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Resumo: Geotecnologias com o uso de aplicativo (QuantumGisTM) e imagens de satélite (Google
EarthTM) gratuitamente disponíveis na Internet foram empregadas para a delimitação da APP
marginal em trecho do rio Jacuí, no município de Salto do Jacuí, RS, Brasil (29° 05′ 16″ Sul, 53° 12′
27″ Oeste), localizado em região sob pressão de impactos da mineração e da agropecuária.
Considerando o estabelecido no Código Florestal Brasileiro (Lei Federal Nº 12.651/2012) e a
variabilidade de larguras, notável ao longo do curso meandrante do rio, avaliaram-se três estratégias
metodológicas visando a escolha da que estimasse uma faixa de APP longitudinal melhor
dimensionada ao cumprimento das suas funções ecológicas preservacionistas. O método de medição
considerando a maior largura do curso de água no trecho apresentou o melhor resultado potencial
em termos de manutenção da conectividade da mata ciliar e, consequentemente, da estrutura e
funcionalidade do ecossistema. Recomenda-se a utilização desse método, presentemente, descrito
para a delimitação de APP de cursos hídricos com larguras variáveis.
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EVALUATION OF REMOTE SENSING STRATEGIES FOR THE
DELIMITATION OF PERMANENT PRESERVATION AREA (PPA) IN
A MEANDRANT RIVER
Abstract: Geotechnologies using an Internet freely available software (QuantumGisTM) and satellite
images (Google EarthTM) were used to delimit the marginal PPA of a stretch of the Jacuí River,
located in a region under pressure from mining and agricultural impacts, in the municipality of Salto
do Jacuí, RS, Brazil (29°05'16"S, 53°12'27"W). Considering the established in the Brazilian Forest
Code (Federal Law Nº 12.651/2012) and the variability of widths found along the river, notably
throughout a meandering course, three methodological strategies were evaluated. The aim of this
evaluation was to select the best estimated longitudinal APP band, which should be the choice for the
fulfillment of the ecological preservationist functions of the riparian zone. The measurement method
considering the greater width of the watercourse in the stretch studied provided the best potential
results in terms of maintaining the connectivity of the riparian forest and, consequently, the structure
and functionality of the ecosystem. Therefore, for the delimitation of PPA of water courses with
variable widths, the use of the method described herein, is recommended.
Keywords: Environmental monitoring; Forest Code; Geotechnologies; Jacuí River; Methods
1. INTRODUÇÃO

1.1 Base teórica
A vegetação às margens de nascentes e cursos de água, denominada mata ciliar, é
fundamental para a preservação dos ecossistemas, através de suas inúmeras funções que possibilitam
uma melhor qualidade de vida às populações.
Dentre os benefícios proporcionados ao meio ambiente por esta vegetação, destacam-se o
controle à erosão nas margens dos rios e córregos, a redução de efeitos de enchentes, a manutenção de
fontes, quantidade e qualidade das águas, a filtragem de substâncias indesejáveis presentes no solo,
tais como resíduos de agrotóxicos e fertilizantes, e o equilíbrio climático local, além de servir de
habitat para diferentes espécies animais e contribuir para a conservação da biodiversidade local
(ROSA e IRGANG, 1998; ARCOVA e CICCO, 1999; LIMA, 1989, apud ARAÚJO et al., 2004;
SANTOS et al., 2004; MARTINS, 2007). Sua importância amplia-se mais ainda, considerando-se que
as matas ciliares têm um papel na conservação da base dos bens e serviços proporcionados pelos
ecossistemas ribeirinhos, importantes à sobrevivência e ao bem-estar humano, muito embora a maioria
desses bens materiais e serviços não seja diretamente comercializada pelo mercado (MMA, 2007).
Para garantir a preservação e assegurar as funções ambientais, em todo território nacional,
das áreas marginais de corpos hídricos, bem como de outras áreas similarmente essenciais localizadas
em altitudes ou em terras baixas, o Código Florestal Brasileiro (CFB) - Lei Federal Nº 12.651, de 25
de maio de 2012, as definiu como Áreas de Preservação Permanente (APP).
Especificamente para a proteção das APP definidas para cursos d’água naturais, perenes e
intermitentes, o CFB estabeleceu que as faixas marginais, estando cobertas ou não por vegetação
nativa, devem possuir as seguintes larguras mínimas delimitadas a partir da borda da calha do leito
regular:
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.”
A título de ilustração, estão representados, esquematicamente na Figura 1, diferentes
larguras de cursos hídricos e as suas respectivas faixas marginais de preservação permanente, medidas
em conformidade ao disposto pelo CFB.
Figura 1 - Representação ilustrativa das diferentes larguras de APP marginais a cursos de
água, delimitadas em conformidade ao estabelecido pelo Código Florestal Brasileiro.

