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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é realizar a identificação, a análise e a classificação da Cobertura e 

Usos da Terra nas Faixas Marginais de Proteção do rio Muriaé, as quais são Áreas de Proteção 

Ambiental, em seu trecho no Estado do Rio de Janeiro. Para a realização do mesmo foram utilizadas 

imagens do satélite Rapideye, pesquisa bibliográfica, informações textuais, informações gráficas, 

técnicas de geoprocessamento, recursos computacionais e trabalhos de campo. Os resultados foram 

sintetizados sob a forma de mapas temáticos, tabelas e gráficos, e mostram a predominância de 

pastagens, agricultura e outros usos assim como a quase total ausência de matas ciliares 

caracterizando o descumprimento da Lei Federal 12.65 de 25 de maio de 2012, atual – Código 

Florestal Brasileiro. 

 

Palavras chaves: Áreas de Proteção Permanente. Faixas Marginais de Proteção. Geoprocessamento. 



ABSTRACT 

 

The goal of this study is to perform the analysis, identification, Coverage and Land Use 

classification in the tracks of Marginal Muriaé River Protection which are Environmental Protection 

Areas, in its passage in the State of Rio de Janeiro. For it realization, images from RapidEye 

satellite, literature, textual information, graphical information, field work and geoprocessing 

techniques and computational resources were acsessed. The results were summarized in the form of 

thematic maps and show the predominance of pastures, agriculture and other uses, as well as the 

almost complete absence of riparian forests characterizing the failure of the current Federal Law 

12.651 of May 25,2012 - Brazilian Forest Code. 

  

Key words: Environmental Protection Areas, Tracks Marginal Protection, Geoprocessing. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

      Este trabalho foi motivado pelas preocupações com as questões ambientais que vem 

demandando estudos e tomadas de atitude por parte da sociedade mundial a partir do final dos anos 

de 1960 e está voltado para a identificação dos recursos da terra nas Faixas Marginais de Proteção / 

Áreas de Preservação Permanente do rio Muriaé, com preocupação ambiental e socioeconômica.  

      O mapeamento da cobertura e uso da terra nas faixas marginais de rios ganha importância, na 

medida em que os efeitos do uso desordenado pela sociedade causam deterioração do ambiente. 

Processos intensos de erosão, inundações e assoreamentos de cursos d’água normalmente são 

relacionados ao uso inadequado da terra. Nesse sentido, o conhecimento acerca do mapeamento do 

uso da terra ganha relevo na atualidade pela necessidade de garantir sua sustentabilidade diante das 

questões ambientais, sociais e econômicas a ele relacionadas e trazidas à tona no debate sobre a 

preservação e conservação dos recursos naturais. 

      Drumont (1988), ao comentar a legislação ambiental brasileira de 1934 a 1988, observa que se 

entendermos o ambientalismo como uma preocupação específica da sociedade com a qualidade do 

mundo natural, expressa em leis, políticas e órgãos governamentais, no período acima mencionado, 

no Brasil, a preocupação maior da sociedade e dos governantes foi com o desenvolvimento a 

qualquer custo e não com o consevacionismo. 

      Desde o primeiro Código Florestal brasileiro, Decreto Nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934, as 

florestas, assim como as demais formas de vegetação existentes no território nacional, constituem 

bens de interesse comum a todos os habitantes do pais. Este código classificava as florestas em: 

protetoras, remanescentes, modelo, e de rendimento. 

      As florestas localizadas às margens dos rios poderiam ser consideradas, desde então, como 

protetoras, uma vez que o referido Código considerava as florestas protetoras, as que, por sua 

localização servissem conjunta ou separadamente para fins de conservar o regime de águas e evitar 

a erosão das terras pela ação dos agentes naturais e assegurar condições de salubridade pública.  

      O Código Florestal, Lei Federal Nº 4771, de 16 de janeiro de 1965, manteve as florestas como 

constituindo bens de interesse comum a todos os habitantes do país e acrescentou um parágrafo 

considerando as ações ou omissões contrárias às disposições do Código na utilização e exploração 

das florestas como de uso nocivo da propriedade, aplicando-se para o caso, o procedimento sumário 

contido no Código Civil. Este Novo Código trouxe, a definição de área de preservação permanente 

como sendo área protegida nos termos desta Lei. Coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
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biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 

populações humanas. 

       De acordo com a Lei Estadual Nº 1.130/87 do Rio de Janeiro, as faixas marginais de rios, lagos, 

lagoas e reservatórios d’água são faixas de terra necessárias à proteção, à defesa, à conservação e 

operação de sistemas fluviais e lacustres, determinadas em projeção horizontal e considerados os 

níveis máximos de água (NMA), de acordo com as determinações dos órgãos federais e estaduais 

competentes. A Constituição Estadual do Rio de Janeiro (1989) define como Áreas de Preservação 

Permanente –APP-, “as nascentes e faixas marginais de proteção de águas superficiais” (Art. 268 – 

inciso III). 

       O Código Florestal Brasileiro, LEI Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, Art. 3º, inciso II entende 

por Área de Preservação Permanente - APP: 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. 

      As faixas marginais de rios são um dos tipos de Área de Preservação Permanemte, assim sendo 

territórios protegidos e com sua cobertura vegetal protegida exercem a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos produzindo um efeito-tampão reduzindo a drenagem e carreamento 

de materiais, substâncias e elementos para os corpos ds’água. Por sua vez as matas ciliares 

proporcionam o sombreamento do leito do rio amenizando a temperatura da água e melhorando o 

habitat para as comunidades aquáticas, fornecem nutrientes para as populações de organismos 

aquáticos e silvestres e agem como filtros de sedimentos, material orgânico, fertilizantes, pesticidas 

e outros poluentes que podem afetar os corpos d’água e também formam verdadeiros corredores de 

vegetação. 

      As margens dos rios, uma vez desmatadas e/ou indevidamente ocupadas, perdem a proteção 

proporcionada pela vegetação ciliar, ficando sujeitas aos efeitos da erosão e deslizamentos dos solos 

e rochas e o conseqüente carreamento de sedimentos para o leito do rio, acentuando seu 

assoreamento. Com isso nas situações de precipitações mais volumosas, não conseguem conter o 

volume adicional de água, potencializando cheias e transbordamentos causando transtornos e 

prejuízos para a população residente próximo ao rio. 

      A demarcação da Faixa Marginal de Proteção é baseada nos critérios estabelecidos pelo Código 

Florestal, Lei nº 12.651/2012 e pela Lei Estadual nº 650/1983 que dispõe sobre a política estadual 

de defesa e proteção das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro. 

      De acordo com o Art. 4º do Código Florestal considera-se Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos de Lei: 
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 

12.727, de 2012).  

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) e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 

metros. 

      O decreto estadual nº 42.356/2010 dispõe sobre a demarcação das FMPs e determina que a 

competência da demarcação das FMPs é do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e que as Áreas 

de Preservação Permanente - APPs e as Faixas Marginais de Proteção - FMPs serão tratadas de 

forma unificada. 

      Neste trabalho, foram eleitas as Faixas Marginais de Proteção do Rio Muriaé como objeto de 

pesquisa pela importância que este rio e toda a sua bacia representam para o noroeste e norte 

fluminense. 

      O rio Muriaé é formado pela confluência dos rios Bom Sucesso e Samambaia, cujas nascentes 

localizam-se no município de Mirai (MG) a 900 m de altitude. Na Serra das Pedras, derivação da 

Mantiqueira, passa a ser denominado de Muriaé quando se encontra com o rio Santo Antônio, a 300 

m de altitude. A cerca de 5 km a jusante da cidade de Muriaé recebe o rio Glória, seguindo para 

leste e recebendo as águas de outro importante afluente, o rio Carangola. Desenvolve-se 

primeiramente no trecho mineiro, em uma região de relevo acidentado e de várzeas extensas que 

concentram principalmente atividades agropecuárias e desde as suas nascentes até a sua foz no 

Paraíba do Sul percorre cerca de 300 km (COPPETEC,2014). 

       No estado do Rio de Janeiro, o rio Muriaé banha os territórios municipais de Laje do Muriaé, 

Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e atravessa um trecho no município de Campos dos Goytacazes 

(figura 1). No seu primeiro trecho fluminense, o rio serve como divisor territorial entre os 

municípios de Laje do Muriaé e Itaperuna, e ao findar o território de Laje do Muriaé o rio adentra e 

atravessa o município de Itaperuna, de Italva e Cardoso Moreira e percorre mais cerca de dezoito 

quilômetros até a sua foz no rio Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes. 



4 
 

 

 

 

Figura 1. Localização do rio Muriaé no estado do Rio de Janeiro. 
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      A bacia hidrográfica do rio Muriaé tem uma área de drenagem de 8.200 km² 

(COPPETEC,2014), abrangendo cerda de dezenove municípios mineiros e sete fluminenses, onde 

habitam cerca de 320 mil pessoas. Os municípios mais representativos dessa bacia hidrográfica, do 

ponto de vista populacional, ou seja, aqueles com população superior a 20 mil habitantes são: 

Muriaé, Carangola e Itaperuna. 

      A principal característica dessa bacia hidrográfica, em relação ao saneamento ambiental é a falta 

de tratamento dos efluentes provenientes dos esgotos domésticos, resultando em lançamento “in 

natura” de matérias orgânicas e coliformes fecais, com risco para a saúde pública da população. 

Além disso, a parte mineira desta bacia hidrográfica contribui com grandes deflúvios superficiais 

que escoam em direção ao estado do Rio de Janeiro, durante os períodos de enchentes, provocando 

impactos em muitos municípios fluminenses. 

      Outra característica relevante é a degradação da cobertura vegetal, implicando em carreamento 

relevante de sedimentos para as calhas dos cursos d’água. Destaca-se as cheias que ocorrem 

periodicamente, trazendo grandes prejuízos aos municípios fluminenses. Os níveis de água atingem 

níveis extraordinários, causando inundações catastróficas nas cidades e bairros localizados em suas 

margens, tais como, Patrocínio do Muriaé, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e nos bairro de Três 

Vendas em Campos dos Goytacazes, por exemplo. Nos verões dos anos de 2004, 2005, 2007, 2008, 

2009, 2011 e 2012, estas cidades sofreram inundações desastrosas deixando-as em estado de 

calamidade pública ( BRASIL, 2013). 

      Em trabalho realizado pelo COPPETEC (2014) chamou a atenção o grau de desmatamento 

dessa bacia hidrográfica, apresentando na maior parte das sub-bacias desse rio, inclusive nas 

situadas nas suas cabeceiras, absolutamente desprovida de florestas e com inexpressiva extensão de 

vegetação secundária. Entre os impactos negativos desse cenário de sub-bacias desprotegidas está a 

erosão da terra e a rapidez do escoamento superficial, que agrava as inundações nessa bacia. Além 

disso, ressalta-se a acentuada diminuição de quantidade de água nos mananciais, nos períodos de 

estiagem, que já se tornou crítica em algumas áreas urbanas, bem como em várias regiões rurais 

onde a atividade agrícola sofre por escassez de água. 

 

1.1 – OBJETIVOS 

 

1.1.1Objetivo geral. 

      Analisar a Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção do rio Muriaé em seu 

percurso no estado do Rio de Janeiro, o qual abrange parte do território dos municípios de Laje do 

Muriaé, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes. 
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1.1.2. Objetivos específicos. 

 

      Identificar e realizar o recorte das faixas marginais de proteção, de acordo com as 

determinações do Código Florestal Brasileiro, utilizando sistema de informação geográfica – SIG. 

      Segmentar as imagens da área de estudo, realizar a classificação dos seguimentos conforme 

classes pré-estabelecidas e elaborar mapas temáticos da Cobertura e Uso da Terra utilizando 

técnicas de geoprocessamento de imagens. 

 

2 –ASPECTOS HISTÓRTICOS DOS MUNICÍPIOS BANHADOS PELO RIO MURIAÉ NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

2.1 - Campos dos Goytacazes 

 

      Campos dos Goytacazes é o município do Estado do Rio de Janeiro que possui a maior extensão 

territorial com 4.026,696 Km² e uma população estimada em 2015 de 483.970 habitantes (IBGE, 

2016).  Sua sede localiza-se na Baixada Campista a 14m de altitude. 

      Até o século XVI a região era habitada pelos índios Goytacazes e pode ser apontado como uma 

das primeiras comunas fluminenses a ter recebido os influxos da colonização européia. Segundo o 

IBGE (1959), em 1536, ao ser dividido o Brasil em capitanias, couberam a Pero Góis da Silveira as 

terras que, “partindo das margens do rio Macaé, avançavam 30 léguas”, (126 Km)  para o Norte, 

compreendendo,  em seus domínios os “extensos e formosos campos habitados, então, pelos índios 

Goytacazes”.  

