações geográficas, “geoprocessamento representa qualquer tipo de dados 

georreferenciados, e um SIG processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos), 

com ênfase em análises espaciais e modelagens de superfícies” (MEDEIROS, 2011. p. 

202).  

Outro conceito igualmente importante é o sensoriamento remoto, explicado por 

Silva (2003, p. 40), como “uma tecnologia que obtém medidas de um objeto sem tocá-lo 

fisicamente e oferece um vasto arsenal de produtos caracterizados por imagens de 

diferentes resoluções espaciais e espectrais”. Novo (1992) conceituou o Sensoriamento 

Remoto de forma mais completa como: 

 
[...] a utilização conjunta de modernos sensores, equipamentos para 
processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados, aeronaves, 
espaçonaves etc., com o objetivo de estudar o ambiente terrestre através de 
registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as 
substâncias componentes do planeta terra em suas diversas manifestações 
(NOVO, 1992. p. 2). 

Somente a partir de dados obtidos por sensores remotos é possível realizar 

pesquisas com a rapidez que as mudanças de uso da terra requerem. Além disso, o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) possui um vasto acervo de imagens de 

satélite disponibilizadas gratuitamente aos mais diferentes usuários. Com base nisso, é 

possível citar os dados da série de satélite CBERS (China-Brasil Earth Resources 

Satellite), conjunto de satélites desenvolvidos em parceria com o Brasil e a China.  

Esta parceria teve início no ano de 1988 (EPIPHANI, 2009), com enorme 

importância para ambos os países, pois, 

O uso de imageamento por satélite é uma das únicas alternativas viáveis a 
atender tais necessidades nos campos da agricultura, meio ambiente, costas 
marítimas, florestas, etc. Tanto o Brasil como a China têm territórios extensos, 
com diversas fisionomias e problemas passíveis de serem observados e 
analisados por dados orbitais de sensores remotos (EPIPHANI, 2009. p. 2001). 

O lançamento do primeiro satélite da série CBERS ocorreu depois de 11 anos de 

parceria, no ano de 1999, no total foram lançados até o presente momento (2013) três 

satélites, estes esboçados de forma sucinta na Tabela 2. Atualmente, os satélites CBERS 



27 

 

 

estão inoperantes, o CBERS 2B apresentou problemas e deixou de gerar dados em 

2010, a previsão para lançamento do CBERS 3 era do início de 2013, no entanto, ainda 

não foi concretizada (CBERS/INPE, 2013). 

 

Tabela 2 – Satélites lançados pelo Brasil e China da série CBERS. 

Satélites 
Ano de 

Lançamento 
Operação Sensores 

CBERS 1999 
Até Julho de 

2003 

• Câmera imageadora de alta 
resolução (CCD) 

• Câmera imageadora de 
amplo campo de visada (WFI) 

• Imageador infravermelho por 
varredura mecânica (IRMSS) 

CBERS-2 
 

Outubro de 2003 
Até hoje, só que de 

forma limitada. 

• Câmera imageadora de alta 
resolução (CCD) 

• Câmera imageadora de 
amplo campo de visada (WFI) 

• Imageador infravermelho por 
varredura mecânica (IRMSS) 

CBERS -
2B 

Setembro de 
2007 

 

Até o começo de 
2010. 

• Câmera imageadora de alta 
resolução (CCD) 

• Câmera imageadora de 
amplo campo de visada (WFI) 

• Câmera imageadora de alta 
resolução pancromática (HRC) 

CBERS -3 
Lançamento 
previsto para 

inicio de 2013 
- 

• Câmera PanMux (PANMUX 
• Câmera Multi-espectral 

(MUXCAM) 
• Imageador por Varredura de 

Média Resolução (IRMSS) 
• Câmera Imageadora de 

Amplo Campo de Visada (WFI) 

CBERS-4  Em construção - 

• Câmera PanMux 
(PANMUX) 

• Câmera multiespectral 
(MUXCAM) 

• Imageador por Varredura de 
Média Resolução (IRMSS) 

• Câmera Imageadora de 
Amplo Campo de Visada (WFI) 

 Fonte: EPIPHANIO, 2009. CBERS/INPE (2013).  Org.: Souza, 2013. 
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 A câmera CCD (Couple Charged Device ), presente em todos os satélites 

CBERS, fornece imagens de uma faixa de 113 km de largura, e resolução espacial de 

20m. Possui a capacidade de orientar seu campo de visada dentro de ± 32 graus, 

possibilitando a obtenção de imagens estereoscópicas de certa região. A câmera CCD 

opera em cinco faixas espectrais (0,51 – 0,73 µm (pan), 0,45 – 0,52 µm (azul), 0,52 – 

0,59 µm (verde), 0,63 – 0,69 µm (vermelho),0,77 – 0,89 µm (infravermelho próximo)). 

