
 

 

 
 

AVALIAÇÃO HISTÓRICA DE IMAGENS LANDSAT PARA A 

BACIA DO RIO SÃO SEPÉ E OBTENÇÃO DE TAXAS DE 

DESMATAMENTO 
 

 
 

Arthur da Fontoura Tschiedel 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Avenida Bento Gonçalves, 9500 

91509-900 – Porto Alegre – Rio Grande do Sul 

 
Rodrigo Cauduro Dias de Paiva 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Avenida Bento Gonçalves, 9500 
91509-900 – Porto Alegre – Rio Grande do Sul 

 
 
 

Resumo: O presente trabalho procurou explorar a utilização de séries históricas de imagens de 

satélite, mais especificamente da série Landsat, com o objetivo de estimar o nível de degrabilidade 
ambiental da bacia do Rio São Sepé, afluente do rio Vacaria, no Rio Grande do Sul. A série de 

imagens avaliada foi de 36 anos, entre 1979 e 2015, sendo extraídas as áreas florestadas de cada 

cena a partir de um algoritmo de classificação automática. Esta classificação permitiu, portanto, a 

obtenção das áreas de floresta na bacia por ano de análise, excluindo-se outras culturas como, por 
exemplo, plantações de arroz ou de Pinus, estimando assim, as taxas de desmatamento e de 

recomposição vegetal ao longo destes 36 anos. A obtenção das áreas de floresta no entorno dos 

cursos hídricos da bacia também permitiu o estudo da evolução das APPs ao longo do curso do Rio 
São Sepé, comparando-se a área que deveria estar vegetada, de acordo com a Lei nº 12651 de 2012 

(Código Florestal) com a área que realmente se encontrava vegetada, para o ano de 2015. A partir da 

metodologia delineada neste estudo foi possível perceber que para o ano base (1979) a referida bacia 

já se encontrava em algo grau de desmatamento. Ressalta-se também a expansão considerável de 
áreas verdes observadas na última década, muito provavelmente decorrente das normas e legislações 

recentemente postas em vigor. Por fim, espera-se que este estudo possa vir a contribuir com as 

técnicas atualmente utilizadas para monitoramento da qualidade ambiental de bacias hidrográficas. 
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HISTORICAL ASSESSMENT OF LANDSAT IMAGES FOR SÃO 

SEPE WATERSHED AND OBTAINMENT OF DEFORESTATION 

RATES 

 

 

Abstract: This study sought to explore the use of historical satellite imagery series, more specifically 
the Landsat series, in order to estimate the level of environmental degradability of the basin of the São 

Sepe, a tributary of Vacaria River in Rio Grande do Sul. The serie of assessed pictures was 36 years 

between 1979 and 2015, with the forested areas being extracted from each scene from an automatic 

classification algorithm. This classification therefore enabled the obtaining of forest areas in the basin 
per year analysis, excluding other crops, eg, rice plantations or Pinus estimating thereby clearing 

rates and plant recovery over these 36 years. Obtaining forest areas near the water resources of the 

basin also allowed the study of the evolution of the protection areas throughout the course of the São 
Sepe, comparing the area that should be vegetated, according to Law No. 12651 of 2012 ( Forest 

code) with the area that really was in vegetated, for the year 2015. From the methodology outlined in 

this study it was revealed that for the base year (1979) to the basin was already something degree of 

deforestation. also points up the considerable expansion of green areas observed in the last decade, 
most likely resulting from standards and laws recently put in place. Finally, it is expected that this 

study may potentially contribute to the techniques currently used to monitor the environmental quality 

of river basins 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem o intuito de mostrar o potencial uso de geotecnologias no âmbito da 

gestão ambiental e estimativa da degrabilidade ambiental de bacias hidrográficas, buscando explorar 

não apenas um contexto atual da área de estudo, mas sim, uma abordagem temporal via técnicas de 
sensoriamento remoto. A geotecnologia, mais especificamente o Sensoriamento Remoto, não é 

novidade. O lançamento de satélites mais conhecidos, como o primeiro da série Landsat (Landsat 1) 

vem ocorrendo desde a década de 70 e desde então, existe um acervo enorme de imagens de satélite 