      Segundo Ferreira (1959), a principal atividade econômica adotada pelos primeiros 

colonizadores foi a criação de gado nos “extensos campos”. Posteriormente a região progrediu com 

a cultura da cana-de-açúcar, que se expandiu inicialmente pelos aluviões entre o Rio Paraíba do Sul 

e Lagoa Feia e depois pelas margens à montante do rio Muriaé até Cardoso Moreira. 

      A vila de São Salvador dos Campos foi instalada em 1676 (FERREIRA, 1959) e a economia 

local girava exclusivamente em torno de atividades rurais e o vilarejo só foi elevado à categoria de 

cidade em 1835, com o nome Campos dos Goytacazes (IBGE, 2016). 

      Com a instalação de ferrovias a partir de 1837a circulação foi facilitada, transformando o 

município em centro ferroviário da região. A pecuária sempre manteve grande importância para a 

economia da região, mas a riqueza de Campos no séc. XIX pode ser creditada à expansão da 

produção açucareira, inicialmente apoiada nos engenhos a vapor. Em 1875, a região contava com 

245 engenhos de açúcar e, por volta do ano de 1879, foi construída a primeira usina que 
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progressivamente foram substituindo os engenhos, entretanto, a maior parte dessas antigas usinas 

fecharam ou foram absorvidas por outras maiores em anos recentes, concentrando-se a produção em 

menor número de estabelecimentos. 

      O café foi responsável pela prosperidade dos antigos distritos de Cardoso Moreira e Italva, 

atualmente desmembrados de Campos. 

      A função polarizadora de Campos dos Goytacazes remonta a sua própria evolução histórica, 

tendo o município exercido papel fundamental como difusor do povoamento por toda a área do 

Norte e Noroeste Fluminense. 

      A descoberta de petróleo e gás natural na plataforma continental da Bacia de Campos, a partir 

da década de 1970, tem propiciado o aumento significativo da receita municipal nos últimos anos, 

por meio do recebimento de royalties excedentes e participações especiais. (CIDAC, 2016) 

 

2.2 - Cardoso Moreira 

 

      O município de Cardoso Moreira está localizado no Norte Fluminense e segundo o IBGE, o 

município possui uma área territorial de 524,631 Km² e uma população estimada em 2015 de 

12.558 habitantes. 

       O município era um distrito pertencente à Campos dos Goytacazes até 1995, quando obteve a 

sua emancipação definitiva, tendo sido constituído de 2 distritos: Cardoso Moreira e São Joaquim. 

      Segundo a prefeitura de Cardoso Moreira a região onde se encontra atualmente o município era 

habitada até o século XVII, pelos índios Puris, remanescentes da nação Goytacá que haviam sido 

perseguidos pelos colonizadores portugueses. 

       O registro de colonização mais antigo trata-se da fundação de um agrupamento indígena, em 

1672, realizado por freis franciscanos em terras de Cachoeiro, como era conhecido à época, na 

margem direita do Rio Muriaé, sendo seguida a ocupação por fazendeiros com o cultivo da cana, e 

em fins de 1700 registrava-se mais de 20 engenhos instalados em Cachoeiras do Muriaé ( nome 

pelo qual era denominado o atual município de Cardoso Moreira, naquela época ). Estes engenhos 

realizavam moagem e beneficiamento de cana de açúcar e aguardente. 

      As fazendas mais importantes, segundo a prefeitura de Cardoso Moreira, foram: Outeiro, 

Santana, da família Saturnino Braga; Santa Rosa; Pau Brasil; São José, do Barão da Lagoa da lagoa 

Dourada; Santa Helena, do Comendador José Cardoso Moreira; e a fazenda Cachoeiras do Muriaé. 

O apogeu dessas terras foi por volta de 1870 e na época foram construídas vários solares nas 

propriedades citadas. 
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      Para escoar a produção dessas fazendas foi construído um ramal da estrada de ferro até 

Carangola, no estado de Minas Gerais, atualmente totalmente desativado, tendo como principal via 

de transporte a rodovia BR- 356. O município ainda mantém economicamente um caráter 

agropecuário, principalmente com a criação de gado e o cultivo da cana. 

 

2.3 - Italva 

 

      O município de Italva está localizado no noroeste fluminense. Possui uma área territorial de 

296,74 km². e uma população estimada em 2015 de 14.569 habitantes (IBGE, Censo 2010), e está 

dividido em quatro distritos: Sede, localizada a uma altitude de 36 m; Paraíso, Lagarto e Dr. Mattos. 

      O distrito foi criado com a denominação de santo Antônio das Cachoeiras de Muriáe, pela lei 

provincial de nº 1937, subordinado ao município de Campos dos Goytacazes. Foi elevado à 

categoria de município com a denominação de Italva pela lei estadual nº 681, de 1983. (IBGE 

Cidades). Limita-se com os municípios de Campos dos Goytacazes, Cambuci, Cardoso Moreira, 

São Fidelis, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. 

      A formação populacional de Italva segundo informações da sua prefeitura é composta por 

descendente de miscigenação de imigrantes de várias origens, como sírios, libaneses, franceses, 

espanhóis e portugueses, que nele se instalaram. 

       Segundo o IBGE, 2016, antes da chegada de fazendeiros latifundiários em meados do século 

XIX, a região de Italva era habitada pelos índios Tupis-Guaranis, Puris e Goytacazes, não havendo 

nenhum registro de aglomerações de moradores até 1850. O acesso à região, à época era realizado, 

principalmente, pela navegabilidade pelo rio Muriaé, pois os caminhos ainda eram muito 

rudimentares por trilhas por entre densas florestas. 

      Segundo a prefeitura de Italva, atualmente sua principal economia é baseada 

predominantemente na pecuária, na agricultura, na extração de mármore e do calcário. Encontram-

se instaladas no município as empresas IMIL – Indústria de Mármores Ltda, a Indústria e Comércio 

de Cal e Calcário Maravilha, a CALPAR – Calcário Paraiso e a Alternativa Granitos. O município 

também é grande produtor de leite e médio produtor de tomate, pimentão e frutas. Em 2003, foi 

instalada a Indústria Lactea Bella Vita. 

      O Município tendo como proprietário o Estado, possui o Centro de Treinamento da Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-Rio, o Centro de Capacitação 

Agroindustrial e a Fazenda Experimental de Italva. 

 

 



9 
 

2.4 –Itaperuna 

 

      O município de Itaperuna é o maior e mais importante município do Noroeste Fluminense. A 

sua sede municipal está localizada a uma altitude de 113metros, limitando-se o município, a norte 

com Natividade e Bom Jesus de Itabapoana, e, a Sul com Laje do Muriaé, Miracema, São José de 

Ubá, Cambuci e Italva, a leste com Campos dos Goytacazes, e a oeste com o Estado de Minas 

Gerais. Possui uma população estimada pelo IBGE, 2015, de 99.021 habitantes e uma área 

territorial de 1.105.341 Km². 

      A efetiva colonização das terras que compõem o atual município de Itaperuna data do século 

XIX (IBGE, 2015) tendo sido iniciado no vale do rio Carangola na início da década de 1830. Em 

1885 o Governo cria um município na região, com um povoamento elevado à categoria de vila, com 

a denominação de Natividade de Itaperuna e desmembrando-se do município de Campos . Em 1889 

a vila foi elevada à categoria de cidade com a denominação de Itaperuna. (DINIZ, 1985). 

      A atividade econômica predominante, no início, segundo a Secretaria de Estado do Rio de 

Janeiro - SECPLAN, 1988 foi a criação de gado realizada em fazendas de grandes extensões. 

Entretanto, a partir dofinal do século XIX, com o advento da economia cafeeira, a colonização 

efetuou-se de forma mais rápida e uniforme promovendo um desenvolvimento econômico mais 

acelerado da região. 

      Segundo TCE/RJ (2014) o desenvolvimento da economia cafeeira foi responsável pela 

concentração de atividades comerciais e de serviços na cidade de Itaperuna, que passou a 

desempenhar funções de centro sub-regional do Norte Fluminense. O declínio da atividade cafeeira 

fez com que a região passasse a sofrer fortes efeitos regressivos. A pecuária de corte desenvolveu-

se, então, voltada para o abastecimento de grandes matadouros e frigoríficos, implantando-se 

posteriormente a produção leiteira, estimulada pela presença da fábrica de leite em pó Glória na 

sede municipal. 

 

2.5 - Laje do Muriaé 

 

      O território que hoje forma o município de Laje do Muriaé fazia parte do município de 

Itaperuna até o ano de 1962, quando foi desmembrado. A sua população estimada pelo IBGE para 

2015 é de 7.298 habitantes e possui uma área de 249,974 k². 

      A vila de Laje do Muriaé, sede do município fica localizada à 172metros de altitude, á margem 

direita do rio Muriaé, na parte setentrional do distrito. O território municipal limita-se ao norte e a 

leste com Itaperuna, ao sul com Miracema e a oeste com o Estado de Minas Gerais. 
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      No século XIX, a região também participava do ciclo do café, que dominava todo o noroeste 

fluminense e atualmente continua possuindo uma economia baseada em atividades agropecuária. 

 

3.ASPECTOS FÍSICOS 

 

3.1 Aspectos climáticos 

 

      Xavier etal. (2000), ao analisarem as séries das normais climatológicas referentes aos períodos 

(1931-1960 e 1961-1990), para Itaperuna, mostram que existem indícios de que o clima da região 

vem se tornando mais seco e mais quente, sendo classificado como clima Megatérmico Subúmido 

Seco, com precipitação insuficiente em todas as estações do ano. Segundo a classificação de 

Thornthwaite & Mathe (1955), a tipologia da área, cujas características do índice efetivo de 

umidade, da variação estacional dos índices de umidade e aridez, bem como o de eficiência térmica 

enquadram-se na mesma classificação climática encontrada por esses autores para região (Prado et 

al, 2005). 

 

3.2Aspectos geomorfológicos 

 

     A região da bacia do rio Muriaé, em seu médio e baixo cursos, é caracterizada por um relevo 

bimodal marcado pela alternância de conjuntos de alinhamentos serrano escalonados “em meio a 

um relevo colinoso de baixa amplitude de relevo (entre 30 e 100 metros de desnivelamento local) 

vertentes de geometria predominantemente convexas e gradientes suaves” (PRADO et al, 2005). 

     Os alinhamentos serranos escalonados, constituem notáveis relevos montanhosos, apresentando 

segundo Prado etal(2005), amplitudes de relevo entre 300  e 700 metros.  

     Segundo Dantas (2001) este domínio abrange serras alinhadas, morrotes e morros, morros 

elevados, colinas baixas e planícies fluviais ou várzeas que abrange todo o Norte-Noroeste 

fluminense consiste numa vasta depressão interplanáutica delimitada a Sul, pelo planalto da Região 

Serrana e, a Norte, pelo planalto Sul Capixaba, estendendo-se a oeste pela Zona da Mata mineira. A 

leste este domínio termina ao encontrar a Baixada Campista e os tabuleiros do Grupo Barreiras. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Cobertura e Uso da Terra 

 

A palavra terra foi conceituada, segundo IBGE, 2013, como. 
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O seguimento da superfície do globo terrestre definido no espaço e reconhecido em função de características e 

propriedades compreendidas pelos atributos da biosfera, que sejam razoavelmente estáveis ou ciclicamente 

previsíveis, incluindo aqueles de atmosfera, solo, substrato geológico, hidrologia e resultados de atividades do 

homem(IBGE 2013, p. 44) 

 

      O termo cobertura da terra foi definido e é normalmente usado para se referir à cobertura física 

da terra, ou seja, o estado biofísico da terra envolvendo os elementos da natureza tais como, água, 

gelo, formações rochosas (rocha exposta), areia, solo exposto, a vegetação (natural ou plantada), e 

superfícies similares, além das construções artificiais (área construida) criadas pelo homem, que 

recobrem a superfície da terra. (IBGE, 2013, ESCADA, 2015). 

      O uso da terra, dentre as várias definições existentes, geralmente associadas às atividades 

conduzidas pelo homem relacionadas com uma extensão de terra ou a um ecossistema. É 

considerado como uma série de operações desenvolvidas pelos homens, com a intenção de obter 

produtos e benefícios, através do uso dos recursos da terra, ou seja, a atividade do homem que se 

acha diretamente relacionada com a terra. Assim o uso da terra esta relacionado com a função 

socioeconômica (agricultura, habitação, proteção ambiental) da superfície básica. (IBGE, 2013, pp. 

44/45), ou é entendido como uma interpretação sócio-econômica das atividades que ocorrem e são 

observadas na superfície da terra (Fisher, Comber and Wadsworth, 2005, apud Escada, 2015). 

      A cobertura da terra pode ser mais facilmente reconhecida e determinada por observação direta 

e também mapeada através da correlação de dados de sensoriamento remoto como fotografias 

aéreas e imagens de satélite, por ser mais estática e poder ser reconhecível. Entretanto, como o 

sensor remoto não registra as atividades diretamente, mas características da superfície da terra, as 

atividades de uso da terra correlacionadas à cobertura precisam ser interpretadas a partir de 

instrumentos modelos e aspectos das imagens registradas, tais como, tonalidades, texturas, formas, 

arranjos espaciais das atividades e localizações no terreno (IBGE, 2012 p, 45) e informações 

textuais e estatísticas. Assim, uma classe de cobetura da terra como floresta pode conter vários usos, 

tais como preservação, conservação, extração vegetal, como latex, açaí, castanha na amazônia. 