(INPE, 2012)  

O Sensor HRC – High Resolution Camera, possui resolução espacial de 2,5m, 

muito superior aos demais sensores CBERS, com resolução radiométrica de 8 bits e 

opera numa única faixa espectral, que cobre o visível e parte do infravermelho próximo 

(0,50 – 0,80 µm (pancromática)) e está presente apenas no CBERS-2B. Recobre no 

terreno uma faixa de 27 km, dessa forma, são necessários cinco ciclos de 26 dias para 

que os 113 km padrão da CCD sejam cobertos pela HRC (Figura 3). Assim, a cada 130 

dias era possível obter uma cobertura completa do país, para ser correlacionada com 

aquela obtida pela câmera CCD, que neste período terá coberto o país por cinco vezes 

(INPE, 2012). 

Figura 3: Sistema de operação do CBERS-2B destacando a câmera HRC. 

 

Fonte: EPIPHANIO (2009. p. 2004) 
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Tendo como alternativa a utilização dos sensores citados, e levando-se em 

consideração o fato de que os mesmos fornecerem imagens gratuitas, associados aos 

softwares livres, se torna possível a obtenção de informações pertinentes ao que se 

almeja estudar com custo baixo.  

A técnica conhecida como fusão de imagens permite a melhoria da resolução 

espacial da imagem de determinado sensor a partir da fusão com uma imagem de 

melhor resolução espacial, dentre estas técnicas é possível citar a transformação 

intensidade (Intensity – I), matiz (Hue – H) e saturação (Saturation -S) (IHS) que de 

acordo com Moreira “[...] pode ser utilizada para combinar imagens de diferentes 

sensores e resolução espacial” (2011, p.235). Dessa forma, a transformação IHS 

consiste na  

[...] transformação da imagem multiespectral do sistema de cores RGB para o 
IHS, onde neste último, as cores são representadas através de três 
componentes: intensidade (Intensity – I), matiz (Hue – H) e saturação 
(Saturation -S). Após a conversão de sistemas, a componente Intensidade (I) 
é substituída pela imagem pancromática e, em seguida é realizada a 
transformação IHS-RGB (SILVA et al. 2011, p. 2623). 

Moreira (2011) esclareceu que na transformação de RGB para IHS,   

[...] escolhem-se três bandas de uma imagem e associa-se cada banda a um 
dos componentes RGB. Assim, cada pixel na imagem de saída possuirá uma 
correspondência a um ponto no espaço IHS. O resultado é um conjunto de 
três novas imagens: uma de intensidade, uma de matiz e outra de saturação. 
Essas imagens podem ser realçadas, expandindo o intervalo de intensidade e 
saturação através de contraste, e, quando convertidas de IHS para RGB, 
permitem melhor separação das cores e das feições que se deseja observar 
(Moreira, 2011. p. 235). 

 Esta técnica é muito eficaz para utilização de imagens pancromáticas 

(geralmente com melhor resolução espacial) ao transformá-la em bandas individuais, o 

que permite a geração de composição colorida, facilitando a sua utilização pelo usuário. 

Mesmo assim, Pinho et. al. (2005) expuseram que  

[...] esta fusão possui duas importantes limitações: o número de bandas a ser 
utilizado limita-se apenas a três e a imagem de saída limita-se a uma 
resolução radiométrica de 8 bits. Este último problema é derivado da própria 
natureza dos sistemas de cores que são representados, tradicionalmente, em 8 
bits. (Pinho et. al, 2005. p. 4226). 
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Dessa forma, dependerá do satélite e dos sensores utilizados os resultados 

satisfatórios com a utilização da técnica de fusão. 

 

3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Materiais 

• Imagem do satélite CBERS-2B, sensores CCD (bandas 2, 3, 4, órbita 158, 

ponto 121) e HRC (banda pancromática, órbita 158-B, ponto 121-4), obtidas 

na mesma data de passagem (06/05/2009) fornecidas pelo INPE. 

• Imagem TM/Landsat5, composição colorida 3B4R5G, adquiridas em Junho 

de 2011, disponibilizadas pós-processamento de imagens por Rosendo 

(2012); 

• Cartas topográficas de Ituiutaba (Folha SE- 22 -2 – B – IV, 1973) e Serra do 

São Lourenço (Folha SE-22-2-DI,1970), disponibilizados pelo Laboratório 

de Geotecnologias (LAGEOTEC) da FACIP-UFU;  

• Bases Cartográficas do Brasil e Minas Gerais adquiridas junto à base de 

dados do IBGE; 

• Microcomputador com capacidade para suportar o processamento das 

imagens de satélite; 

• Receptor GPS (Global Positioning System) disponibilizados pelo 

Laboratório de Geotecnologias (LAGEOTEC) da FACIP-UFU;  

3.2 Softwares: 

• Spring 5.2.1: O Sistema de Processamento de Informações 

Georreferenciadas (SPRING) é um SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) com funções de processamento de imagens, análise espacial, 

modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. O 

SPRING é um projeto do INPE/DPI (Divisão de Processamento de Imagens) 
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com a participação de: EMBRAPA/CNPTIA- Centro Nacional de Pesquisa 

Tecnológica em Informática para Agricultura; IBM Brasil – Centro Latino-

Americano de Soluções para Ensino Superior e Pesquisa; TECGRAF – PUC 

Rio – Grupo de Tecnologia em Computação Gráfica da PUC-Rio; 