para um mesmo local, em datas diferentes, que muitas vezes não são exploradas (Jensen, 2009). 
Um exemplo de metodologia utilizada para estimativas de degradação ambiental utilizando 

imagens de satélite aplicada à gestão de bacias hidrográficas foi apresentada por Candido (2010), que 

utilizou duas imagens do satélite CBERS-2, uma para a época de cheias e outra para a época de secas 
para a bacia do rio Uberaba, em MG. A partir destas imagens, o autor produziu um mapa de 

degradação ambiental da bacia, avaliando informações como vegetação, topografia, solo/geologia, 

potencial natural de erosão, mecanização agrícola, densidade populacional, entre outros. A 
metodologia utilizada por Candido (2010) levou, portanto, a uma avaliação apenas do momento (ou 

ano) que as imagens foram obtidas pelo satélite. 

Ao mesmo tempo, sabe-se que o uso do solo está relacionado diretamente à degradação do 

ambiente pelas ações antrópicas, tanto diretas quanto indiretas, de forma que elas podem variar em 
grau de intensidade conforme a pressão antrópica exercida, variando a taxa com o passar do tempo. 

Sendo assim, é interessante, portanto, trabalhar com índices temporais de degrabilidade para um 

mesmo local de estudo. 
Existem diversas diferentes metodologias consolidadas que podem ser empregadas para 

estimativas de índices de degradação ambiental em bacias hidrográficas, inclusive sem a utilização de 

imagens de satélite, como destaca Filho (2005). Neste trabalho, o autor trabalhou com caracterização 



 

 

de paisagens de forma dinâmica, elaborando um Índice de Degradação Ambiental para a bacia 

hidrográfica do Rio do Peixe (PB), que mostrou que em torno de 70% da bacia se encontra com classe 

de qualidade ambiental alta ou moderada. 
Outros autores, entretanto, já destacaram a importância da utilização de séries históricas do 

satélite Landsat para avaliar processos ambientais. Carvalho (2007), por exemplo, cita que a utilização 

de cenas sequenciais do satélite Landsat, cobrindo os últimos 20 ou 30 anos poderiam ser utilizadas 
para estimar a extensão da desertificação em uma região de Gilbués, no estado de Piaui de forma mais 

consistente. 

Estudos como estes foram realizados por Fragal (2015), que analisou 25 anos de dados 
históricos da série Landsat a partir de bandas espectrais e índices de vegetação tipo NDVI e NBR para 

a região do Baixo Amazonas. O autor concluiu que o índice NDVI demonstrou maior eficiência na 

reconstrução histórica da alteração e regeneração da floresta de várzea, quando comparado com o 

índice NBR. 
É neste sentido, por fim, que se enquadra o presente trabalho. Aqui é apresentado um 

estudo temporal de degrabilidade ambiental da Sub-Bacia do Rio São Sepé, localizada no Rio Grande 

do Sul para 36 anos de série histórica de cenas da série Landsat. O estudo é baseado principalmente 
em análise de imagens de satélites disponíveis, classificação automática a partir do algoritmo 

ISOSEG, do ArcGis, de áreas florestadas e obtenção de índices de vegetação para a região da bacia. 

Assim, procura-se apresentar a evolução, durante o período abrangido, da área total de florestas na 
sub-bacia e identificar as principais modificações no uso do solo, enfocando-se principalmente nas 

Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo do rio principal. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

O local do estudo realizado é referente à Sub-Bacia do Rio São Sepé, afluente do rio 

Vacaria e inserida na Bacia dos Rios Vacacaí-Vacacaí-Mirim (codificação G-60), na Região 
Hidrográfica do Guaíba. A Sub-Bacia do Rio São Sepé intercepta quatro municípios: Formigueiro, na 

porção norte da bacia, São Sepé, em sua grande maioria e, ao sul, o município de Vila Nova do Sul e 

de Caçapava do Sul. O mapa da Figura 1 demonstra a localização da bacia de estudo no estado do Rio 

Grande do Sul.  
 