 

4.2. Introdução ao Sensoriamento Remoto 

 

        A definição de sensoriamento remoto encontrada na literatura sobre o tema é que 

sensoriamento é uma tecnologia que permite a obtenção de imagens e outros tipos de dados dos 

objetos da superfície terrestre sem que haja um contato físico entre o sensor localizado remotamente 
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e o(s) objeto(s) na superfície terrestre. O processamento, a análise e interpretação dessas imagens e 

dados também integram o sensoriamento remoto, 

        Segundo Almeida e Meneses (2012), a condição principal imposta por essa definição clássica, 

que é de estar a uma distância remota do objeto, estabelece a base para definir o sensoriamento 

remoto numa concepção um pouco mais científica, que é regida segundo os seguintes preceitos: 

a) Exigência: ausência de material no espaço entre o objeto e o sensor; 

b) Consequência: a informação do objeto é possível de ser transportada pelo espaço vazio; 

c)Processo: o elo de comunicação entre o objeto e o sensor é a radiação eletromagnética, a única 

forma de energia capaz de se transportar pelo espaço. 

        A energia refletida ou emitida pela superfície terrestre é captada por sensores eletrônicos, 

instalados em satélites artificiais, onde é transformada em sinais elétricos, os quais são registrados e 

transmitidos para estações de recepção na Terra. Os sinais enviados para essas estações são 

transformados em dados na forma de imagens, gráficos ou tabelas, e a partir da interpretação desses 

dados, é possível obter informações a respeito da superfície terrestre. 

Os dados na forma de imagens possuem características segundo as capacidades de resoluções dos 

sistemas sensores imageadores que as detectaram. 

 

4.2. Resolução 

 

     O termo resolução em sensoriamento remoto é entendido como a limitação operacional de um 

sistema de sensoriamento remoto para produzir uma imagem nítida e bem definida e segundo 

Crosta (1993) se desdobra na verdade em quatro diferentes (e independentes) parâmetros: resolução 

espectral, resolução espacial, resolução radiométrica e resolução temporal. 

 

4.2.1. Resolução Espectral 

 

      Segundo Moreira (2011)todo o princípio do sensoriamento remoto baseia-se na premissa de que 

os alvos da superfície terrestre se diferem quanto ao comportamento espectral. Assim sendo, cada 

alvo reflete a energia diferente do outro. 

        Resolução espectral, segundo Novo (1989), é "uma medida da largura das faixas espectrais e 

da sensibilidade do sistema sensor em distinguir entre dois níveis de intensidade do sinal de 

retorno" e também se refere à largura da faixa espectral que o sensor opera. A literatura sobre o 

tema também destaca dois pontos importantes: o comprimento de onda detectado pelo sensor e a 

quantidade de faixas espectrais como dados importantes para a compreensão desse conceito. 
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4.2.2. Resolução Espacial 

 

      Refere-se à habilidade do sistema sensor em distinguir e medir os alvos. Em outras palavras 

refere-se a menor área imageada por um sensor, Esta habilidade baseia-se na projeção geométrica 

do detector na superfície terrestre, definindo a sua área do campo de visada do instrumento numa 

certa altitude e num determinado instante. O ângulo definido por esta projeção é denominado de 

campo de visada instantânea (A) (Instantaneous Field Of View, IFOV). O IFOV define a área do 

terreno (B) focalizada a uma dada altitude (C) pelo instrumento sensor (P) (MOREIRA, 2011), 

(Figura 2). 

 

P = Instrumento sensor 

A = Campo de visada instantânea 

B = Área do terreno 

C = Altitude 

 

 

 

 

Figura2: Campo de visada instantânea / Instantaneous Field of View (IFOV). Fonte: Swirnow (2016) 

 

 

4.2.3. Resolução Radiométrica 

 

      Refere-se à capacidade do sistema sensor em detectar as variações da radiância espectral 

recebida. A radiância de cada pixel passa por uma codificação digital, obtendo um valor numérico, 

expresso em bits, denominado de Número Digital (ND). Este valor é facilmente traduzido para uma 

intensidade visual ou ainda a um nível de cinza, localizado num intervalo finito (0, K-1), onde K é o 

número de valores possíveis, denominados de níveis de quantização (SCHOWENGERDT, 1983). 

       O número de níveis de cinza está expresso em bits, ou seja, expresso em função do número de 

dígitos binários necessários para armazenar, em forma digital, o valor do nível máximo de cinza. O 

seu valor é sempre em potência de 2, por exemplo 8 bits significam 2
8
 = 256 níveis de cinza. As 

diferenças são maiores nos níveis 2 e 4 do que nos níveis 256 e 2048, devido ao fato do olho 

humano não possuir sensibilidade às mudanças de intensidade acima de 30 níveis de cinza (Crosta, 

1993).  
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4.2.4. Resolução Temporal 

 

        Resolução temporal é o intervalo de vezes que o satélite observa uma mesma área do terreno 

em um determinado período. Refere-se à frequência que o sensor revisita uma área e obtém imagens 

periódicas ao longo de sua vida útil. Assim a resolução temporal refere-se à periodicidade com que 

o sistema sensor adquire imagens da mesma porção da superfície terrestre. A sequência temporal 

dos sistemas varia de acordo com os objetivos fixados para o sensor. No caso do satélite Rapideye 

essa frequência é diária. 

 

4.3. Comportamento espectral dos alvos 

 

      De uma maneira simplificada podemos entender o comportamento espectral dos objetos sobre a 

superfície terrestre, também denominados alvos, como o comportamento, ou interação, da radiação 

eletromagnética (REM) com os objetos (alvos) existentes na superfície terrestre, captada por 

sensores remotos, através do espectro eletromagnético. 

      A energia que chega à superfície terrestre do planeta interage com todos os objetos, inclusive 

com a camada superficial da Terra. Segundo Moreira (2011), dessa interação, a energia pode ser 

fracionada em até três partes: uma parte é absorvida pelos objetos, outra é refletida e outra 

transmitida. “O número de fracionamento depende das propriedades físico-químicas e biológicas de 

cada objeto” (MOREIRA, 2011, p. 49). 

     O comportamento espectral de um objeto pode ser definido como sendo o conjunto dos valores 

sucessivos da reflectância do objeto ao longo do espectro eletromagnético, também conhecido como 

a assinatura espectral do objeto. A assinatura espectral do objeto define as feições deste, sendo que 

a forma, a intensidade e a localização de cada banda de absorção é que caracteriza o objeto. 

(NOVO, 2012) 

      Para o sensoriamento remoto, a fração da energia eletromagnética refletida pelos alvos da 

superfície terrestre é importante, pois um grande número de aplicações de imagens e dados de 

satélite é realizado através da coleta, processamento e análise da radiação refletida pelos alvos. 

Moreira(2011). Assim, para os estudos do comportamento espectral, os principais elementos da 

superfície da Terra para o sensoriamento remoto são; os minerais e rochas, o solo, a vegetação e as 

áreas construidas. 

      Geralmente, o estudo do Comportamento Espectral dos Alvos é realizado através de métodos 

experimentais de laboratórios e campo e a grandeza radiométrica utilizada para expressar esse 

comportamento é uma medida que permite estimar sua reflectância. Segundo Novo (2012) o fluxo 
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radiante pode totalmente ou parcialmente ser refletido onde a reflectância é a razão entre o fluxo 

radiante incidente e o fluxo radiante refletido e pode ser expresso pela equação: 

Reflectância = fluxo radiante incidente / fluxo radiante refletido 

 

 λ, µm 

Figura 3: Curvas de refletância da grama, concreto, solo arenoso e asfalto. Fonte: Moreira (2012) 

 

3.3.1. Comportamento espectral de minerais e rochas 

 

      As rochas são definidas como aglomerados de minerais e compõem a camada mais sólida da 

Terra, formando a crosta terrestre. O comportamento espectral de rochas, segundo Novo (2012),é 

resultante dos espectros individuais dos minerais que as compõem. Os minerais apresentam 

características decorrentes de suas bandas de absorção. Portanto a absorção é o principal fator que 

controla o comportamento espectral das rochas. Na figura 4 é mostrado o comportamento espectral 

de dois tipos de rocha, folhelho e andesito onde λ = comprimento de onda e ρ = reflectância 

percentual. 

 

 

Figura 4: Assinatura espectral do folhelho e andesito. Fonte: Bowker et al, (1985) apud. Novo, (2012). 

Reflectância 

percentual 

Comprimentode onda 
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3.3.2. Comportamento espectral dos solos 

 

      Segundo Lepsch (2002), para alguns, solo vem a ser sinônimo de qualquer parte da superfície da 

Terra e mesmo de outros planetas. Geólogos podem entendê-lo como parte de uma sequência de 

eventos geológicos. Ecólogos vêm o solo como porção do ambiente condicionado por organismos 

vivos. Químicos, físicos, historiadores, filósofos, artistas, cada área entende, o solo a sua maneira. 

Para pedólogos como Lepsh, solo é a coleção de corpos naturais dinâmicos, que contêm matéria 

viva, e é resultante da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se 

realiza durante certo tempo e é influenciado pelo tipo de relevo. 

       Para Moreira (2011), os parâmetros do solo que influenciam a radiação refletida ou emitida da 

superfície são vários, porém a literatura cita como mais importantes os óxidos de ferro, a umidade, a 

matéria orgânica, a granulometria, a mineralogia da argila, e o material de origem. 

 

 

Figura 5: Assinatura espectral de um solo no intervalo de comprimento de onda de 350 a 2500 nm.  

Fonte: Moreira, (2011) 

 

3.3.3. Comportamento espectral da vegetação. 

 

      Para Novo (2012), a vegetação sadia apresenta alta absorção da energia eletromagnética na 

região do espectro visível, que é capturada pela clorofila para a realização da fotossíntese. Dentro 

do espectro visível a absorção é mais fraca na região que caracteriza a coloração da vegetação. A 

alta reflectância no infravermelho próximo (até 1,3 µm) é devido a estrutura celular, sendo que a 

partir deste comprimento de onda é o conteúdo de água na vegetação quem modula as bandas de 

absorção presentes no comportamento espectral desta. 
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B = Azul / Blue 

G = Verde / Green 

R = Vermelho / Red 

IR = Infravermelho 

Φi= Radiação incidente 

Φr=Radiação refletida 

Φa=Radiação absorvida 

Φt=Radiação 

transmitida 

 

Figura6: Interação da energia eletromagnética com o objeto. Fonte: adaptada de Moraes. (2002) 

 

     Segundo Moreira (2011), quando se pretende utilizar o sensoriamento remoto para obter 

informações a respeito da cobertura vegetal de uma região da superfície terrestre, é preciso levar em 

consideração a interação da energia solar com a comunidade de plantas, que define uma superfície 

denominada dossel.  Assim, o dossel vegetativo, ou de vegetação seria tudo aquilo que compõe a 

parte aérea de uma comunidade com as interações da energia solar (ASSUNÇÃO, 1989, apud. 

MOREIRA, 2011). 

 

3.3.4. Comportamento espectral da água 

 

       Na temperatura ambiente a água pode se apresentar na natureza em três estados físicos, os quais 

apresentam comportamento espectral totalmente distintos. Segundo Moraes (2002), o 

comportamento espectral da água líquida pura apresenta baixa reflectância (menor do que 10%) na 

faixa compreendida entre 0,38 e 0,7µm e máxima absorção acima de 0,7µm. O comportamento 

espectral de corpos d’água é modulado principalmente pelos processos de absorção e espalhamento 

produzidos por materiais dissolvidos e em suspensão neles, pois é verificado que a presença de 

matéria orgânica dissolvida em corpos d’água desloca o máximo de reflectância espectral para o 

verde-amarelo, enquanto que a presença de matéria inorgânica em suspensão resulta num 

deslocamento em direção ao vermelho. 

      O comportamento espectral de nuvens apresenta elevada reflectância (em torno de 70%), em 

todo o espectro óptico com destacadas bandas de absorção em 1, 1,3 e 2µm. (NOVO, 2012). 

 

COMPRIMENTO DE ONDA 
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Figura 7: Curva de reflectância da água nos estados líquidos, gasoso (nuvens), e sólido (neve), Fonte: adaptada de 

BOWKER et al. apud. Moreira (2011). 