PETROBRÁS/CENPES – Centro de Pesquisas "Leopoldo 

Miguez".(CAMARA et al, 1996) 

• ArcGis9. 3: ArcGIS é uma arquitetura estruturada sobre partes 

componentes, que podem ser implementadas na forma de um único usuário 

isolado, ou, então, distribuídos em uma rede heterogênea de equipamentos 

computacionais, representados por servidores de dados e aplicações, bem 

como estações de trabalho clientes. O arcGIS contempla um amplo e 

variado conjunto de formatos de dados georeferenciados, orientados para a 

representação e modelagem da realidade geográfica de interesse. (SANTOS, 

2007. p. 21-22) 

 

3.3 Procedimentos Operacionais 

  

Os procedimentos necessários à realização da metodologia de análise foram 

separados em etapas para facilitar a sua descrição: 

1ª etapa: Foram adquiridas no site do INPE as imagens do satélite CBERS sensores 

CCD (Tabela 3) e HRC (Tabela 4). Em seguida as imagens correspondentes às bandas 

2, 3 e 4 do sensor CCD foram importadas para o software Spring 5.2 assim como a 

banda pancromática do HRC; 
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Tabela 3: Características da Câmera Imageadora de Alta Resolução – CCD 

Bandas espectrais  0,51 – 0,73 µm (pan)  
0,45 – 0,52 µm (azul)  
0,52 – 0,59 µm (verde)  
0,63 – 0,69 µm (vermelho)  
0,77 – 0,89 µm (infravermelho próximo) 

Campo de Visada 8,3º 
Resolução espacial 20 x 20 m 
Largura da faixa imageada 113 km 
Capacidade de apontamento do espelho ±32º 
Resolução temporal 26 dias com visada vertical 

 (3 dias com visada lateral) 
Frequência da portadora de RF 8103 MHz e 8321 MHz 
Taxa de dados da imagem 2 x 53 Mbit/s 
Potência Efetiva Isotrópica Irradiada 43 dBm 
Fonte: CBERS/INPE, 2012. 

Tabela 4: Características da Câmera Pancromática de Alta Resolução – HRC 

Banda espectral 0,50 – 0,80 µm (pancromática) 
Campo de Visada 2,1º 
Resolução espacial 2,5 x 2,5 m 
Largura da faixa imageada 27 km (nadir) 
Resolução temporal 130 dias na operação proposta 
Taxa de dados da imagem 432 Mbit/s (antes da compressão) 
Quantização 8 bits 
Fonte: CBERS/INPE, 2012. 

2ª etapa: No software Spring 5.2, foi realizada a composição colorida 2B3R4G da 

imagem CCD e aplicado contraste linear em cada uma das bandas, permitindo maior 

qualidade visual. Em seguida, foi feito o recorte da área de interesse da imagem CCD; 

3ª etapa: O georreferenciamento das imagens foi uma etapa fundamental para garantir o 

bom desempenho do processo de fusão. Ambas as imagens CCD e HRC foram 

georreferenciadas no Spring 5.2 com o auxílio de uma imagem já georreferenciada 

(TM/Landsat5), de forma que foram coletados 15 pontos de controle espalhados por 

toda a cena, garantindo o menor erro RMS (Root Mean Square Error) possível (0,1 para 

as duas imagens); 

4ª etapa: Feito o registro foi iniciado o processo de fusão das imagens CBERS CCD e 

HRC, primeiramente foi necessário realizar uma restauração das imagens CCD fazendo 

com que as bandas 2, 3 e 4 passassem de 20 m para 10 m de resolução espacial; em 
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seguida foi preciso reamostrar as imagens para que ambas estivessem com o mesmo 

retângulo envolvente. Somente após a finalização desses procedimentos foi possível 

realizar a fusão de imagens por meio da transformação IHS-RGB (um passo a passo da 

técnica pode ser encontrado em Namikawa (2012)). A imagem resultante do processo de 

fusão pode ser visualizada na Figura 4; 

Figura 4: Imagem CCD (A), HRC (B) e imagem fusionada (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fonte: INPE, 2012. Autoras: SOUZA, E. F; ROSENDO. J. S. 2013. 

 

5ª etapa: Após a fusão foi aplicado o contraste na imagem resultante que em seguida foi 

exportada no formato TIFF, o que permite a sua utilização em outros softwares como 

Arcgis 9.3; 

6ª etapa: No software Arcgis 9.3 foi realizado o mapeamento por meio da delimitação 

manual dos cursos d’ água, das nascentes, da bacia e do uso da terra do Córrego 
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Pirapitinga, bem como da área urbana. A delimitação da área urbana teve como critério 

a visualização do limite das construções na imagem fusionada CCD e HRC/CBERS, no 

entanto, em função da data de aquisição das imagens ser de 2009, e após esse período 

ocorreu à criação de novos bairros (como Canaã, Portal dos Ipês, Gerson Baduy e etc) 

recorremos ao software Google Earth para fazer essa atualização (Figura 5) a partir da 

identificação das áreas novas, permitindo assim, maior confiabilidade aos dados 

obtidos; 

 

Figura 5: Exemplo: Imagem fusionada CCD e HRC/CBERS (2009) sem área construída (A) e 

Imagem Google Earth (2011) com construções novas. 