 
Figura 1 – Localização da Sub-Bacia do Rio São Sepé no Rio Grande do Sul 



 

 

A Sub-Bacia do Rio São Sepé tem em torno de 100 km de comprimento e área 

aproximadamente de 1255 km² até seu exutório, considerado o encontro das águas do Rio São Sepé 

com as águas do Rio Vacaria. A altitude máxima da bacia é de 457 metros, nas porções mais ao sul 
que são parte dos municípios de Vila Nova do Sul e Lavras do Sul. A cota mínima da bacia é de 29 

metros de altitude em seu exutório, perfazendo, portanto, uma amplitude altimétrica de 428 metros. A 

área urbana (ou mancha urbana) da bacia é de aproximadamente 6 km² e está localizada na porção 
central da mesma, conforme apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Características Morfológicas da Sub-Bacia do Rio São Sepé 

A caracterização da Sub-Bacia do Rio São Sepé pode, ainda, ser realizada numa escala 

maior, a partir de imagens obtidas com o sensor ETM+ do satélite Landsat7. Estas imagens, obtidas no 

dia 12 de setembro de 2015, mostram que a referida bacia foco de estudo apresenta atualmente uma 

área muito heterogênea, composta por diversas áreas de culturas e poucos remanescentes vegetais 
naturais. Entretanto, é possível observar também que, aparentemente, boa parte dos cursos hídricos da 

região apresenta Áreas de Preservação Permanente.  

 

 
Figura 3 – Cena do Landsat 7 para o exutório da Sub-Bacia do Rio São Sepé (à esquerda) e para a mancha 

urbana do município (à direita) 



 

 

2.2 Metodologia 

A metodologia do trabalho, conforme anteriormente ressaltado, está embasada nas 

imagens de satélite históricas da série Landsat, que é um programa gerenciado pela NASA e pela 
USGS (Serviço Geológico Norte Americano) composto por uma constelação de satélites (Jensen, 

2009). O primeiro satélite (Landsat 1) foi lançado em 1972, com os sensores RBV e MSS embarcados 

(Dias, 2011). Desde então outros 7 satélites da série foram lançados, com sensores cada vez mais 
sofisticados e robustos, permitindo um mapeamento (atualmente, com o Landsat 8) de resolução 

temporal de 16 dias e com resolução espacial de pixels de 30 metros, para as mais diversas bandas do 

espectro eletromagnético. A disponibilização da série temporal das imagens da série Landsat por parte 
da USGS permite, portanto, a avaliação temporal das mudanças de uso da terra em locais como a bacia 

em estudo. A partir da Figura 4 é possível visualizar as bandas espectrais imageadas por cada um dos 

satélites da série Landsat e, a partir da Figura 5, o período de disponibilidade de imagens de satélite a 

partir dos produtos gerados. Ressalta-se que desde o seu lançamento em 1972, apenas o período entre 
2011 e 2013 não apresentou satélites operando normalmente.  

 

 
Figura 4– Sensores e características das faixas imageadas de todos os satélites LANDSAT 

  



 

 

 
Figura 5–Disponibilidade temporal de imagens de satélite da série Landsat até 2016 

Analisando as figuras anteriores, percebe-se que desde o início da década de 70 dispomos 
de imagens de satélites do local avaliado neste artigo, com resoluções espaciais da ordem de 80 ou 30 

metros. Considerando os 30 anos de escaneamento pelos satélites Landsat 4, 5, 7 e 8, (1982 a 2010 e 

2014 a 2016), durante 365 dias por ano tem-se em torno de 11 mil dias desde o lançamento do satélite 

Landsat 4. Considerando também uma resolução temporal de 16 dias, pode-se afirmar que, para o 
local de estudo, algo da ordem de 600 cenas estão disponíveis, para diferentes datas, desde o início da 

década de 80. Ressalta-se, entretanto, que muitas destas cenas são imagens com grande cobertura de 

nuvens que inviabiliza qualquer tipo de análise. 
Desse modo, a avaliação temporal da degrabilidade da Sub-Bacia do Rio São Sepé se 

baseou em imagens de satélites obtidas a partir do ano de 1979 até 2015, perfazendo um total de 36 

anos de análise. Neste intervalo de tempo foram avaliadas 7 cenas, obtidas a partir do Landsat 3 (cenas 
de 1979 até 1984), a partir do Landsat 5 (cenas entre 1984 e 2011) e a partir do Landsat 7 (Cenas entre 

2011 e 2015). A Figura 6 e a Figura 7 a seguir mostra a evolução temporal da mudança de uso de solo 

da Sub-Bacia do Rio São Sepé para as cenas comentadas. 