 

3.3.5. Comportamento espectral de áreas construídas. 

 

      Ao observar-se uma área urbana, pode-se constatar que a mesma é construida por diversos tipos 

de materiais, tais como concreto, asfalto, gramados, água, telhados de diferentes tipos de materiais, 

tais como barro, zinco, amianto, concreto, etc. Ao ser estudado o comportamento espectral de alvos 

urbanos percebe-se que conhecer o comportamento espectral, dos diversos elementos que compõem 

os alvos urbanos e sua distribuição, possibilitará caracterizar, de forma mais precisa, os diferentes 

usos do solo urbano. O concreto e as telhas de zinco são bons indicadores de áreas industriais. 

      Na Figura 8 é apresentada as curvas espectrais do concreto e do asfalto que são materiais que 

compõem grande parte das áreas edificadas pelo homem. Pela análise da curva “a”, podemos 

verificar que o asfalto apresenta as seguintes características espectrais: a) reflectância baixa e 

decrescente entre 0,3 µm e 0,4 µm ( p < 0,1); b) reflectância baixa e decrescente entre 0,4 µm e 0,6 

µm  (0,1 < p < 0,2);  c) reflectância de 0,2 entre 0,6 µm e 1,0 µm e; d) reflectância crescente  até 1,3 

µm (0,2 < p < 0,4). 

      Através da curva b (Figura 8), observa-se que o comportamento espectral do concreto é mais 

complexo, caracterizando-se por um aumento da reflectância com o comprimento de onda, mas 

apresentando feições amplas de absorção em 0,38 µm, entre 0,6 µm e 0,8 µm e em 1,1 µm. (NOVO, 

2012) 
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Figura 8: Comportamento espectral do concreto e do asfalto (Fonte: Bowker et al, 1985, apud. Novo, 2012. 

 

3.4 – Características do Satélite Rapideye 

 

O sistema Rapideye é composto por uma constelação de 5 satélites de Sensoriamento Remoto, 

lançados em 29 de agosto de 2008 e operados pela empresa comercial alemã Rapideye AG, capazes 

de adquirir imagens coloridas com resolução espacial de 5 metros.  

      Os cinco satélites são equipados com sensor multiespectral composto de scanners delinha, com 

12.000 pixels cada, capazes de capturar imagens em cinco bandas espectrais, com alcance de 

comprimento de onda entre 440 µm e 850 µm, sendo, segundo os autores, o primeiro sistema orbital 

a incluir a banda Red-Edge, específica para o monitoramento da atividade fotossintética da 

vegetação. 

      A resolução espacial original de cada banda é de 6,5 metros, podendo, após ortorretificação 

apresentarem uma resolução de 5m, resultando em imagens corrigidas com precisão de detalhes 

compatível com escala 1:25.000. 

      Segundo a EMBRAPA (2016), no cenário mundial, o diferencial oferecido pela Rapideye é a 

capacidade de produzir conjuntos de imagens de qualquer ponto da Terra em pouco tempo, fazendo 

com que ele possa ser utilizado para monitoramento de eventos em agricultura, cartografia, 

florestas, governos, e outros que necessitem de uma atualização de dados mais rápida. 

      De acordo com a Embrapa (2016), os satélites Rapideye carregam um sensor multiespectral de 

varredura eletrônica composto por uma câmera que atua em 5 faixas do espectro eletromagnético, 

do visível ao infravermelho próximo. É a primeira câmera a apresentar uma banda espectral na faixa 

do Red-Edge. Ela foi desenvolvida para discriminação da vegetação, situada numa faixa do espectro 

eletromagnético que tem alta correlação com a fluorescência da clorofila. O sensor possui resolução 
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radiométricade12 bits ou 4.096 níveis de cinza, fato que o destaca entre os satélites de 

sensoriamento remoto. 

 

Tabela 1:Bandas espectrais dos satélites Rapideye 

Bandas Comprimento de onda 

1 Azul 440 – 510 nm 

2 Verde  520 – 590 nm 

3 Vermelho 630 – 685 nm 

4 Red- Edge 6 90 – 730 nm 

5 Infravermelho próximo 760 – 850 nm 

Fonte: Weichelt et al (2016) 

 

 

Tabela2: Especificações técnicas dos satélites Rapideye. Fonte: Embrapa 

Instituição Responsável Rapideye A.G. 

Pais Alemanha 

Local de lançamento Base aérea de Baikonur, Cazaquistão 

Data de lançamento 29/03/2008 

N° de satélites 5 

Òrbita Altitude: 630 km, órbita síncrona com o Sol 

Hora de Passagem no Equador 11:00 h (aproximadamente) 

Velocidade 27000 Km/h 

Tipo de sensor Multiespectral (pushbroom imager) 

Largura da imagem 77 Km 

Tempo de revisita Diariamente (off-nadir); 5,5 Dias (nadir) 

BandasEspectrais 5 (Red, Green, Blue, Red-Edge, Near IR) 

Resolução Espacial (nadir) 6,5 m 

Resolução Radiométrica 12 bits 

Tamanho do Pixel (ortorretificado) 5 m 

Instrumentos Sensores REIS 

Peso 150 kg 

Fonte: Embrapa (2016) 

 



21 
 

      Na figura 9, é mostrado as curvas típicas de reflectância da água, solo e vegetação em relação às 

bandas espectrais do satélite rapideye. 

 

 

Figura 9: Curvas de reflectãncia de vegetação, solo e água. Fonte: Weichelt et al (2016) 

 

      A faixa do Red Edge (690 – 730 nm) está espectralmente localizada entre a banda do vermelho ( 

630 – 685 nm) e o infra vermelho próximo (760 – 850 nm). Em uma típica resposta espectral da 

vegetação verde ( linha verde da Fig. 10) a faixa do Red Edge cobre a porção do espectro onde a 

reflectãncia aumenta acentuadamente a partir da faixa vermelha para o platô do infra vermelho 

próximo. 

      Weichel et al (2016) destacam a relevância da região espectral da banda Red Edge para a 

caracterização da vegetação e que vários estudos têm sugerido que a banda é capaz de fornecer 

informações adicionais para identificar tipos de plantas, nutrição, estado de saúde e caracterização 

da cobertura vegetal e abundância. 

       Segundo os autores a faixa do vermelho é uma das áreas onde a clorofila fortemente absorve a 

luz e o infra vermelho próximo é onde a estrutura da célula foliar produz uma reflexão forte. 

Portanto variações tanto no teor de clorofila quanto na estrutura foliar são refletidas na banda Red 

Edge. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 – Metodologia 

 

      Para a realização deste trabalho foi adotado uma perspectiva geográfica mais integrada, 

buscando os conhecimentos tanto do que é considerado como geografia física quanto da geografia 
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humana, assim como da cartografia, do sensoriamento remoto e do processamento digital de 

imagens no intuito de analisar, entender, e tratar os problemas levantados por meio das principais 

categorias da geografia, ou seja, o de espaço, paisagem, território, região e escala, buscando a 

sintonização com as questões atuais relacionadas ao debate sobre as questões ambientais, voltada 

para a observação, a análise e síntese do conjunto e das particularidades do uso da terra, orientadas 

segundo a distribuição geográfica dos recursos, da sua apropriação social e das consequentes 

transformações ambientais derivadas dessa apropriação, assim como os procedimentos técnicos de 

levantamento e mapeamento compatíveis com essa perspectiva. (IBGE, 2013) 

      A metodologia, assim como os procedimentos técnicos e metodológicos adotada para este 

trabalho baseia-se principalmente nas metodologias que vem sendo desenvolvidas e adotadas em 

trabalhos sobre a Cobertura e o Uso da Terra em instituições como o IBGE, desde sua fundação em 

1936, organizadas como um Sistema de Classificação de Uso da Terra e publicadas como um 

documento de referência para omapeamento , sob a forma do Manual Técnico do Uso da Terra, 3ª 

ed., 2013,pelo IBGE.eem trabalhos desenvolvidos em instituições como o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, Embrapa e universidades. 

      Assim, a metodologia adotada para a execução desse trabalho está apoiada na interpretação de 

imagens de sensores remotos, através de técnicas de processamento digital de imagens. Além da 

interpretação de imagens de satélite, conta-se também com as verificações de campo e a utilização 

de informações estatísticas e de documentação disponível, em diversas instituições, para 

complementarem os instrumentos para o desenvolvimento do trabalho.  

      Como recurso geotecnológico, foi usado o programa/software SPRING (Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas) utilizado neste trabalho para o processamento 

das imagens, o qual é um programa/sofware livre desenvolvido a partir de 1990, pela Divisão de 

Processamento de Imagens -DPI do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e 

disponibilizado em seu site: http://www.dpi.inpe.br/spring/, tendo sido usado neste trabalho, a 

versão 5.3.e o programa/software Qgis 12.2 para a geração dos mapas temáticos. 

      Na continuação dos procedimentos de operacionalização do trabalho, estão as etapas de trabalho 

de gabinete e as etapas de trabalho de campo. No que se refere ao trabalho de gabinete, empregou-

se os procedimentos com imagens de satélite, a análise de dados e informações de fontes diversas a 

partir de parâmetros de referência. Quanto ao trabalho de campo, importantes para observação do 

percurso, visou à apreensão da paisagem através de fotos e entrevistas. A articulação destas duas 

etapas implicou a reinterpretação das imagens de satélite e as edições temáticas das unidades 

mapeáveis. 
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4.2 – Procedimentos metodológicos 

 

      Os métodos e instrumentos de seleção e medida para avaliar os problemas objetos dessa 

pesquisa foram elaborados pelo IBGE (2013)no sentido de proporcionar compreensão aos processos 

que diferenciam áreas, correlacionando unidades individuais a processos gerais a partir de 

indicadores que possibilitem similaridades e correlações. 

       Para atingir os resultados elegemos o caminho por meio da análise espacial, realizada através 

de imagens do Satélite Rapideye e para auxiliar a espacialização e reconhecimento das formas 

utilizamos também as imagens de satélite exibidas pelo globo interativo Google Earth. 

      A operacionalização do enfoque geográfico permite a apreensão de questões que se expressam 

nas diferentes formas de territorialização da produção do espaço, da urbanização e de outras 

manifestações territoriais. Este processo implica identificar os fenômenos, classifica-los e mensurá-

los, possibilitando assim sua melhor compreensão.  

      Na figura 10 é apresentado um fluxograma esquemático dos processos de levantamento e 

classificação da Cobertura e Uso da Terra, elaborado pelo IBGE (2013). O fluxograma apresenta as 

fases de identificação da cobertura da terra, passando pelas informações que auxiliam a 

compreensão dos processos de desenvolvimento das atividades, até a fase de definição dos 

principais padrões de uso da terra.  

 

 

Figura 10 – Fluxograma das etapas de levantamento e classificação da cobertura e do uso da terra. Fonte: IBGE, 2012. 
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4.2.1 - Informações Gráficas 

 

      Este conjunto de informações inclui onze imagens digitais de ano de 2013 e onze de 2014, do 

satélite Rapideye disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, bases cartográficas 

digitais do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, diponibilizadas pelo IBGE, mapas regionais, 

estudos realizados pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, no âmbito do estado do Rio de 

Janeiro, fotos e informações disponibilizadas pelas prefeituras dos municípios contidos na área de 

estudo e fotos obtidas em trabalhos de campo. 

      O processamento das imagens de satélite, o suporte informações gráficas e textuais e as 

observações de campo possibilitaram realizar representações gráficas que buscam refletir a 

cobertura e padrões de utilização da terra na área de estudo. 

 

4..2.2 - Informações Textuais 

 

      Este conjunto de informações refere-seao material selecionado a partir de literatura técnica, 

documentos, anotações de campo e informações geográficas de caráter estatístico fornecidas pelo 

IBGE, relativos à área de estudo, tais como, Censo Demográfico - 2010, Censo Agropecuário – 

2006, dados sobre extração vegetal e silvicultura, pecuária, produção agrícola municipal – lavoura 

permanente e lavoura temporária. Tais informações possibilitam e dão suporte a análises e 

interpretações no intuito de subsidiar os produtos gráficos e o relatório final, buscando integrar um 

conjunto de informações que reflita a realidade observada em campo e possibilite a interpretação 

dos processos de ocupação, apropriação e uso da terra. 

 

4.3 – Procedimentos técnicos com o programa Spring 5.3 

 

4.3.1-Aquisição das imagens de satélite Rapideye 

 

      As imagens de satélite Rapideye, utilizadas neste trabalho, foram adquiridas, mediante cadastro 

prévio, através do catálogo de imagens Rapideye do acervo do Ministério do Meio Ambiente 

disponíveis na página na Internet “Geocatálogo”. http://geocatalogo.mma.gov.br/sobre.jhtml. 

      Dentre as imagens disponibilizadas pelo MMA, foi necessário escolher as imagens que 

representassem a área de estudo e registradas em boas condições de visibilidade, ou seja, imagens 

obtidas em dias claros, e sem nuvens para que os objetos sobre a superfície pudessem ser 

identificados. 

http://geocatalogo.mma.gov.br/sobre.jhtml
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       Etapas dos procedimentos técnicos com o programa Spring. 