Fonte: Cartilha do Código Florestal do Centro de Inteligência em Florestas, s/d

(http://www.ciflorestas.com.br).
Não obstante sua importância e a preservação assegurada na legislação, um alto índice de
devastação das matas ciliares, decorrente da interferência humana (CHAVES, 2009; BORGES et al.
2011), e as resultantes alterações na qualidade das águas, têm sido relatadas por vários autores
(MARMONTEL & RODRIGUES, 2015).
Dentre as atividades humanas, a mineração é uma das que mais contribui para a
degradação de áreas naturais, alteração a superfície terrestre, com efeitos sobre a área ocupada pela
jazida e o seu entorno, provocando impactos sobre a água, o ar, o solo, o subsolo e a paisagem como
um todo (CARDOZO, 2006). Em muitos casos, a exploração dos minérios ocorre em várzeas, leitos
de rios e junto a matas ciliares, interferindo diretamente na APP (VIEIRA & REZENDE, 2015).
Depósitos de rejeitos da mineração podem ser também fontes de intensa erosão e assoreamento,
contribuindo para a poluição das águas e a alteração da topografia e contornos das margens dos cursos
hídricos (HEEMANN et al., 1999). Em atendimento à Constituição Federal de 1988, as atividades de
mineração devem ser licenciadas por órgão ambiental competente, estando o planejamento e a
condução da recuperação final das áreas degradadas condicionados, previamente, no seu
licenciamento, conforme revisão de Silva et al. (2017).

1.2 Problemática da delimitação de APP em cursos d’água meandrantes
Em vista da complexidade potencial ao trabalho requerido na delimitação exclusivamente
manual de uma APP e em diversas outras ações locais de monitoramento e fiscalização ambiental, o
trabalho de coleta, armazenamento, manipulação, visualização e sistematização de dados
georreferenciados a um sistema de coordenadas geográficas específico permite e facilita a análise,
apresentação e gestão de um espaço territorial e dos fenômenos inerentes a esse. O sensoriamento
remoto, com análises de imagens de satélites e uso de um sistema de informações geográficas (SIG),
tem se apresentado como ferramenta útil para o monitoramento da cobertura e dos usos do território
(FEOLI et al., 2002), assim com das ameaças a esse e a sua biota (NAGENDRA, et al. 2013). A
crescente utilização de softwares e imagens de satélites, alguns desses disponíveis livremente na
Internet, demonstra a eficiência das geotecnologias no acompanhamento dos processos de recuperação
de áreas degradadas, na delimitação de APP, no monitoramento da biodiversidade, na fiscalização de
atividades licenciadas e interferências ilegais, dentre várias aplicações (BRONAUT e PARANHOS
FILHOS, 2006; GONZÁLES et. al., 2015). Como exemplificado nos estudos de delimitação de APP
com ferramentas de acesso livre realizados por Ávila e Oliveira (2013), com QGIS e imagens de
Google Earth, em uma sub-bacia hidrográfica no estado de Goiás, e por Miranda e Lipp-Nissinen
(2017), com SPRING e imagens de Landsat-5 TM, em uma lagoa do litoral médio do RS.
Contudo, comumente se verificam variabilidades nas larguras medidas de uma margem a
outra ao longo de cursos d’água naturais. Esses meandros e sinuosidades podem ser formados como
resultado de fatores naturais do terreno, da evolução geológica dos cursos hídricos, do regime hídrico
inerente e, até mesmo, de interferências antrópicas. Em vista disso, a delimitação da APP em trecho
limitado de um determinado rio ou córrego restaria condicionada às várias larguras ali medidas em
atendimento ao CFB. Percebe-se, assim, a possibilidade de dúvida e/ou dificuldade para se identificar
qual, ou quais medidas de largura de um rio deveriam ser escolhidas para a delimitação da sua APP.
Entretanto, mantendo-se em mente o princípio preservacionista da prevenção, como dita a
Constituição Federal (1988) e reforçado por Rodrigues (2005), é necessário buscar-se uma alternativa
metodológica para a delimitação de APP frente à complexidade existente em cursos hídricos
meandrantes, como é o caso do rio Jacuí.
1.3 Objetivos
No presente estudo objetivou-se, primeiramente, empregar geotecnologias com o uso de
aplicativos e imagens de satélite livremente disponíveis na Internet para a delimitação da APP em um
trecho do alto rio Jacuí, localizado em região sob pressão de impactos da mineração e da agropecuária.
A partir disso, visou-se avaliar metodologias para selecionar uma estratégia mais adequada para
estimar medidas de largura de APP marginais, considerando os critérios e funções preservacionistas
dispostas no CFB e as características particulares de cursos d’água meandrantes.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de Estudo
O município de Salto do Jacuí está localizado na região central do Rio Grande do Sul
(29° 05′ 16″ S, 53° 12′ 27″ O; Figura 2), Brasil, a uma altitude média de 322 m, possuindo área
superficial de 507,43 km² e população estimada em 12.490 pessoas (IBGE, 2017). Sua formação está,
historicamente, vinculada à construção de hidrelétricas ao longo do rio Jacuí. Além disso, a extração
de pedras preciosas, principalmente de ágata no Distrito Mineiro de Salto do Jacuí, é uma atividade
bastante importante no Município e na sua região adjacente, os quais contêm os maiores depósitos de
ágata do Brasil e são apontados dentre os mais importantes produtores mundiais de ágata (CPRM,