 
Figura 6 – Cenas do Landsat para a Sub-Bacia do Rio São Sepé para os anos 2006 a 2015 



 

 

 
Figura 7 – Cenas do Landsat para a Sub-Bacia do Rio São Sepé para os anos 1979 a 2001 

As cenas apresentadas na Figura 6 e na Figura 7 foram processadas de modo a separar as 
áreas florestadas, a partir dos algoritimos de classificação ISOSEG, presentes no ArcGis 10.1. Esta 

classificação, que se mostrou mais robusta que a aplicação de índices de vegetação como o NDVI, por 

exemplo, permitiu a obtenção das áreas de floresta na bacia por ano de análise, excluindo-se outras 
culturas como, por exemplo, plantações de arroz ou de Pinus destinados à corte. A partir da 

quantificação das áreas de floresta na bacia por ano, foi então calculado um índice de desmatamento e 

florestamento relativo às diferenças anuais em área vegetada na bacia, conforme a Equação (1): 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝐷𝑒𝑠𝑚/𝑅𝑒𝑓𝑙𝑜𝑟 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝐴𝑛𝑜 𝑖+1− Á𝑟𝑒𝑎 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝐴𝑛𝑜 𝑖

𝐴𝑛𝑜 𝑖+1−𝐴𝑛𝑜 𝑖
         (1) 

 

Na Equação (I), TaxaDesm/Reflor representa a taxa de diferença de vegetação anual 

(km²/ano); Área Florestada é dada em km²; Ano i representa o ano anterior de análise e; Ano i+1 
representa o ano posterior de análise. Ressalta-se, ainda, que a obtenção das áreas de floresta no 

entorno dos cursos hídricos da bacia também permitiu o estudo das APPs ao longo do curso do Rio 

São Sepé, comparando-se a área que deveria estar vegetada, de acordo com a Lei nº 12651 de 2012 
(Código Florestal) e a área que realmente se encontra vegetada, para o ano de 2015. O croqui da figura 

a seguir ilustra o método utilizado: 

 
Figura 8 – Obtenção de Área Florestal na APP 



 

 

3. RESULTADOS 

 
A utilização do classificador de imagens ISOSEG permitiu a diferenciação visual na 

bacia entre áreas florestadas naturalmente e áreas não florestadas. Ainda, observou-se que de 2011 

para o presente, a cultura de Pinus começou a ser notada em imagens de satélite para a região. E essas 
regiões também foram mapeadas e quantificadas em termos de área. 

Como já era esperado a partir da observação das bacias que compõe a Figura 6 e a Figura 

7, não ocorreram variações abruptas em termos de biomassa florestal na bacia (como grandes áreas de 

floresta no passado tornando-se áreas de cultivo agrícola no presente), quando comparados o ano de 
1979 com o ano de 2015. Isso ocorre pelo fato de que em 1979, ano base desta avaliação, a bacia já se 

encontrava antropizada em quase sua totalidade. Ou seja, nesta época as matas nativas e ciliares da 

bacia já eram escassas e já tinham sofrido com o desmatamento em função do plantio de soja, arroz e 
milho (culturas mais expressivas na economia local) e com a pecuária exercida na bacia, conforme 

pode ser observado na Figura 8, onde é apresentada uma composição das áreas de florestas 

identificadas pelo classificador para as cenas Landsat estudadas. 