 

 

Figura 11. – Etapas do mapeamento. Fonte IBGE (2013) modificada e ampliada pelo autor. 
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4.3.2 - Criação do banco de dados 

 

        Inicialmente foi realizada a transferência das imagens do satélite Rapideye, para o banco de 

dados do Spring realizado através do procedimento dos comandos de importação de imagens do 

programa. Sequencialmente, foram eleitas as bandas 3. 4 e 5 por apresentarem melhor adequação, 

para o mapeamento do uso da terra. 

      A primeira visualização das imagens das referidas bandas apresentam um tom de cinza muito 

escuro onde não se consegue distinguir as formas.  

 

           

Figura 12. Bandas 3, 4 e 5 

 

4.3.3 - Realce de Imagens 

 

        O realce de imagens consiste num conjunto de procedimentos aplicados para melhorar a 

qualidade visual das imagens sob critérios subjetivos do olho humano. É normalmente utilizada 

como uma etapa de pré-processamento para sistemas de reconhecimento de padrões. Neste caso, o 

tipo de realce mais aplicado segundo Moreira (2011) é a ampliação do contraste de feições na cena, 

ou seja, os níveis de cinza mais baixos são arrastados para próximo a zero (tonalidade mais escura) 

e os mais altos, para próximo de 4096 (cinza claro), no caso do satélite Rapideye. 

        Segundo o Tutorial Spring, a manipulação do contraste consiste numa transferência 

radiométrica em cada "pixel", com o objetivo de aumentar a discriminação visual entre os objetos 

presentes na imagem. Realiza-se a operação ponto a ponto, independentemente da vizinhança. Esta 

transferência radiométrica é realizada com ajuda de histogramas, que são manipulados para obter o 

realce desejado.  

      O programa SPRING permite a manipulação de contraste através de várias opções, sendo a mais 

utilizada o contraste linear. Segundo o INPE (2010), o aumento de contraste por uma transformação 

linear é a forma mais simples das opções de realizar o contraste. A função de transferência é uma 

reta e apenas dois parâmetros são controlados: a inclinação da reta e o ponto de intersecção com o 
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eixo X (figura 14). A inclinação controla a quantidade de aumento de contraste e o ponto de 

intersecção com o eixo X controla a intensidade média da imagem final. 

      No aumento linear de contraste as barras que formam o histograma da imagem de saída são 

espaçadas igualmente, uma vez que a função de transferência é uma reta. Como podemos observar 

na figura abaixo, o histograma de saída terá um espalhamentoexpandido, em formato, ao histograma 

de entrada, e ele terá um valor médio diferente.Oshistogramasde realce por contraste linear das 

bandas 3,4 e 5 da imagem 2429302_2014-06-01_RE5, do satélite Rapideye são mostrados na figura 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Histogramas referentes àsbandas 3,4 e 5 da imagem Rapideye 2429302_2014-06-01. 
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      Após as operações de realce por contraste linear das bandas 3,4 e 5 da Imagem 2429302_2014-

06-01, Foi obtido o resultado conforme apresentado na figura 14. Este processo de realce foi 

aplicado em todas as imagens utilizadas neste trabalho. 

 

a)  b)   c)  

Figura 14:a. Banda 3,b. banda 4,  c. Banda 5. 

 

4.3.4 -Composição de imagens em falsa cor 

 

      As imagens em cores verdadeiras são aquelas que mostram as cores tais quais são percebidas 

pelo olho humano. As imagens obtidas por sensores eletrônicos representam a quantidade de 

energia refletida pelos objetos passando por uma codificação digital obtendo um valor numérico, 

expresso em bits e assim essas imagens são representadas em tons de cinza, entre o branco (quando 

refletem toda a energia) e o preto (quando absorvem toda a energia).  

      Para que seja gerada uma imagem colorida a partir de uma imagem em tons de cinza obtidas 

através de sensores eletrônicos se faz necessário projetar e sobrepor sobre essas imagens através de 

filtros coloridos com as cores primárias; azul, verde e vermelho. Chama-se então o resultado obtido 

deste processo de falsa cor. Nas imagens coloridas em falsa cor a aparência (cor) de um objeto vai 

depender da quantidade de energia refletida pelo mesmo, da associação das cores com cada canal 

(banda) das imagens e da mistura das cores (segundo o processo aditivo) e as imagens em falsa cor 

possuem a propriedade de facilitar e revelar dados que não poderiam ser obtidos em imagens em cor 

verdadeira. 

    Segundo Ab’Saber (2008), as composições em falsa cor “além de caracterizar a morfologia das 

mais diversas regiões, apresentam uma visão de mosaico geoecológico e antropogenético regional: 

o arranjo dos agrossistemas, assim como os ecossistemas urbanos de diferentes categorias e 

posicionamentos”.  
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      Na figura 15, é mostrado as bandas 3,4 e 5 da imagem 29302_2014-06-01, do satélite Rapideye, 

realçadas e associadas aos canais (filtros) azul, verde e vermelho. 

 

a)   b)  c)  

 Figura 15: a. Banda 3(Azul)  ,b. banda 4 (Verde),  c. Banda 5(Vermelho). 

 

 

      Como resultado da associação das imagens acima citadas obtem-se a imagem mostrada na 

figura 16. 

 

Figura 16. Composição das bandas 3B, 4G, 5R da imagem 2429302_2014-06-01, realçada, de parte da área do 

município de Itaperuna, RJ. 

Itaperuna 
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4.3.5 - Mosaico de imagens de satélite. 

 

      O satélite registra a imagem de uma determinada área da superfície terrestre de acordo com a 

sua resolução espacial, sua visada, assim para uma determinada área específica é necessário 

selecionar as imagens que contém a totalidade da área de interesse ou parte delas e realizar um 

mosaico de imagens para compor a área integralizada de interesse. Assim, o mosaico de imagens de 

satélite objetiva criar uma nova imagem que represente a área de estudo quando esta área for maior 

que as áreas imageadas por uma imagem pelo satélite. Como as imagens do satélite Rapideye 

disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA imageam uma área de 25 km de lado, 

625 km², área relativamente pequena para cobrir as áreas de estudo dos municípios de interesse, foi 

necessário realizar uniões, mosaicos de imagens para abranger as áreas municipais. Após este 

procedimento foi realizado os recortes com as áreas das faixas marginais do Rio Muriaé nos 

municípios de Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes. 

      Na figura 17, imagem 2329327_2014-10-27, é mostrado o trecho do rio Muriaé entre os 

territórios municipais de Laje do Muriaé e Itaperuna. 

  

 

Figura 17. Imagem 2329327_2014-10-27, composição bandas 3B, 4G, 5R. Fonte: IBGE e MMA. 

Minas Gerais 

Itaperuna 

Laje do Muriaé 

Rio Muriaé 
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      Para compor a área do território municipal de Itaperuna foi necessário unir as 6 imagens, mais 

recentes disponibilizadas pelo MMA, na seguinte ordem, quais sejam: 

 

2329327_2014-08-07 2429302_2014-06-01 2429_303-2014-06-25 

2329227_2014-08-07 2429202_2014-08-04 2429_203-2014-01-22 

 

 

 

Figura 18: Mosaico das imagens para compor o território municipal de Itaperuna. Fonte: MMA e IBGE 

 

      Para compor a área territorial de Italva e Cardoso Moreira foram utilizadas as quatro imagens a 

seguir, unidas na ordem mostrada. 

 

2429203_2013-05-16 2429204_2013-07-22 

2429103_2013-05-16 2429104_2013-05-16 

 

 

Figura 19: Mosaico das 4 imagens para compor a área territorial de Italva e Cardoso Moreira. Fonte: MMA e IBGE 

Cardoso Moreira 

Itaperuna 

Italva 
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      Para compor a área onde se encontra o Rio Muriaé no município de Campos dos Goytacazes foi 

utilizado asimagens2429104_2013-05-16 e2429004_2013-05-16. 

 

 

Figura 20: Mosaico de imagens Rapideye para comporotrecho do rio Muriaé em Campos dos Goytacazes.  

Fonte:MMA e IBGE. 

Campos do Goytacazes 

Cardoso Moreira 

Rio Muriaé 
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4.3.6 - Recorte de Imagens 

 

        O recorte de uma imagem de satélite objetiva selecionar da imagem o trecho de área de 

interesse para trabalho. Para que fosse possível definir as faixas marginais, foi necessário digitalizar 

as margens do rio em cada município envolvido no trabalho, ou seja, em Laje do Muriaé, Itaperuna, 

Italva, Cardoso Moreira e o trecho do rio Muriaé em Campos dos Goytacazes e depois traçar um 

mapa de distância (buffer) de duzentos metros ao longo de cada uma das margens, uma vez que o 

rio Muriaé possui uma largura variável entre aproximadamente oitenta e duzentos e sessenta metros.    

Os resultados são apresentados nas figuras 23 a 32, a seguir. 

 

 

Figura21 : Desenho do Rio Muriaé no município de Laje do Muriaé. Bases: MMA e IBGE 

 

 

Figura 22: Mapa de distância (buffer) de 200m das margens do Rio Muriaé no município de Laje do Muriaé. 

Bases: MMA e IBGE 
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Figura23 : Desenho do Rio Muriaé no município de Itaperuna. Bases: MMA e IBGE 

 

 

 

Figura 24: “Mapa de distância” (buffer) de 200m das margens do Rio Muriaé no município de Itaperuna.  

Bases: MMA e IBGE 
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Figura 25: Desenho do Rio Muriaé no município de Italva. Bases: MMA e IBGE 

 

 

 

Figura 26: “Mapa de distância” (buffer) de 200m das margens do Rio Muriaé no município de Italva.  

Bases: MMA e IBGE. 
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Figura 27 : Desenho do Rio Muriaé no município de Cardoso Moreira. Bases: MMA e IBGE. 

 

 

 

Figura 28: “Mapa de distância” (buffer) de 200m das margens do Rio Muriaé no município de Cardoso Moreira. 

Bases: MMA e IBGE 

CARDOSOMOREIRA 

CARDOSO MOREIRA 
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Figura 29: Desenho do Rio Muriaé no município de Campos dos Goytacazes.Bases: MMA e IBGE 

 

 

 

Figura 31: “Mapa de distância” (buffer) de 200m das margens do Rio Muriaé no município de Campos dos Goytacazes. 

Bases: MMA e IBGE 

      De posse do buffer de 200m das margens do rio, foi realizado o recorte sobre as imagens de 

satélite, para toda a área de trabalho, ou seja: Laje do Muriaé, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e 
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um trecho de Campos dos Goytacazes. Como ilustração do resultado a figura abaixo mostra o 

trecho das faixas marginais do rio Muriaé entre Laje do Muriaé e Itaperuna. 

 

 

Figura 31: Recorte da área de estudo sobre a imagem Rapideye, para o município de Laje do Muriaé. 

Bases: MMA e IBGE 

 

 

Figura 32: Recorte da área de estudo sobre mosaico de imagensRapideyepara o município de Itaperuna. 

Bases: MMA e IBGE 
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Figura 33. Recorte da área de estudo sobre mosaico de imagens Rapideye para o município de Italva. 

Bases: MMA e IBGE 

 

 

 

Figura 34. Recorte da área de estudo sobre mosaico de imagens Rapideye para o município de Cardoso Moreira. 

Fonte MMA e IBGE 

CARDOSO MOREIRA 
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Figura 35. Recorte da área de estudo sobre mosaico de imagens Rapideye para o município de Campos dos Goytacazes. 

 

4.3.7- Segmentação de Imagens 

      “O processo de segmentação de imagens tem por objetivo fragmentar uma região em unidades 

homogêneas, considerando algumas de suas características intrínsecas, a exemplo do nível de cinza 

dos pixels, da textura e do contraste” (WOODCOCK, et al., 1994 apud MOREIRA, 2012). 

      A imagem é selecionada em conjuntos ou unidades homogêneas, considerando por região um 

conjunto de pixels contíguos, que se espalham bidirecionalmente e que apresentam uniformidade 
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possuindo algumas características intrínsecas como por exemplo o nível de cinza dos pixels e 

textura. A divisão em porções consiste basicamente em um processo de crescimento de regiões, de 

detecção de bordas ou de detecção de bacias.  

       Neste trabalho foi adotado o processo de crescimento por região onde o crescimento de regiões, 

segundo o Inpe (2010), é uma técnica de agrupamento de dados, na qual somente as regiões 

adjacentes, espacialmente, podem ser agrupadas. 

      O algoritmo de segmentação por crescimento de regiões disponível no SPRING depende da 

definição das duas variáveis, grau de similaridade e tamanho mínimo para o estabelecimento de 

uma região. 