2017). O clima regional, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, é do tipo Cfa, ou
seja, subtropical úmido. A pluviosidade é significativa ao longo do ano, sem período seco, com médias
mensais de precipitação de 1.600 mm/ano e temperatura média anual de 19°C (BARATTO &
WOLLMANN, 2017).
Figura 2 – Área de Estudos e sua localização no Rio Grande do Sul.

Fonte: Silva, I.A.; Campagna, A.R.; Santos, L.L. dos; Lipp-Nissinen, K.H. (2017).
(http://www.fepam.rs.gov.br/fepamemrevista/downloads/FEPAM_Revista_2017.pdf

Salto do Jacuí é constituído por derrames basálticos dacílticos pertencentes à Formação
Serra Geral, com a ocorrência de depósitos de seixos de quartzo, relacionados à dinâmica sedimentar
do rio Jacuí (HEEMANN et al., 1999). O solo da região é, em geral, profundo, bem drenado e
classificado como Argissolo Vermelho (STRECK, et al., 2008)
Segundo dados publicados pela Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí (2018), a cobertura
vegetal natural do Município foi, ao longo dos anos, muito modificada principalmente por agricultura,
pecuária e mineração. Atualmente predominam campos nativos limpos e mistos, e matas ciliares.
Compondo a vegetação remanescente da Floresta Estacional Decidual, no domínio do Bioma Mata
Atlântica, ainda ocorrem espécies arbóreas, tais como: cedro canela, angico e pinheiro. Os campos
nativos estão ocupados, em grande parte, pela criação de bovinos e ovinos, e a maioria foi substituídos
por lavouras, principalmente, de soja, milho e trigo.
2.2. Metodologia
A área objeto do estudo foi escolhida através de visualização no programa Google Earth
7.1.2.2041. Dentre as imagens disponibilizadas, selecionou-se a imagem de 2003, com boa resolução e
sem nuvens, na qual foram identificadas atividades de mineração. Na sequência e a partir da
ferramenta “Adicionar Polígono” do mesmo programa, vetorizou-se um trecho natural do rio Jacuí no
município de Salto do Jacuí, livre de barramentos de hidrelétricos. O vetor do rio Jacuí obtido foi
salvo em Keyhole Markup Language (KML), com sistema de referência de coordenadas em WGS-84,
formato compatível com o Google Earth. No software QGIS 2.18.0, este vetor foi convertido para
shapefile e suas coordenadas redefinidas para o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
(SIRGAS 2000) EPSG: 31982.