 

Fonte: INPE, 2012. Google Earth, 2013. Org.SOUZA, E. F. 2013. 

7ª etapa: O mapeamento das APPs dos cursos d'água e das nascentes foi feito a partir da 

ferramenta Buffer com as medidas de 30m para os cursos d’ água e 50 m para as 

nascentes, de acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de 

Maio de 2012); 
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8ª etapa: A delimitação da bacia do córrego Pirapitinga ocorreu com auxílio das cartas 

topográficas de Ituiutaba e Serra do São Lourenço;  

9ª etapa: O cálculo das áreas ocupadas por cada categoria de análise foi realizado no 

Arcgis e posteriormente tabulado para discussão dos resultados; 

10ª etapa: Trabalhos de campo foram realizados ao longo do córrego tanto no perímetro 

urbano quanto em alguns pontos na área rural, com o intuito de identificar os impactos 

ambientais existentes e sanar as dúvidas com relação ao mapeamento do uso da terra. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Mapeamento do uso da terra na bacia do Córrego Pirapitinga 

 O mapeamento do uso da terra na área de pesquisa foi iniciado pela delimitação 

da bacia do Córrego Pirapitinga. Nesse sentido, é apresentado o conceito de bacia 

hidrográfica como uma 

 

[...] área definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou um 

sistema conectado de cursos d’água, de modo que toda a vazão efluente seja 

descarregada através de uma saída simples. Constitui-se no sistema físico ou 

área coletora da água da precipitação, que a faz convergir para uma única 

seção de saída, denominada exutória, foz ou desembocadura (BARBOSA 

JUNIOR, 2012. p. 1). 

 

 Isto mostra a importância de todos os cursos d'água dentro da bacia, ou seja, a 

mesma funciona por meio de uma dinâmica, na qual cada drenagem possui sua devida 

importância para a manutenção do todo. As Bacias Hidrográficas possuem sistemas de 

drenagem que podem ter padrões: dendríticos, retangular, treliça e radial, e os cursos d’ 

água podem ser classificados como perenes, intermitentes ou efêmeros (SOARES, 

2004). O córrego Pirapitinga se encontra em uma bacia dendrítica no qual a encosta não 

possui orientação dominante, e seus cursos d’água são perenes, ou seja, possuem água 

durante o ano todo, não secam com a estiagem das chuvas. 
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 As bacias hidrográficas podem ser classificadas quanto ao seu tamanho por meio 

do método modificado por Strahler (1952) apud Barbosa Júnior (2012) conhecido 

como, classificação das ordens dos canais. Neste sentido, o Córrego Pirapitinga e seus 

efluentes são considerados como bacia de 3ª ordem, pois, conforme observado na Figura 

6, o córrego em questão possui canais somente até 3ª ordem.  

Figura 6 – Ordem dos canais: Bacia Hidrográfica do Pirapitinga 
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Conforme proposto por Strahler (1952) apud Barbosa Júnior (2012) a ordem dos 

canais são dispostos da seguinte maneira: 

 

[...] i) as pequenas correntes formadoras, isto é, os pequenos canais que não 
têm tributários, têm ordem 1;  
ii) quando dois canais de mesma ordem se encontram, o canal formado é de 
ordem imediatamente superior; 
iii) da junção de dois canais de ordens diferentes resulta um outro cuja ordem 
será igual a maior dentre os formadores (BARBOSA JUNIOR, 2012. p. 5). 

  

Sendo assim, pode-se inferir que quanto maior for à ordem do rio principal, 

maior será o número de ramificações e consequentemente do tamanho da bacia. 

 Portanto, após a definição de bacia, e partindo do pressuposto de que para a 

realização da avaliação das Áreas de Preservação Permanentes do Córrego Pirapitinga, 

foi necessário, além da confecção dos mapas das APPs preservadas e desmatadas, 

realizar a análise da importância do córrego para a cidade de Ituiutaba (a partir da 

delimitação de sua bacia e da área urbana), conforme apresentado na Figura 7. Os 

resultados do mapeamento permitiram avaliar que 52,56% do total da bacia do Córrego 

Pirapitinga se encontram inseridos na área urbana de Ituiutaba (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga – Valores da Área. 

 

Córrego Pirapitinga Área (ha) Área (%) 

Área urbana inserida na bacia 1.034 52,56 

Área da bacia fora do Perímetro Urbano 934 47,44 

Área total da bacia 1.968 100 

Org. Souza, E. F de. 2013 
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Figura 7 – Delimitação da Área Urbana e da Bacia Hidrográfica do Córrego Pirapitinga 
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O mapeamento realizado (Figura 7) estimou que a área urbana de Ituiutaba 

possui 3212,115 hectares. Com base nestes dados, conclui-se que a bacia do Pirapitinga 

ocupa cerca de 32 % do total da área urbana, sendo notória sua importância para a 

qualidade de vida da população como um todo, e, principalmente, da parcela que possui 

suas residências localizadas na bacia. 