      Inicialmente, este processo de segmentação utilizado rotula cada pixel como sendo uma região 

distinta. A partir daí são agrupados os pixels com valores de similaridade inferiores ao limiar 

definido pelo usuário, baseado em um teste de hipótese estatístico realizado com as médias entre as 

regiões. Com isto, a imagem é fragmentada em sub-imagens as quais são reagrupadas a seguir 

segundo um limiar de agregação (tamanho mínimo aceitável para uma sub-região), definido 

também pelo usuário (INPE, op.cit). Os valores ótimos, a serem fixados para a segmentação de 

imagens, dependem principalmente dos padrões de repartição espacial dos objetos de cada área e da 

definição da generalização cartográfica ideal, em função da escala cartográfica da abordagem 

realizada. Não existe, portanto, uma padronização de valores destas variáveis para a obtenção de 

bons resultados. Neste projeto, foram realizados vários testes de aproximações até a obtenção de um 

nível de fragmentação da imagem considerado adequado para o estudo. Neste caso específico, com 

a utilização de imagens do satélite Rapideye, onde é possível trabalhar em partes da imagem 

ampliada até uma escala de 1:10.000, e o nível de detalhamento buscado para classificação 

mostrou-se satisfatório,o grau de similaridade,maisadequado,encontradoficou estabelecido em 300 e 

a área de pixels em 400. 

        “O resultado do agrupamento de dados através da técnica de crescimento por regiões é uma 

imagem rotulada onde “cada região apresenta um rótulo (valor de nível digital), que deve ser 

classificado por classificadores por região” (INPE, 2010) 

      Na figura 36 é mostrado um recorte das faixas marginais com distância de 200m (buffer) de 

cada margem do rio Muriaé entre Laje do Muriaé e Itaperuna, criados no programa Spring versão 

5.3.Composição falsa cor, Bandas 3B, 4G. 5R. Similaridade: 300 /Área de pixels: 400.Este processo 

foi aplicado para todas as imagens representativas das faixas marginais do curso do rio Muriaé no 

estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 36. Recorte de imagem segmentada de um trecho da área de estudo no município de Laje do Muriaé, RJ. 

 

      A ordem abaixo resume os passos realizados neste estudo para gerar uma classificação a partir 

das imagens segmentadas. 

1- Criação de uma imagem segmentada – gerando uma imagem, separada em regiões com base na 

análise dos níveis de cinza. 

2- Criação do arquivo de Contexto – este arquivo armazena quais bandas farão parte do processo de 

classificação por regiões. 

3–Execução do treinamento – escolha das amostras sobre uma imagem na área de desenho; 

4-  Analise das amostras – permite verificar a validade das amostras coletadas; 

5- Extração de regiões: neste procedimento o programa através doalgoritmode crescimento por 

regiões extrai as informações estatísticas de média e variância de cada região, considerando as 

bandas indicadas no contexto; 

6- Classificação: para realização da classificação de uma imagem segmentada usamos o 

classificador por regiões;  

7–Execução da classificação – de posse das amostras e das bandas escolhidas a imagem foi então 

classificada. 
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8 –Execução do mapeamento para classes: permite transformar a imagem classificada (categoria 

imagem) para um mapa temático raster (categoria Temática). 

 

      Após a criação das imagens segmentadas no programa Spring, foi criado um “arquivo de 

contexto” para armazenar as bandas 3,4 e 5 das imagens para o processo de classificação por 

regiões. Posteriormente, foi executado o “treinamento”, ou seja, escolher amostras de segmentos 

das imagens (regiões) e associá-los às classes previamente definidas para a classificação por 

regiões. 

 

4.3.8 Criação de classes temáticas. 

 

     As classes foram previamente definidas baseadas nos levantamentos sobre a cobertura e uso da 

terra, nas áreas estudadas e na identificação dessas classes sobre as imagens, sendo eleitas as classes 

temáticas: drenagem/rio Muriaé, pastagem, área urbana, mata ciliar,vegetaçãociliar,cultura, áreas 

úmidas (brejos), solo exposto, areia, rocha e outros. 

 

 

Classes 

DRENAGEM  

PASTAGEM  

ÁREA URBANA  

MATA CILIAR  

VEGETAÇÃO CILIAR  

CULTURA  

ÁREA ÚMIDA  

SOLO EXPOSTO  

AREIA  

ROCHA  

OUTROS  

Figura 37: Quadro de classes de cobertura e uso da terra. 

 

      Drenagem: A palavra drenagem refere-se geralmente ao ato do escoamento de águas de um 

terreno, sendo a drenagem fluvial e pluvial estudada pela disciplina hidrologia. Neste trabalho 
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“drenagem” está sendo utilizada como uma classe temática para se referir ao rio Muriaé, canal 

principal da bacia hidrográfica deste rio. 

      Pastagem: Foram classificadas como pastagens as áreas cobertas por vegetação graminóide 

usadas como pastagens/pastoreio para o gado. Na figura 38 é mostrado uma área localizada na 

margem esquerda do rio Muriaé, próximo ao bairro de Três Vendas no município de Campos dos 

Goutacazes, RJ. 

 

 

Figura 38: Pastagem localizada próximo ao bairro de Três Vendas, em Campos dos Goytacazes, RJ. Data: 01/10/2015 

 

      Área urbana: O sistema básico de classificação do uso da cobertura e uso da terra apresentado 

pelo IBGE (2012) classifica áreas urbanizadas como uma subclasse da classe “Áreas Antrópicas 

Não Agrícolas”, sendo estas as vilas, cidades, complexos industriais, áreas urbano industrial e 

outras áreas urbanizadas. Na figura 38 é mostrado um trecho de área urbana às margens do rio 

Muriaé em Itaperuna. 

 

 

Figura 39. Área urbana em Itaperuna, RJ. Data: 14/02/2017 
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      Mata ciliar: Neste trabalho foi considerado como mata ciliar os remanescentes florestais 

localizados às margens do rio. 

 

 

Figura 40: Mata ciliar em Itaperuna, RJ. Data: 14/02/2017. 

 

      Vegetação ciliar: Considerou-se como vegetação ciliar a vegetação localizada às margens do 

rio, não caracterizada como mata, nem tampouco pastagens, mas um misto de gramíneas e arbustos. 

 

 

Figura 41: Vegetação ciliar em Itaperuna, RJ. Data: 14/022017.  
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      Cultura. Foi classificado como cultura as áreas utilizadas para agricultura de cana de açúcar e 

outras culturas. 

 

 

Figura 42: Cultura de cana de açúcar em Campos dos Goytacazes, RJ. Data: 01/10/2015. 

 

      Áreas úmidas: Áreas sazonalmente ou temporariamente cobertas por água tais como brejos e 

outras. 

 

 

Figura 43: Área úmida em Campos dos Goytacazes, RJ. Data: 02/01/2017. 
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      Solo exposto: Áreas caracterizadas pela ausência de vegetação, como áreas degradadas e outras. 

 

 

Figura 44: Solo expostona margem esquerda do rio Muriaé, em Campos dos Goytacazes, RJ. Data: 14/02/2017. 

 

      Areia: Áreas cobertas por areia. 

 

Figura 45: Areia em Cardoso Moreira, RJ. Data: 02/01/2017. 

 

Rocha: Área coberta por rocha exposta. 

 

Figura 46: Rocha em Itaperuna, RJ. Data: 14/02/2017. 
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      Para a execução do treinamento, é necessário interpretar imagens de satélite, esse processo, 

segundo Moreira ((2012), refere-se primordialmente em relacionar as diferenças de cor ou de níveis 

de cinza, observadas na imagem, com feições conhecidas do mundo real, em outras palavras, dar 

significado real às feições espectrais contidas na imagem, independentemente da metodologia 

empregada, seja visual ou digital, para que os resultados da interpretação sejam expressos em forma 

de mapas temáticos. 

 

4.3.9 - Interpretação de Imagens de satélite 

 

      Para a interpretação de imagens de satélite Moreira(2012), aponta três abordagens: a 

interpretação visual e a feita através de programas implementados em computadores, geralmente 

denominada de classificação automática, análise digital, entre outras e um método que este autor 

denomina de método híbrido. A interpretação visual, muito utilizada nas décadas de 1970 e 1980, 

baseava-se na interpretação de imagens no formato de papel. “Os dados coletados pelos sistemas 

sensores, uma vez gravados, eram transformados em imagem em papel, num procedimento muito 

parecido com fotografias” (MOREIRA, 2012, p.200). Sobre essas imagens o intérprete realizava a 

intrepretação, que consistia em delimitar feições expectralmente semelhantes, e posteriormente 

associava cada polígono a uma classe temática. 

      Na interpretação automática, ou análise digital, Moreira(2012), comenta que os primeiros 

sistemas desenvolvidos para essa finalidade, para extrair informações de imagens orbitais, com base 

nas mudanças nos padrões espectrais (diferentes níveis de cinza) dos alvos contidos na área 

imageada e que a interpretação mais recente, denominada de método híbrido é a junção das 

abordagens visual e digital. 

      A interpretação adotada neste trabalho, o método híbrido, atualmente, pode ser facilitado a partir 

do processamento digital de imagens, que é um instrumento para facilitar a identificação e a 

extração de informações contidas nas imagens para posterior interpretação, visando a identificação, 

extração, condensação e realce da informação de interesse, a partir da enorme quantidade de dados 

que usualmente compõem as imagens digitais. 

      No caso das imagens de satélite Rapideye, utilizadas neste trabalho, por serem imagens de 

média resolução, a associação das feições espectrais contidas nessas imagens com as classes de uso 

da terra á feita de maneira dedutiva, foi preciso empregar outros conhecimentos, além do espectral, 

para fazer esta associação e assim gerar o mapa temático. 
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      Inúmeras técnicas são usadas na interpretação de imagens digitais com o objetivo de extrair 

informações sobre o uso da terra, e de acordo com o programa que se use, as operações podem ser 

diferentes.  

     Em uma primeira fase do trabalho com o programa Spring 5.3, foram realizadas operações 

derealce das imagens, composição em falsa cor, segmentação das imagens. E em uma segunda fase, 

caracterizando assim o método híbrido a interpretação foi realizada sobre as imagens segmentadas 

na tela do computador. 

      Para tanto, foram integradas informações textuais, informações gráficas e visita de campo, para 

associar padrões de feições espectrais das imagens com objetos do mundo real. Além do padrão 

espectral, a interpretação vale-se de outros elementos fotointerpretativos tais como, textura da 

imagem, formas, tonalidades e cores, elementos da interpretação visual de imagens. 

 

a) Padrão espectral 

      O padrão espectral é muito utilizado na interpretação visual tanto de fotografias aéreas quanto 

de imagens de satélites. Em áreas vegetadas, o padrão refere-se á distribuição espacial de algumas 

feições de determinadas vegetações, que pode variar de uma região para outra. Por exemplo, a 

presença de carreadores (vias para circulação de veículos) no meio da área é um padrão que serve 

para diferenciar áreas plantadas com cana de açúcar de áreas de pastagem, onde os carreadores não 

são comuns. Outro padrão característico é o da drenagem dos rios e córregos. Geralmente o padrão 

de drenagem, segundo Moreira(2012), lembra a distribuição dos vasos sanguínios do corpo 

humano. 

 

b) Textura 

      Para a definição de textura, Soares Filho (2000) chama a atenção para a importância de 

compreendermos e definirmos primeiramente o elemento de textura o qual, segundo o autor, é a 

menor superfície contínua e homogênea distinguível na imagem e passível de repetição. Isso 

implica em uma forma e dimensão definidas para este elemento. Para tanto se faz necessário 

observar o fator escala e a resolução espacial da imagem para identificar o elemento de textura. 

Como exemplo, pode-se cita a copa das árvores e as edificações, e as quadras urbanas em imagens 

de satélite. 

      A textura, é considerada como o padrão do arranjo dos elementos texturais e representa a 

imagem de conjunto dada pela disposição das menores feições que conservam sua identidade na 

escala da imagem. Assim a textura pode ser classificada de acordo com a sua granulação (tamanho  
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médio do elemento de textura) em fina, média e grosseira. Pode-se classificar também de acordo 

com a sua densidade, considerada como propriedade quantitativa de modo comparativo em relação 

a quantidade de elementos texturais distinguíveis por área imageada e pelas suas características de 

homogeneidade  e heterogeneidade. Quanto ao aspecto da textura dos objetos numa imagem, este 

pode ser classificado como liso, quando este apresenta-se uniforme, ou rugoso, dependendo da 

resolução espacial e da escala e das características dos alvos. 

 

c) Forma e tamanho 

      O conhecimento da forma de um objeto no mundo real é muito importante no momento da 

interpretação de uma imagem. De modo geral, áreas agrícolas apresentam formas geométricas, 

como retângulo e circunferência, no caso de áreas irrigadas. Outros usos da terra, como pastagem 

não apresentam formam geométricas bem definidas. As matas ciliares ou de galerias geralmente 

apresentam formatos variáveis, pois seguem os cursos das drenagens ( rios, riachos etc.). 

 

d) Tonalidade 

      Os diferentes alvos sobre a superfície terrestre refletem a energia solar de maneira diferenciada. 