 

 
Figura 9 – Áreas de Floresta Natural na Sub-Bacia do Rio São Sepé 

Observa-se, em contra-partida um incremento significativo de biomassa florestal com o 
passar dos anos, principalmente na região sul da bacia e em áreas de preservação permanente ao 

entorno de cursos hídricos que antes não eram florestadas. Desse modo, avaliando-se temporalmente 

os resultados apresentados na Figura 9, tem-se que a área de vegetação natural da bacia para 2015 

duplicou em relação a meados da década de 80, o que denota uma certa recuperação ambiental de uma 
área que já foi degradada no passado. Além disso, comparando-se os resultados atuais com as cenas de 

2011, observa-se um incremento de 23%, que pode ser atrelado às novas exigências ambientais 

oriundas do novo Código Florestal (Lei 12.651), que entrou em vigor em 2012. Ainda, foram 
calculadas seis taxas de desmatamento para o período de análise, destacando-se positivamente as duas 

taxas obtidas para o período 2006-2011 e 2011-2015, conforme pode ser observado na Figura 10. 



 

 

 
Figura 10 – Evolução Temporal do Desmatamento na bacia do Rio São Sepé (RS) 

Este estudo também estimou a situação da Área de Preservação Permanente do Rio São 

Sepé entre o trecho compreendido pelo seu exutório considerado e a Estação Fluviométrica Passo dos 

Freires (85610000). Conforme metodologia apresentada estimou-se que o Rio São Sepé, pelo novo 

Código Florestal, deve ter pelo menos 50 metros de APP em cada margem de rio, visto que sua 
largura, na maior parte das vezes para o trecho estudado, varia na faixa dos 20 metros, se enquadrando 

na classe dos cursos hídricos que tem entre 10 e 50 metros de largura segundo a legislação citada.  

O croqui a seguir (Figura 11) foi elaborado a partir de uma composição de 5 imagens e 
procura demonstrar que grande parte da área de APP considerada no âmbito deste estudo está 

preservada no ano de 2015. Na mesma figura, ainda, a área de floresta inserida dentro da APP 

considerada é representada pela mancha em verde claro, e contempla aproximadamente 70% das áreas 
que deveriam ser APP.  

 
Figura 11 – Área de Preservação Permanente do Rio São Sepé (RS) 



 

 

É possível observar, a partir da composição da Figura 11, manchas de vegetação mais 

escuras. Estas manchas são plantações de Pinus ou semelhante, que vem se intensificando na região 

desde 2011, e se encontram majoritariamente na porção sul e central da bacia. No ano de 2011, 
calculou-se uma área de aproximadamente 9,8 Km² deste tipo de cultura. Já para o ano de 2015, 

excluindo-se as áreas de corte, que foram identificadas em 2011 como áreas deste tipo de cultura e não 

em 2015, têm-se um total aproximado de 17,3 Km². Esta diferença pode ser avaliada a partir da 
composição da Figura 12. Nesta figura, é destacado em vermelho uma parte da bacia com plantação de 

pinus que é melhor apresentada na Figura 13 (mosaico de imagens obtidas a partir do Google Earth e 

do Street-View), para os locais destacados. 

 
Figura 12 – Comparação entre áreas de Pinus  

 
Figura 13 – Área de Plantação de Pinus em São Sepé/RS 



 

 

Este estudo visou a avaliação da degrabilidade ambiental histórica e atual da Sub-Bacia 

do Rio São Sepé. Neste sentido, a avaliação histórica local permitiu a percepção de que para o ano 

base do estudo (1979) a referida bacia já estava inserida num contexto de alto grau de desmatamento e 
consequentes pressões em matas ciliares, de modo que neste ano se observava que a bacia detinha 

apenas 8% de sua área coberta por remanescentes vegetais não associado a atividades agropastoris. 

Com o passar do tempo, a região apresentou taxas de expansão vegetal positivas e negativas, 
destacando-se positivamente a última década (2006 a 2015) em que se observou expansão 

considerável de áreas verdes na bacia, chegando ao dobro do que foi observado na primeira metade da 

década de oitenta.  
Observou-se também que nos últimos anos atividades relacionadas à cultura de Pinus 

começaram a se desenvolver na bacia, com a área destinada a este fim quase dobrando em quatro anos 

(avaliação entre 2011 e 2015). Estas atividades, entretanto, não têm colocado, a princípio, em risco a 

preservação de áreas de APP no entorno do trecho de 123 Km de extensão avaliado do Rio São Sepé, 
que apresentou em torno de 70% da APP (estipulada em 50 metros conforme o novo Código Florestal) 

corretamente florestada. 
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