Dessa forma, é de fundamental importância que o Poder Público local tome 

medidas necessárias para mitigar os impactos ambientais existentes na área, primeiro 

com relação ao cumprimento das normas estabelecidas pela legislação ambiental e 

segundo, pelo próprio plano diretor municipal. 

 Markus (2003) relatou que as bacias hidrográficas devem ser continuamente 

acompanhadas pelo poder público. 

 

A conservação de bacias hidrográficas é uma estratégia que visa proteger e 
restaurar a qualidade ambiental e, consequentemente os ecossistemas 
aquáticos. Esta abordagem baseia-se na constatação de que muitos dos 
problemas de qualidade e quantidade de água são evitados ou resolvidos de 
maneira eficaz por meio de ações que focalizem a bacia hidrográfica como 
um todo, as atividades desenvolvidas em sua área de abrangência e os atores 
envolvidos (MARKUS, 2003. p. 9). 

 

 O Plano Diretor do município de Ituiutaba, regulamentado por meio da Lei nº 

1362, de 10 de Dezembro de 1970, e a Lei Complementar n° 63, de 31 de Outubro de 

2006, discorre sobre a importância do meio ambiente e da qualidade de vida da 

população. 

Conforme a Lei Complementar nº. 63 (2006), em seu artigo 9º, são objetivos 

gerais da política urbana de Ituiutaba: 

 

VI. promover o equilíbrio entre a proteção e ocupação das áreas de 
mananciais, assegurando sua função de produtora de água para consumo 
público; 

VII. elevar a qualidade de vida da população, assegurando saneamento 
ambiental, infraestrutura, serviços públicos, equipamentos sociais e espaços 
verdes e de lazer qualificados; 
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IX. elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da proteção do ambiente 
natural e construído; 

XI. fortalecer a gestão ambiental local, visando o efetivo monitoramento e 
controle ambiental (Ituiutaba, 2012); 

  

 Ainda com relação à Lei Complementar n°. 63 (2006), no capítulo X, artigo 42, 

parágrafo VIII, é mencionada a promoção à qualidade ambiental e o uso sustentável dos 

recursos naturais, por meio do planejamento e do controle ambiental; sendo 

acrescentada no parágrafo IX a garantia da preservação da Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais. 

 O mapeamento do uso da terra expõe a contradição entre o que é descrito no 

Plano Diretor de Ituiutaba e a realidade observada, pois é nítida a pequena parcela de 

vegetação natural existente na bacia, sobretudo as situadas no perímetro urbano (Figura 

8 e Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Vegetação natural da Bacia Hidrográfica do Córrego Pirapitinga. 

Vegetação natural Área (ha) Área (%) 

   

Dentro do Perímetro Urbano 15,87 11,28 

Fora do Perímetro Urbano 124,85 88,72 

Total 140,72 100 

Org. Souza, E. F de. 2013 

 

Estes resultados apontam que 52,6% da área total da bacia são ocupadas por área 

urbana, 40,29% por pastagens e apenas 7,2% por vegetação natural, ou seja, de 1968 

hectares da bacia, somente 140,72 hectares é de vegetação natural. 
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Figura 8 – Uso da Terra da Bacia Hidrográfica do Córrego Pirapitinga – Ituiutaba-MG 
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4.2 Mapeamento das áreas de preservação permanente do Córrego Pirapitinga 

 

 As APPs mapeadas levaram em consideração o disposto no Novo Código 

Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 12.651, de 25 de Maio de 2012) cuja área de 

preservação corresponde a 30m em cursos d’ água até 10 metros de largura, enquanto 

que para as nascentes a área preservada deve ser de 50m. 

 Para a identificação destas áreas foi necessário à criação de buffers dos cursos d' 

água e das nascentes; os buffers foram criados respeitando os respectivos termos 

propostos pela legislação ambiental vigente. Dessa forma, foram criados buffers de 30 

metros para o curso d'água e 50 metros no entorno das nascentes, tanto para áreas 

urbanas, quanto para áreas rurais, conforme disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de 

Maio de 2012. 

 A partir da criação dos buffers foi possível avaliar o estado de conservação das 

APPs da bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga. As nascentes foram numeradas com 

intuito de facilitar sua identificação (Figura 9) e posterior avaliação da vegetação natural 

preservada. Delimitados os Buffers das áreas que deveriam estar preservadas, foi 

possível, por meio do Software Arcgis 9.3, realizar a estimativa de área total das APPs 

das nascentes, bem como a soma das áreas preservadas e desmatadas das mesmas, ou 

seja, identificar quais estão em desacordo com o Novo Código Florestal Brasileiro. 

Esses resultados foram organizados no Quadro 1, tornando possível a análise do grau de 

conservação destas nascentes. 
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Figura 9 – Identificação das Nascentes da Bacia Hidrográfica do Córrego Pirapitinga 
 

.
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Quadro 1 – Valores das áreas preservadas e desmatadas das Nascentes da Bacia Hidrográfica do 
Córrego Pirapitinga. 