Quanto mais luz ou energia refletir, mais a sua representação na imagem vai tender ao branco, e 

quanto menos energia, mais a sua representação vai tender ao preto. A variação dos tons de cinza é 

utilizado pra interpretar os objetos,por exemplo, um telhado de alumínio pode ser visto de longe 

porque reflete quase toda a energia que chega até ele. Por outro lado, um objeto preto reflete muito 

pouca luz porque absorve muito. 

 

e) Cor 

      Os objetos na superfície terrestre possuem pigmentos que refletem energia em certos 

comprimentos de onda do espectro eletromagnético, A presença desses pigmentos determina as 

cores dos objetos conforme a percepção do olho humano. Na imagem de satélite essa energia é 

transformada em dígitos e pode ser observada em tons de cinza ou em cores através de filtros 

adicionados com as cores fundamentais básicas; o azul, o verde e o vermelho. 

      Na figura 48 é mostrado um recorte em imagem Rapideye em composição falsa cor Bandas 3B, 

4G, 5R ode podemos identificar a foz do rio Muriaé no rio Paraíba do Sul e as classes temáticas de 

drenagem, mata ciliar, cultura, solo exposto e areia, 
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Figura 47. Recorte em Imagem Rapideye Bandas 3B,4G,5R.  

 

      Na figura 48 é apresentado um recorte em imagem Rapideye de uma área no município de 

Campos dos Goytacazes composta em falsa cor Bandas 3B, 4G, 5R, onde é mostrado as classes 

temáticas de: mata ciliar, cultura de cana de açúcar e drenagem. 

 

 

Figura 48. Recorte de imagem Rapideye Bandas 3B, 4G, 5R. 

Areia 

Cultura de cana 

Drenagem 

 

Mata ciliar 

Solo exposto 

Drenagem: Rio Muriaé 

Limite APP 200 m 

Cultura de cana 
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      Na figura 49 observa-se as características da área urbana de Itaperuna. 

 

 

Figura 49: Recorte em Imagem Rapideye Bandas 3B, 4G, 5R, com destaque para a área urbana de Itaperuna, RJ. 

 

4.3.10–Classificação de imagens. 

 

      A classificação de imagens de satélite, neste trabalho trata-se de um processo para extração de 

informações das imagens para reconhecer padrões homogêneos e objetos da superfície da Terra 

com a intenção de elaborar mapas temáticos de Cobertura e Uso da Terra.  

      Segundo o INPE, 2010 a informação espectral de uma cena pode ser representada por uma 

imagem espectral, onde cada "pixel" tem as coordenadas espaciais (x), de longitude,(y)de latitude e 

a coordenada espectral L, que representa a radiância de um alvo no intervalo de comprimento de 

onda de uma banda espectral. Cada "pixel" de uma banda do sensor possui uma correspondência 

espacial com um outro "pixel", em todas as outras bandas, ou seja para uma imagem de N bandas, 

existem N níveis de cinza associados à cada "pixel", sendo um para cada banda espectral. O 

conjunto de características espectrais de um "pixel" é denominado pelo termo "atributos espectrais".  

Área urbana 

Rio Muriaé 



53 
 

      Quanto às técnicas de classificação, aquelas aplicadas apenas a uma banda espectral são 

conhecidas como classificações unidimensionais e as técnicas em que o critério de decisão depende 

da distribuição de níveis de cinza, em vários bandas espectrais, são definidas como técnicas de 

classificação multiespectral. 

        Conforme o processo de classificação empregado, os classificadores podem ser divididos em 

classificadores "pixel a pixel" e classificadores por regiões. Classificadores "pixel a pixel" utilizam 

apenas a informação espectral, isoladamente, de cada pixel para achar regiões homogêneas. 

Classificadores por regiões adotados neste trabalho utilizam, além de informação espectral de cada 

"pixel", a informação espacial que envolve a relação entre os "pixels" e seus vizinhos. Estes 

classificadores procuram simular o comportamento de um foto-intérprete, ao reconhecer áreas 

homogêneas de imagens, baseados nas propriedades espectrais e espaciais de imagens. A 

informação de borda é utilizada inicialmente para separar as regiões e as propriedades espaciais e 

espectrais que irão unir áreas com mesma textura. O resultado de uma classificação digital é 

representado por classes espectrais (áreas que possuem características espectrais semelhantes). 

      O processo de classificação digital transforma um grande número de níveis de cinza, por cada 

banda espectral, em um único número de classes em uma única imagem. Segundo o INPE 

(2010),oresultado final de um processo de classificação é uma imagem digital que constitue um 

mapa de "pixels" classificados, representados por símbolos gráficos ou cores.  

      Quando o usuário utiliza algorítmos para reconhecer as classes presentes na imagem, o 

treinamento é dito não-supervisionado. Quando existem regiões da imagem em que o usuário dispõe 

de informações que permitem a identificação de uma classe de interesse, o treinamento é dito 

supervisionado.  

      Para um treinamento supervisionado, é necessário mais de uma área de treinamento. Neste 

trabalho foram selecionadas todas as áreas e associadas às suas respectivas classes pré- 

determinadas utizando o maior número de informações disponíveis para o mapeamentos, tais como: 

fotos aéreas, imagens do Google earth e litetratua sobre a área e os trabalhos de campo para que seja 

possível identificar na imagem uma ou várias área representativa de cada classe. É importante que a 

área de treinamento seja uma amostra homogênea da classe respectiva, mas ao mesmo tempo deve-

se incluir toda a variabilidade dos níveis de cinza do tema em questão.  

     Em se tratando de uma classificação supervisionada adotamos o classificador Bathacharya, que é 

classificador não automático, que requer interação do usuário, através do treinamento. Neste caso, 

as amostras foram as regiões formadas na segmentação de imagens. 

      De acordo com o Inpe (op. Cit) “a medida de Battacharya é usada neste classificador por 

regiões, para medir a separabilidade estatística entre um par de classes espectrais, ou seja, mede a 
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distância a distância média entre as distribuições de probabilidade de classes espectrais” (INPE, 

2010) 

      O tutorial Spring recomenda que par a obtenção de classes estatisticamente confiáveis, são 

necessários de 10 a 100 "pixels" de treinamento por classe e o número de "pixels" de treinamento 

necessário para a precisão do reconhecimento de uma classe aumenta com o aumento da 

variabilidade entre as classes. Neste trabalho foram adquiridas todas as áreas de cada classe. 

      Segundo Moreira (2012), independente da abordagem de classificação, nunca o mapa temático 

obtido representará fielmente o uso e a ocupação do solo, nas áreas urbanas ou a cobertura e uso da 

terra, porque haverá certo percentual de erros de classificação. Esses erros podem ser pequenos ou 

grandes, dependendo da complexidade da área e da abordagem de classificação adotada. 

 

 

4.4 – Trabalhos de campo 

 

    Os trabalhos de campo realizados visaram identificar ou ratificar as classificações prévias dos 

tipos de cobertura e uso da terra contidos nos padrões de imagens do satélite Rapideye 

identificados, em gabinete, na tela do computador. Correlacionar os padrões de imagem 

identificados e compará-los com a observação direta da paisagem em trabalhos de campo. 

      Para a organização do trabalho de campo foi necessário traçar as metas e a forma de condução 

dos trabalhos, preparação do roteiro estimando a quilometragem total a ser percorrida diariamente, 

assim como buscar informações sobre agricultura, pecuária, pastagens, reflorestamento, áreas 

urbanizadas para apoiarem o entendimento dos processos de utilização das terras e do estado do 

ambiente. 

      O material de apoio aos trabalhos contou com alguns equipamentos como caderneta de campo, 

binóculo, bússola, máquina fotográfica e GPS, informações textuais, gráficas e estatísticas sobre a 

área, etc. Imagens reproduzidas na escala de trabalho, contendo a interpretação preliminar, a 

classificação preliminar, as informações sobre a vegetação, agricultura, solos, geomorfologia, 

geologia, cartas topográficas, mapas de rede rodoviária, limites e toponímia municipais, estatísticas 

de produção agropecuária, etc, 

      Foram realizados três trabalhos de campo. Na primeira saída em campo, realizada no dia um de 

outubro de dois mil e dezesseis, foram supervisionadas as áreas das faixas marginais do rio Muriaé 

próximo aos bairros de Três Vendas, Boa Vista e os arredores da usina Sapucaia no município de 

Campos dos Goytacazes, tendo sido percorrido aproximadamente vinte quilômetros. 
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      No dia dois de janeiro de dois mil e dezessete foi realizado um segundo trabalho de campo no 

qual, foram percorridos aproximadamente noventa quilômetros, tendo sido verificados as faixas 

marginais do rio nos municípios de Italva e Cardoso Moreira. A terceira campanha de trabalho de 

campo foi realizada no dia quatorze de fevereiro de dois mil e dezessete, tendo sido visitados as 

áreas das faixas marginais do rio Muriaé no município de Laje do Muriaé, no distrito de 

Comendadoe Venâncio, Retiro do Muriaé, no município sede em Itaperuna e nos municípios de 

Italva, tendo sido percorridos aproximadamente a distância de duzentos quilômetros totalizando o 

percurso de aproximadamente trezentos e dez quilômetros em três dias de trabalho de campo. 

 

      Na figura 50é mostrado pastagens com solo exposto na margem direita do rio Muriaé, próximo 

à localidade de Três Vendas em Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

 

Figura 50: Rio Muriaé, pastagem e solo exposto em Campos dos Goytacazes, RJ. Data 01/10/2016. 

 

      Na figura 52 é mostrado ocupação residencial na margem esquerda do rio Muriaé na localidade 

de Boa Vista em Campos dos Goytacazes. 

 

 

Figura 52: Rancho na margem esquerda do rio Muriaé em Campos dos Goytacazes, RJ, RJ. Data: 01/10/2016. 
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      Na figura 53 é mostrado pastagens em ambas as margens do rio e marcas de erosão nos taludes 

marginais provocadas por solapamentos na margem esquerda do rio devido à falta de vegetação 

marginal, próximo a Três Vendas em Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

 

Figura 53: Rio Muriaé em Campos dos Goytacazes, RJ. Data: 01/10/2016 

 

      Na figura 54 é mostrado um trecho da margem direta do rio Muriaé ocupado por equipamentos 

para capitação de água pela usina Sapucaia, instalada em Área de Preservação Permanente em 

Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

 

Figura 54: Usina Sapucaia em campos dos Goytacazes, RJ. Data: 01/10/2016 
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      Na Figura 55 é mostrado cultivo de cana de açúcar em área de preservação próximo á usina 

Sapucaia em Campos dos Goytacazes, RJ. 

 

 

Figura 55: Cultura de cana de açúcar em campos dos Goytacazes, RJ. Data: 01/10/2016. 

 

     Na figura 56 podemos observar ocupações residenciais nas margens do rio Muriaé em Cardoso 

Moreira, RJ. 

 

 

Figura 56: Cardoso Moreira, RJ. Data: 02/01/2017 

 

      Na figura 57 é mostrado pastagens em áreas úmidas nas margens do rio Muriaé próximo à sede 

da prefeitura, em Italva, RJ. 

 

 

Figura 57: Pastagem em área úmida em Italva, RJ. Data: 02/01/2017 
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      Na figura 58 é mostrado uma pequena usina hidrelétrica administrada pela Companhia Paulista 

de Energia instalada no rio Muriaé no distrito de Comendador Venâncio em Itaperuna, RJ 

 

 

Figura 58: Usina hidrelétrica em Comendador Venâncio, Itaperuna, RJ. Data: 14/02/2017. 

 

      Na figura 59 podemos visualizar uma mata ciliar na margem esquerda do rio Muriaé no 

município de Itaperuna, RJ.  

 

 

Figura 59: Mata ciliar em no município de Itaperuna, RJ. Data: 14/02/2017. 

 

5– RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

      Os resultados obtidos com a realização deste trabalho através da pesquisa de informações 

gráficas, informações textuais, assim como das várias etapas do processamento digital de produtos 

de sensoriamento remoto – imagens de satélite - e da interpretação visual das imagens do satélite 

Rapideye, são apresentados, na forma de mapas temáticos (figuras 60, 62, 64, 66 e 68), tabelas ( 3, 

4, 5, 6, 7, 8 e 9 ) e gráficos quantitativos e percentuais ( figuras 61, 63, 65, 67, 69 e 70) que 

representam as principais classes de Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção do 
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Rio Muriaé nos municípios de Laje do Muriaé, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e Campos dos 

Goytacazes no estado do Rio de Janeiro. 

            O mapeamento da Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção, de duzentos 

metros de largura, do rio Muriaé no Estado do Rio de Janeiro revelou que 49,22 km² ( 55,68 % ) das 

terras  estão sendo usadas para pastagens principalmente de bovinos, 9,81 km² ( 11,09 % ) possuem 

vegetação ciliar; 8,23 km² ( 9,31 % ) estão sendo usados para agricultura; 6,47 km² ( 7,31 % ); estão 

ocupadas por áreas urbanizadas; 5,5 km² ( 6,22 % ) são solos expostos; a mata ciliar ocupa apenas 

4,92 km² ( 5,56 % ); as áreas úmidas 3,23 km² ( 3,65 % ) e 0,73 km² ( 0,08 % ) é coberta por rochas. 