Ao longo do trecho estudado, verificaram-se larguras de 50 a 200 metros e de 200 a 600
metros de uma margem a outra, as quais, em cumprimento ao CFB, demandariam APP de 100 e 200
metros nas margens, respectivamente. A camada do rio foi então fragmentada de acordo com as
larguras estabelecidas pela lei, para aplicação no software. Com o shapefile devidamente preparado,
utilizou-se a ferramenta “Buffer de Distância Fixa” para delimitação das diferentes larguras de APP e
a ferramenta “União e Dissolve” para integrá-las.
As possíveis variações de largura obtidas na delimitação da APP do rio foram estudadas,
adaptando-se o descrito acima (Método A) em dois outros métodos alternativos. Para tanto, com a
ferramenta “Buffer de Distância Fixa”, procedeu-se às delimitações das faixas marginais,
considerando-se apenas a maior, ou a menor, largura encontrada no trecho (Métodos B e C,
respectivamente), e não a composição da sua variação (Método A).
Foi realizada uma visita a campo para reconhecimento da área de estudo nos dias 20 e 21
de março de 2018.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na imagem da Figura 3, verifica-se a faixa longitudinal da APP delineada com a
aplicação do Método A, isto é, composta a partir das medidas das faixas marginais obtidas com as
diferentes larguras do rio e em conformidade ao CFB. Observa-se que, se aplicada, a variação na linha
longitudinal da APP, estimada por esse método, possibilitaria uma maior área de mata ciliar a ser
integralmente preservada nos trechos mais largos da faixa. Assim como, permitiria potencial perda
dessa mata ciliar por fragmentação e ocorrência de intervenção por atividades antrópicas nas áreas
adjacentes à linha distal, naqueles trechos mais estreitos da faixa de APP delineada.
Figura 3 - Imagem de satélite do Google EarthTM, datada de 2003, georreferenciada, com
a APP do rio Jacuí delineada, considerando-se todas as larguras do rio neste trecho do curso d´água,
em Salto do Jacuí, RS (Método A).

A Figura 4 ilustra a faixa de APP resultante da aplicação do Método B, ou seja, delineada
apenas com a medida da largura mínima do rio na área de estudo. Nessa se visualiza a faixa estimada
de APP com uma perda de área superficial, relativa à média da faixa estimada com o Método A.

Figura 4 - Imagem de satélite do Google EarthTM, datada de 2003, georreferenciada, com a
APP do rio Jacuí delineada, considerando-se a menor largura do curso d’água no trecho, em de Salto
do Jacuí, RS (Método B).

A APP demarcada pelo Método C, na Figura 5, considerou a maior medida de largura do
rio. Embora se visualize diminuição em área total relativamente à faixa demarcada com o Método A
(Figura 3), a APP pelo Método C demonstra uniformidade na faixa a ser legalmente protegida,
podendo ser vantajosa se assim resultar em menor fragmentação de vegetação, topografia e outros
elementos naturais, tais como habitats de fauna.
Figura 5 - Imagem de satélite, do Google EarthTM, datada de 2003, georreferenciada, com
detalhe para a faixa de APP, estimada a partir a maior largura do trecho do rio Jacuí (em cor azul), em
Salto do Jacuí, RS (Método C).

Finalmente, na Figura 6, apresenta-se uma composição das faixas APP marginais obtidas
com cada um dos três métodos de delimitação.
Figura 6 - Imagem de satélite, do Google EarthTM, datada de 2003, georreferenciada, com detalhe do
rio Jacuí (em azul), em Salto do Jacuí-RS, e da composição de faixas marginais a partir de três
métodos de delimitação de APP: Método A, em verde; Método B, em laranja, e Método C, em fúccia.