Nascentes 
APP 

Preserva
das (ha) 

APP 
Preservadas 

(%) 

APP 
Desmatadas 

(ha) 

APP 
Desmatadas 

(%) 

Área 
total 
(ha) 

 
N1 

 

0,112 14 0,672 86 0,784 

N2 

 

0 0 0,784 
100 0,784 

 

N3 

 

0,073 9 0,711 91 0,784 

N4 

 

0,062 8 0,722 92 0,784 

N5 

 

0 0 0,784 100 0,784 

N6 

 

0,173 22 0,611 78 0,784 

N7 

 

0,157 19 0,627 81 0,784 

N8 

 

0,305 47 0,479 53 0,784 

N9 

 

0,175 23 0,609 77 0,784 

Total  1,057  5,999  7,056 

Autora: SOUZA, E. F. 2013. 
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Pela análise da Figura 9 e Quadro 1, verifica-se que a nascente N1, localizada na 

área urbana, próximo ao Campus da Universidade Federal de Uberlândia, possui 14% 

da APP preservada. . Durante o trabalho de campo realizado na área, percebeu-se que 

dentro dos 50 metros exigidos por lei, existe a presença de construções e vias asfálticas, 

(Figura 11) inclusive conforme mostra a Figura 10(A) um galpão do lado de uma escola 

pública da cidade. 

Figura 10 – Nascente 1 (A) Vista parcial da nascente e ao fundo um galpão; (B) Mata ciliar 

pouco preservada. 

 

Fonte: Trabalho de campo (nov. de 2012).   

Autores: 10 (A) Vesceslau, F. R (2013) e 10 (B) Souza, E. F . 

 

Figura 11 – Área de Preservação Permanente (nascente N1) 
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 As demais nascentes estão localizadas fora do perímetro urbano, e como 

observado na Figura 9, as nascentes N2 e N5 estão totalmente desmatadas, enquanto as 

restantes apresentam áreas preservadas abaixo do que é proposto pelo Novo Código 

Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 12.651, de 25 de Maio de 2012), conforme 

apresentada na Figura 12. 

 

Figura 12. – Vegetação Natural – Nascente 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo (nov. de 2012).  

Autora: Souza, E. F . 

Markus (2003) considerou que essas áreas quando desmatadas, ou seja, sem a 

devida presença da vegetação obrigatória, ocasiona inúmeros problemas. 

 

Este processo de degradação das formações ciliares, além de desrespeitar a 
legislação, que torna obrigatória a preservação das mesmas, resulta em vários 
problemas ambientais. As matas ciliares funcionam como filtros, retendo 
defensivos agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam transportados para os 
cursos d'água, afetando diretamente a quantidade e a qualidade da água e 
consequentemente a fauna aquática e a população humana. São importantes 
também como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais e, 
portanto, facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre as 
populações de espécies animais e vegetais[...] (MARKUS, 2003. p. 10). 
 

 

 O mapeamento das APPs dos Cursos d' água deu suporte às análises do processo 

de degradação, muito evidente, na bacia hidrográfica do Córrego Pirapitinga (Figura 

13).  As APPs, seguindo os parâmetros impostos pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de 

Maio de 2012, deveriam possuir ao todo o total de 110,32 ha, mas a estimativa de 

vegetação natural preservada foi de apenas 36,11 ha. Com base nesses dados, conclui-se 

que 74,20 ha estão desmatados (Tabela 7). 
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Figura 13 – Áreas de Preservação Permanentes do Córrego Pirapitinga. 
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Tabela 7: Valores das APP dos Cursos d’Água. 

 

 APP Preservada 

(ha) 
% 

APP Desmatada 

(ha) 
% 

APP 

Total ha 
% 

Dentro do 

Perímetro 

Urbano 

9,25 25,62 35,81 48,26 45,07 40,85 

Fora do 

Perímetro 

Urbano 

26,9 74,38 38,39 51,74 65,25 59,15 

Área Total 36,11 100,0 74,20 100 110,32 100 

Org.SOUZA, E. F. 2013. 

 

Mesmo reconhecendo que as Áreas de Preservação Permanente devem ser 

protegidas conforme determina o Novo Código Florestal Brasileiro, se observou a 

necessidade de esboçar o disposto no Plano Diretor do Município de Ituiutaba sobre a 

preservação destas áreas, que regulamentado pela Lei nº1362, de 10 de Dezembro de 

1970 Capítulo XI Seção V Art. 217 determina que  

 

No território deste Município será considerada de preservação permanente a 
paisagem natural situada nas seguintes áreas, observadas ainda as prescrições 
do Código Florestal Nacional vigente: 
I – nos terrenos marginais dos rios, riachos e córregos, até à distância de 
33,00m (trinta e três metros), medidos horizontalmente para a parte de terra, 
da linha média das enchentes ordinárias; 
II – na área de 33,00m (trinta e três metros) em torno de lagoas, lagos, 
estações de tratamento de água e de esgotos, reservatórios de água naturais ou 
artificiais, nascentes, inclusive olhos de água, seja qual for sua posição 
topográfica (ITUIUTABA, 2010); 
 

 Isso nos mostra por meio dos dados obtidos que o município não cumpre nem o 

que é proposto pelo Novo Código Florestal Brasileiro, muito menos o exigido no Plano 

Diretor, pois, conforme observado na Tabela 7 dos 110,32 ha de APPs que deveriam 

estar preservada nos cursos d’água, destaca-se que 45,07 ha estão inseridos no perímetro 

urbano, dos quais apenas 9,25 ha estão preservados e 35,81 ha estão desmatados, os 

65,25 ha restantes estão fora do perímetro urbano, sendo que 26,9 ha encontram-se 

preservados e 38,39 ha desmatados. Durante os trabalhos de campo ao qual se percorreu 
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os quase 8 km de extensão do córrego, no limite urbano, foi possível identificar algumas 

irregularidades e impactos ambientais nestas APPs. 