      A predominância de pastagens às margens do rio observadas nos municípios de Laje do Muriaé, 

Itaperuna e Italva reflete um padrão de uso da terra que pode ser verificado em todo o território de 

cada um desses municípios e mesmo para todo o noroeste fluminense como consequência do 

processo histórico e econômico da região. 

       Segundo os registros históricos do IBGE (1964) a ocupação por desbravadores e seguida por 

fazendeiros agricultores no vale do rio Muriaé teve início na década de trinta do século dezenove e, 

até então, a região era ocupada por pequenas populações indígenas. Com base nas feições das 

pequenas áreas residuais de floresta ainda existentes pode-se supor que toda a região era coberta por 

florestas uma vez que está inserida no bioma mata atlântica. 

      A prática para o processo de ocupação de terras mais comum à época era a derrubada das 

florestas para a implantação de agricultura e criação de gado. Segundo a SECPLAN/RJ (1988) a 

introdução da economia cafeeira na região ocorreu na segunda metade do século dezenove e no 

final do século Itaperuna assumia papel de destaque na economia estadual, mas a partir da década 

de 1940 depois da crise da economia cafeeira e o esgotamento dos solos ocorre a substituição da 

cafeicultura por criação de gado e a política de incremento da produção leiteira incentivou a gradual 

substituição do rebanho de corte pelo rebanho leiteiro. Assim, hoje a base da economia local é 

calcada na pecuária leiteira realizada com pouco nível técnico em grandes extensões de áreas 

cobertas por pastagens rudimentares e áreas degradadas. 

      Nas faixas marginais do rio em seu percurso no território municipal de Cardoso Moreira 

observa-se a continuidade da predominância do uso da terra para pastagens, como reflexo do uso da 

terra em todo o território desse município, abrangendo 10,25 km² ( 57,45 % ); a vegetação ciliar, 

2,06 km² ( 11,54 % ); solo exposto 1,89 km² ( 10,59 % ); agricultura, 1,23 km² ( 6,89 % ); a área 

urbana, 0,9 km² ( 5,04 % ); as áreas úmidas ocupam 0,74 km² (4,14 %); a mata ciliar dispersa ocupa 

0,63 km² ( 0,53 % ); e encontra-se 0,05 km² ( 0,28 % ) de área coberta com areia. As áreas com 

areia revelam uma mudança na característica do rio Muriaé o qual até então transcorria sobre leito 

predominantemente rochoso, e exercendo uma ação erosiva. Em Cardoso Moreira o rio começa a 
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transcorrer no início da Baixada Campista, onde passa a depositar os sedimentos arenosos. Essa 

característica proporciona a atividade econômica de extração de areia encontrada. 

      Nas faixas marginais do rio Muriaé em Campos dos Goitacazes, na Baixada Campista até a sua 

foz no rio Paraíba do Sul, o rio percorre aproximadamente 18 km e em nas faixas marginais 

percebe-se uma mudança na predominância do uso da terra onde a cultura intensiva de cana de 

açúcar ocupa 5,11 km² ( 69,81 % ), seguida por pastagens, 1,04 km² ( 14,21% ); a mata ciliar 0,3 

km² ( 4,1 % ); a vegetação ciliar, 0,29 km² ( 3,96 %; e areia 0,06 km² ( 0,82 % ). 
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Figura 60: Mapa da Cobertura e Uso da Terra nas FMPs do rio Muriaé em Laje do Muriaé  
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      A tabela 3 e o gráfico da figura 61 mostram a distribuição quantitativa das áreas das classes de 

Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de duzentos metros do rio Muriaé no território 

municipal de Laje do Muriaé. 

 

Tabela 3: Classes de CUT nas FMPs do rio Muriaé em Laje do Muriaé. 

Classes Km % 

Pastagem 11,68 68 

Vegetação ciliar 2,14 12,45 

Mata ciliar 1,64 9,52 

Área urbana 0,66 3,86 

Solo Exposto 0,63 3,66 

Cultura 0,26 1,51 

Área úmida 0,10 0,59 

Outros 0,08 0,49 

Total (FMPs) 17,2 100 

 

 

 

Figura 61. Distribuição quantitativa das classes de cobertura e uso da terra nas FMPs em Laje do Muriaé. 
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Figura 62: Mapa de Cobertura e Uso da Terra nas FMPs do rio Muriaé em Itaperuna 
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      A tabela 4  e o gráfico do figura 63, abaixo, mostram as áreas e os percentuais das classes de 

Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção de duzentos metros do rio Muriaé no 

território municipal de Itaperuna. 

 

Tabela 4: Classes de CUT nas FMPs do rio Muriaé em Itaperuna. 

Classes Km² % 

Pastagem 19,23 55,46 

Vegetação ciliar 3,95 11,39 

Área urbana 3,60 10,38 

Solo Exposto 2,67 7,70 

Áreas úmidas 2,09 6,02 

Mata ciliar 1,32 3,81 

Cultura 1,08 3,11 

Rocha 0,73 2,1 

Total (FMPs) 34,67 100 

 

 

 

Figura 63: Gráfico das áreas e percentual das classes 
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Figura 64: Mapa de Cobertura e Uso da Terra nas FMPs em Italva 
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      A tabela 5 e o gráfico da figura 65 mostram a distribuição quantitativa das classes de Cobertura 

e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção de duzentos metros do rio Muriaé no território 

municipal de Italva. 

Tabela 5: Classes de CUT nas FMPs do rio Muriaé em Italva. 

Classes Km² % 

Pastagem 7,02 61,57 

Vegetação ciliar 1,37 12,01 

Mata ciliar 1,03 9,03 

Área urbana 1,01 9,64 

Cultura 0,55 4,82 

Áreas úmidas 0,22 1,92 

Solo exposto 0,20 1,75 

Outros 0  

Total (FMPs) 11,4 100 

 

 

 

Figura 65: Gráfico de distribuição quantitativa. 
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Figura 66: Mapa de Cobertura e Uso da Terra nas FMPs do rio Muriaé em Cardoso Moreira 



68 
 

      A tabela 6 e o gráfico da figura 67, abaixo, mostram a distribuição quantitativa das áreas das 

classes de Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção de duzentos metros do rio 

Muriaé no território municipal de Cardoso Moreira. 

 

Tabela 6: Classes de CUT nas FMPs do rio Muriaé em Cardoso Moreira.  

Classes Km² % 

Pastagem 10,25 57,45 

Vegetação ciliar 2,06 11,54 

Solo exposto 1,89 10,59 

Cultura 1,23 6,89 

Área urbana 0,90 5,04 

Áreas úmidas 0,74 4,14 

Mata ciliar 0,63 3,53 

Areia 0,05 0,28 

Outros 0,09 0,5 

Total  17,84 100 

 

 

 

Figura 67: gráfico de distribuição quantitativa. 
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Figura 68: Mapa da Cobertura e Uso da Terra nas FMPs do rio Muriaé em Campos dos Goytacazes 
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      A tabela 7 e o gráfico da figura 69 mostram a distribuição quantitativa das classes 

das áreas de Cobertura e Uso da Terra no território municipal de Campos dos 

Goytacazes. 

Tabela 7: Classes de CUT nas FMPs do rio Muriaé em Campos dos Goytacazes. 

Classes Km² % 

Cultura 5.11 69,81 

Pastagem 1,04 14,21 

Área Urbana 0,30 4,1 

Mata Ciliar 0.30 4,1 

Vegetação ciliar 0.29 3,96 

Solo exposto 0.11 1,5 

Áreas úmidas 0.08 1,09 

Areia 0.06 0,82 

Outros 0,03 0,4 

Total 7,32 100 

 

 

 

Figura 69: Distribuição quantitativa. 
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       A tabela 8 e o gráfico da figura 70, abaixo, mostram a distribuição quantitativa e percentual das 

áreas de classes de Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção ( de 200 m ) no Rio 

Muriaé no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 8: Classes de CUT nas FMPs do rio Muriaé no estado do Rio de Janeiro. 

Classes Km² % 

Pastagens 49,22 55,68 

Vegetação ciliar 9,81 11,09 

Cultura 8,23 9,31 

Área urbanas 6,47 7,31 

Solo exposto 5,5 6,22 

Mata ciliar 4,92 5,56 

Áreas úmidas 3,23 3,65 

Rochas 0,73 0,8 

Areia 0,11 0,12 

Outros 0,17 0,19 

Área das FMPs 88,39 100 

 

 

 

Figura 70 : Distribuição do Uso e Cobertura da Terra nas FMPs do rio Muriaé no Estado do Rio de Janeiro. 
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Tabela 9. Áreas das classes de Cobertura e Uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção do rio Muriaé no Estado do Rio de Janeiro. 

 Laje do Muriaé Itaperuna Italva Cardoso Moreira Campos Total 

Classes Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % 

Pastagens 11,68 67,88 19,23 55,46 7,02 61,57 10,25 57,45 1,04 14,03 49,22 55,68 

Vegetação ciliar 2,14 12,42 3,95 11,39 1,37 12,01 2,06 11,54 0,29 4,01 9,81 11,09 

Cultura 0,26 1,50 1,08 3,11 0,55 4,82 1,23 6,89 5,11 69,48 8,23 9,31 

Áreas urbanas 0,66 3,89 3,6 10,38 1,01 9,64 0,90 5,04 0,30  6,47 7,31 

Solo exposto 0,63 3,66 2,67 5,59 0,20 1,75 1,89 10,59 0,11 0,95 5,5 6,22 

Mata ciliar 1,64 9,52 1,32 3,81 1,03 9,03 0,63 3,53 0,30 4,08 4,92 5,56 

Áreas úmidas 0,10 0,58 2,09 6,02 0,22 1,92 0,74 4,14 0,08 1,15 3,23 3,65 

Rocha   0,73 2,1       0,73 0,8 

Areia       0,05 0,28 0,06  0,11 0,12 

Outros 0,08 0,46     0,09 0,5   0,17 0,19 

Área das FMPs 17,19  34,67  11,4  17,84  7,29  88,39  
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6 - CONCLUSÕES 

 

      Através da análise dos resultados pode-se quantificar a situação de irregularidade nas Áreas de 

Preservação Permanente no tocante à cobertura e uso da Terra nas Faixas Marginais de Proteção, de 

duzentos metros, do rio Muriaé em seu trecho no estado do Rio de Janeiro nos percursos dos 

territórios municipais em Laje do Muriaé, Itaperuna e Italva, com destaque para o uso intenso das 

terras como pastagens extensiva, principalmente, para bovinos, havendo uso, também e em menor 

número, para equinos e muares. Essa tipologia de uso da terra se estende para todo o território dos 

municípios citados sendo apropriada, atualmente, principalmente pela indústria de laticínios Quatá, 

proprietária da marca Leite Glória localizada no município sede de Itaperuna e pela laticínios 

BellaVitta, localizada em Italva. 

       Nas faixas marginais do percurso do rio Muriaé em Cardoso Moreira, observa-se a 

continuidade do uso da terra para pastagens e um aumento do uso para a agricultura, caracterizada 

pelo cultivo de cana de açúcar nas baixadas, cultura essa que encontra continuidade na Baixada 

Campista, onde a tônica do uso da terra está voltado para o cultivo intensivo de cana de açúcar em 

Campos dos Goytacazes justificado pela presença da usina de açúcar Sapucaia, localizada à margem 

direita do rio Muriaé de onde capta água para o seu consumo e despeja o seu esgoto. 

      Nas áreas urbanizadas localizadas nos limites das Faixas Marginais de Proteção, encontram-se 

parte da sede municipal de Laje do Muriaé, parte da sede municipal de Itaperuna, assim como as 

sedes dos distritos de Retiro do Muriaé, Aré e Nossa Senhora da Penha, parte da sede municipal de 

Italva e seus distritos de São Joaquim e Paraiso, parte da sede de Cardoso Moreira e o bairro de Três 

Vendas em Campos dos Goytacazes. Todas essas áreas urbananizadas sofrem com os 

transbordamentos ocasionais do rio Muriaé, que trazem transtornos e prejuízos materiais e de saúde 

para a população residente, além de utilizarem o rio para escoar os esgotos diários. 

      Espera-se que este trabalho contribua para o conhecimento do estado do ambiente da áreas 

estudada e também para o planejamento ambiental, territorial, urbano municipal e estadual no 

sentido da demarcação efetiva e sinalização adequada das Faixas Marginais de Proteção, Áreas de 

Presevação Permanente do rio Muraé para que essas áreas possam atender a sua função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas, conforme já discutido 

amplamente na sociedade e constar no Código Florestal Brasileiro, LEI Nº 12.651 de 2012,  e 

atender o Art.225 da Constituição Brasileira de 1988 onde diz que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida”. 
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