Em face dos resultados demonstrados no trecho meandrante do rio Jacuí estudado, e
considerando-se o objetivo preservacionista da lei e a razoabilidade discricionária dos atores da gestão
ambiental, a escolha do Método C é a desejável para proporcionar faixas de APP mais contínuas e com
acréscimos de matas ciliares. O mesmo poderá ser aplicado para cursos d’água com características
similares.
Com relação ao estabelecido pelo CFB, observa-se que as condições elencadas para as
faixas mínimas de APP limitam-se àqueles cursos d’água com morfologia mais retilínea. Assim, na
ausência de uma regulamentação mais esclarecedora e abrangente a outras tipologias, por exemplo,
aos rios estreitos e sinuosos, caberia uma avaliação mais cautelar do ambiente previamente à
delimitação da APP. De acordo com Monteiro et al. (2013), alguns pesquisadores defendem a
inexistência de um método definitivo para o estabelecimento da largura mínima de APP, que
possibilite uma proteção satisfatória do curso d'água e da mata ciliar. Isso por que, segundo relatam,
sem um conhecimento sobre a dinâmica que ocorre na área ripária, não há como concluir se as
distâncias expressas numericamente para APP são compatíveis com os princípios da preservação para
as quais se propõem. Esses autores ainda afirmam que em virtude de diferentes metodologias e dos
parâmetros envolvidos na delimitação da APP, pode haver distintas definições de largura de faixas
para uma mesma função, em uma mesma seção de rio. Deste modo, ainda segundo Monteiro et al.
(2013), seria plausível fazer apenas indicativos das larguras de áreas a serem mantidas vegetadas ou
revegetadas em função do tipo de serviço ambiental que se espera, sem, entretanto, ter a determinação
da largura adequada para atender, simultaneamente, a todos os possíveis serviços da APP.
As observações do presente estudo e as dos pesquisadores citados vão ao encontro
daquelas levantadas na literatura revisada por Metzger (2010), onde se demonstra que a redução do
grau de exigência preservacionista por meio da exclusiva e literal aplicação das normas jurídicas à
demarcação das APP, poderia trazer graves prejuízos ao patrimônio biológico e genético brasileiro.
Conforme salientam Borges et al. (2011), o cumprimento do CFB deverá ter caráter geral, objetivo e

exequível, devendo a todos os entes da federação respeitar suas disposições e quaisquer alterações em
sua aplicação, no sentido de adaptação às peculiaridades e condicionantes de cada local, deverão ser
sempre no intuito de “aumentar” as restrições gerais. Este fato está embasado na Constituição Federal
do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). Assim, no contexto atual de uso intenso e degradação de regiões
outrora cobertas com formações vegetais nativas e nascentes de mananciais de águas puras, é
necessário o empenho das autoridades competentes e da sociedade como um todo para que áreas
legalmente protegidas preservem ao máximo suas funções ecológicas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estabelecimento de um procedimento para a obtenção do desenho final da APP ao
longo do curso de água, que concilie a definição legal dada pelo CFB com a manutenção da estrutura e
da funcionalidade desta faixa de preservação, é necessário para a manutenção de uma mata ciliar
contínua e mais integralmente protegida.
Os resultados obtidos, através da avaliação dos métodos A, B e C, demonstram que para a
delimitação da APP da margem de cursos hídricos com morfologia sinuosa ou meandrante, como a do
trecho do rio em estudo, dever-se-á considerar a máxima largura do rio na aplicação das faixas lineares
estabelecidas pelo CFB (Método C). A fragmentação da mata ciliar será, dessa forma, minimizada,
preservando-se mais eficazmente seus componentes, funções e serviços ecossistêmicos.
A metodologia utilizada neste estudo poderá ser ainda aperfeiçoada, fornecendo
informações mais detalhadas para comparações, por exemplo, através do cálculo da área de faixas de
APP em determinados trechos do curso hídrico.
Como critério para a gestão ambiental, a escolha de um método para o estabelecimento de
uma APP deverá basear-se nas características ambientais, previamente reconhecidas, podendo ser mais
restritiva, a fim de proporcionar um maior grau de proteção ao ecossistema. Este cuidado é importante
na medida em que ainda não há normas para a regulamentação técnica do CFB.
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