Nas áreas urbanas a conservação e manutenção das APPs se tornam difíceis, 

pois,  

As áreas urbanas, por constituírem ambiente onde a ocupação e concentração 
humana se tornam intensas e muitas vezes desordenadas, tornam-se local 
sensível ás gradativas transformações antrópicas, á medida que se 
intensificam em frequência e intensidade o desmatamento, o uso inadequado 
do solo, queimadas desordenadas (DANTAS, J. E. L. et al, 2010, p. 1). 

 

 Sendo assim, as transformações antrópicas geradas na área de estudo 

ocasionaram irregularidades na mesma. Um bom exemplo disso pode ser mostrado na 

Figura 14, nela verifica-se que as manchas brancas na imagem são áreas construídas 

dentro dos 30m previstos pelo Novo Código Florestal, e comprovados durante trabalho 

de campo, isso mostra que neste caso a lei não está sendo aplicada da forma necessária 

por parte do poder público. 

 

Figura 14 – Áreas construídas dentro dos limites previstos para proteção das APPs de acordo 
com o Novo Código Florestal Brasileiro (30m). 
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Conforme o Art 8º paragrafo 2º do Novo Código Florestal Brasileiro nas áreas 

urbanas, poderá haver,  

 

 A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser 

autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do 

manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de 

urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse 

social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda 

(BRASIL, 2012).  

 

 Mas conforme pesquisa de campo, observou-se que no caso da Figura 14 estas 

construções se tratam de galpões de comércio, sendo assim não se enquadrando no que 

é determinado por lei, porém, algumas áreas visitadas no trabalho de campo, existem 

residências que possivelmente são ocupadas por populações de baixa renda, sendo 

assim cabe ao poder público fiscalizar estas áreas e agir conforme o determinado pelo 

Novo Código Florestal. 

Por meio da Figura 15 (B) é possível observar, de forma mais nítida, além das 

construções, o enorme desmatamento das áreas localizadas no perímetro urbano. Além 

disso, em alguns pontos do desmatamento foram encontrados irregularidades e impactos 

ambientais ao longo das margens do córrego (Figura 15), sendo eles os seguintes: 

• Lançamento irregular de esgoto (15-A); 

• Áreas com aterramento irregular (15-B); 

• Entulho próximo às margens (15-C); 

• Presença de animais (cavalos) (15-D); 

• Plantio de culturas (15-E); 

• Processos erosivos e assoreamento dos cursos d’ água (10-F e H);  

• Poluição dos cursos d’ água e presença de dejetos; 

• Deposição irregular de resíduos sólidos (15-G); 

• Parte da APP ocupada por asfalto. 
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Figura 15 – Impactos ambientais do Córrego Pirapitinga: A – Esgoto Irregular, B – Depósitos 

Tecnogênicos, aterramento, construções próximas à margem do córrego, C – Entulho, D – 

Presença de Animais, E – Plantio de Culturas, F – Assoreamento, G – Deposição irregular de 

resíduos sólidos, H – Processos Erosivos. 

Fonte: Trabalho de campo (nov. de 2012).  

Autora: Souza, E. F. 

 

Tais impactos, além de reduzirem a qualidade da água, afetam diretamente a 

qualidade de vida dos moradores que vivem nas proximidades, ou às margens do 

Córrego Pirapitinga. 

Os impactos ambientais observados têm como principal causa a falta de 

sensibilização da população, que com pouca, ou nenhuma, informação utilizam tais 

locais como depósitos de lixo e entulhos, sem (re) conhecimento de que tais atitudes 

podem causar transtornos enormes com o aumento da vazão e consequentes 

alagamentos durante os períodos de grande índice pluviométrico. 

 Portanto, para amenizar tais impactos é importante que o Poder Público 

municipal crie programas de educação ambiental, que sensibilize os cidadãos locais para 

a valorização de tais áreas, como também criar medidas de revitalização das mesmas, no 

intuito principal de melhoria da qualidade da água, já que se trata de um afluente do Rio 
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Tijuco, ou seja, todos os problemas ligados à qualidade da água afetam 

consequentemente a bacia como um todo. 

 Uma das áreas onde as APPs estão bastante preservadas, quase enquadradas às 

normativas do Novo Código Florestal, situa-se próximo ao Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro (Figura 16), como evidenciado na Figura 17 a mata ciliar está 

bastante preservada . 

 

Figura 16 – Área de Preservação Permanente fora do perímetro urbano. 
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Figura 17 – Área de Preservação Permanente bem preservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo (nov. de 2012).  

Autora: Souza, E. F . 

 

As APPs localizadas fora do perímetro urbano apresentam grau de conservação 

maior que as localizadas nas áreas urbanas, mas ainda assim não estão em conformidade 

com o Código Florestal. O fato das APPs fora dos limites urbanos estarem 

relativamente preservadas comparando com as APPs localizadas na área urbana, não 

representa que estejam livres de impactos ambientais, com base nisso, ressaltamos 

alguns impactos observados nessas áreas: ausência mata ciliares, ocupação das APPs 

por pastos, processos erosivos e assoreamento. 

 Contudo, conclui-se que as áreas de preservação permanente totais da bacia são 

inferiores ao necessário por lei, de acordo com a Figura 18, 80,2 ha de APPs estão 

desmatados e somente 37,21 ha estão preservados. 
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Figura 18– Valores das Áreas de APPs Totais da Bacia Hidrográfica do Pirapitinga. 

 

 

Org. Souza, E. F de. 2013 

 

 Sabendo que não cabe aqui somente apresentar os impactos ambientais e 

irregularidades encontrados na bacia hidrográfica do Pirapitinga se julgou necessário 

propor alternativas para, ao menos, tentar minimizá-los ou solucioná-los. 

 Nesse sentido, a autora da presente pesquisa considera como uma alternativa 

viável para a revitalização e conservação das APPs, e do Córrego Pirapitinga e seus 

afluentes, a construção de parques lineares na área urbana. Dessa forma, além da 

manutenção das APPs, haveria melhoria da qualidade de vida da população de Ituiutaba, 

por meio da prática de esportes e alternativas de lazer. 

 Conforme Giordano (2004) apud Friedrich (2007), os parques lineares são: 

 
[...] áreas lineares destinadas tanto á conservação como preservação dos 
recursos naturais, tendo como principal característica a capacidade de 
interligar fragmentos florestais e outros elementos encontrados em uma 
paisagem, assim como os corredores ecológicos. Porem, neste tipo de parque 
tem-se a agregação de funções de uso humano, expressas principalmente por 
atividades de lazer como rotas de locomoção humana não motorizada, 
compondo desta forma princípios de desenvolvimento sustentável 
(GIORDANO, 2004 apud FRIEDRICH, 2007. p. 56-57). 

  

 Essa proposta se enquadra no que já é determinado pela Lei Complementar n°. 

63, de 31 de Outubro de 2006, Capítulo IX Art. 38: que tem como uma das políticas 

municipais do meio ambiente – VIII. Implantar na área urbana do município, parques 
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lineares ao longo dos córregos São José, Carmo e Pirapitinga, objetivando preservação 

de seus leitos naturais e das matas ciliares; ou seja; está possível solução já é garantido 

por lei, o que está faltando é a aplicabilidade desta por parte da gestão municipal. 

 Nas áreas fora dos limites urbanos, seria interessante que a gestão municipal 

proporcionasse, por meio de parcerias com o governo estadual e federal, incentivos aos 

donos das terras onde estes cursos d'água se localizam na intenção de criar corredores 

ecológicos, com isso tanto à fauna e a flora seriam beneficiadas, quanto à qualidade da 

água e consequentemente a vasão do mesmo melhoraria. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento desta pesquisa foi alicerçado pelas diretrizes legais sobre as 

Áreas de Preservação Permanente da bacia do Córrego Pirapitinga de acordo com o 

Novo Código Florestal Brasileiro. Isto se deu justamente pelo fato da bacia hidrográfica 

possuir parte de sua área localizada dentro do perímetro urbano e parte fora, sendo 

assim foi necessária a separação dos dados de acordo com cada área abordada, já que 

cada uma possui impactos e manejos diferentes. 

 Sem a utilização dos dados orbitais disponibilizados, gratuitamente pelo INPE, e 

das técnicas de Geoprocessamento aplicadas, a realização dessa pesquisa não seria 

possível, pois todos os dados obtidos foram resultantes da metodologia aplicada. Neste 

sentido, a metodologia de trabalho se mostrou eficiente, em um primeiro momento com 

a técnica de fusão IHS-RGB empregada ao qual foi possível melhorar a resolução 

espacial da imagem utilizada, permitindo maior exatidão aos dados alcançados e, 

posteriormente, com a elaboração dos mapas temáticos das APPs, para alcance dos 

objetivos propostos.  

 Os resultados mostraram que a conservação das APPs da bacia hidrográfica do 

Pirapitinga está completamente fora dos parâmetros exigidos por lei, e associados a 

isso, tem-se os inúmeros impactos ambientais que trazem degradação e perda da 

qualidade ambiental do recurso hídrico em questão. 

 Nas áreas urbanas, as interferências antrópicas apresentaram muito mais 

prejuízos às APPs do que nas áreas rurais, isso mostra que no caso desta bacia, houve 
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falta de planejamento por parte dos órgãos públicos nos cuidados necessários ao córrego 

e que mesmo com tais características, ainda é possível mudar tal realidade, por meio da 

promoção de políticas públicas que proporcionam melhoria destes locais, perfazendo de 

modo à aplicabilidade das leis ambientais, com intuito primordial da melhoria da 

dinâmica ambiental e consequentemente da qualidade de vida da população. 
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