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Resumo: 

A Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo foi criada pelo decreto federal sem número de 

20 de maio de 2005. A região que compõe a reserva biológica possui elevada diversidade de tipologias 

vegetais, e desde a década de 80, vem experimentando grande aumento da degradação de suas áreas 

naturais em função das atividades humanas, como o desmatamento, exploração de madeira, exploração 

de minérios e pelo uso do fogo para limpeza da vegetação nativa. Este estudo buscou quantificar estas 

transformações na paisagem desde 1985 até os dias atuais, através da sistematização de dados do 

ICMBio, da análise exploratória de dados secundários produzidas por outras instituições, bem como 

através da classificação supervisionada de imagens de satélite Landsat e Sentinel 2. As fontes de 

informações sobre a paisagem da Reserva Biológica ainda são imprecisas, sobretudo devido à confusão 

de classes naturais como áreas degradadas pela atividade antrópica. As fontes de informações também 

abordam a paisagem da RBNSC de forma diferenciada, por vezes dando mais ênfase às classes da 

paisagem geradas pela atividade humana, e outras dando mais ênfase à quantificação da paisagem 

natural. Foi estimado que um estudo detalhado das unidades da paisagem da RBNSC poderia englobar 

pelo menos 24 classes distintas, divididas em 3 grandes grupos, das formações naturais, das áreas 

antropizadas, e das áreas em regeneração natural. Estas unidades de paisagem diferem em termos de 

composição e estrutura florística, em relação ao uso do território e em relação ao tipo de terreno em que 

está alocada. No entanto, este nível de detalhamento ainda não pode ser alcançado através das 

ferramentas de classificação supervisionada, nem das fontes de informações secundárias disponíveis. 

Os ensaios de classificação aplicados conseguiram distinguir até 12 unidades da paisagem, com relativa 

imprecisão e alta confusão entre algumas classes. As diversas fontes de informações, apesar de 

mostrarem dados quantificados de forma diferenciada, apontam para uma crescente degradação da 

paisagem natural que compõe o território da Reserva Biológica.       

Palavras-chave: Serra do Cachimbo, dinâmica da paisagem, classificação supervisionada, bioma 

Amazônico.  
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Abstract: 

The Nascentes da Serra do Cachimbo Biological Reserve was created by the numberless federal decree 

of may 20 2005. The region that composes the biological reserve has a high diversity of vegetation 

tipology, and since the 80’s decade the region have experienced great degradation of its natural areas 

by the human activity, like deforestation, lumber exploitation, mineral exploitation and the use of fire 

to clean off the soil from natural vegetation. This study aimed to quantify those transformations on the 

landscape since 1985 until the present days, through the sistematization of ICMBio’s data, the 

exploratory analisis of secundary data, and also through supervised classification of satellite images 

Landsat and Sentinel 2. The information sources about the biological reserve landscape are still 

inacurate, because of some confusion between some natural tipologies with degradated areas by human 

activity. The sources of information also approach the RBNSC landscape by diferent ways, sometimes 

with high enfasis on the landscape classes produced by human activities, sometimes with high enfasis 

on the natural landscape quantification. It was estimated that a detailed study of the RBNSC landscape 

unities, could encompass at least 24 distinct classes, divided by 3 groups, the natural formations, the 

antropic areas, and the natural regeneration areas. Those landscape unities differ by their composition, 

vegetation structures, by the human use of the territory and by the kind of substract it is alocated. 

Although this kind of detailed classification could not be reached with the supervised classification 

tools, neither the secundary information available. The classification essay aplied were able to 

distinguish until 12 landscape unities, with relative imprecision and high confusion between some 

classes. The information sources, despite showing different quantified data, all indicate the growing 

degradation of the natural landscape that composes the biological reserve territory.          

Key-words: Serra do Cachimbo, landscape dinamic, supervised classification, Amazon biome.  
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Contextualização Geral 
 

Introdução: 

Sobre a paisagem 

A paisagem é definida como “um espaço de terreno que se abrange num lance de vista”, 

ou conforme definido por Troll em 1971 como “a entidade visual e espacial total do espaço 

vivido pelo homem”. Como um produto da observação distanciada, a paisagem é quase sempre 

entendida como um ambiente a parte e sua compreensão e interpretação varia conforme filtros 

da formação científica e cultural do observador. Em 2001, Metzger propôs um conceito de 

paisagem como “um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta 

heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador e uma 

determinada escala de observação”. Este conceito buscou ser mais abrangente em relação à 

abordagem geográfica, que tem como foco a inter-relação do homem com seu espaço de vida, 

e a abordagem ecológica, mais focada na caracterização das paisagens naturais ou unidades 

naturais de paisagens (Metzger, 2001).     

  

Bioma Amazônico e desmatamento 

O Bioma Amazônico é o maior do Brasil e abriga a maior floresta tropical do mundo, 

com 4.838.484 km² de extensão, ocupando 49,5% do território nacional, além de estar presente 

em outros 8 países. Apesar de o bioma ser mais conhecido por suas áreas de floresta ombrófila, 

e ser visto como um grande maciço de florestas, este também apresenta áreas de vegetação 

savânica, campos amazônicos, vegetações rupestres e campinaranas (IBGE, 2019). 

Algumas teorias buscam explicar a origem da biodiversidade no Bioma Amazônico, 

baseadas em eventos vicariantes tais como as formações de grandes rios ou o avanço e recuo 

do mar, como também o avanço e recuo de fitofisionomias causados pelas mudanças climáticas 

em regiões de diferentes topografias, que teriam criado ilhas de diversidade por um período 

suficiente para ocorrer a especiação. Estas teorias também evidenciam a importância da 

manutenção da diversidade paisagística para os processos evolutivos e formação desta 

biodiversidade (Silva & Garda, 2010).     

Ao longo das últimas 4 décadas, o bioma vem passando por um período de grande 

transformação, causadas principalmente pela formação de pastagens para criação bovina, as 
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quais demandam a conversão de grandes áreas de fitofisionomias naturais em pastos, além de 

trazer impactos e pressões sobre a biodiversidade como o fogo. Secundariamente os maciços 

florestais também vêm sendo transformados em função da exploração insustentável de 

madeira, dado o aumento da demanda por este insumo, e mais recentemente o plantio de soja 

também tem causado grande impacto sobre o valor das terras e adicionando mais um impulso 

para o desmatamento na Amazônia. (Fearnside, 1991; Rivero et al, 2009; Costa et al, 2007; 

Ometto et al, 2011). 

O desmatamento com mudança da cobertura do solo e de uso da terra tem severo 

impacto não apenas no balanço global de emissão de carbono na atmosfera, como também tem 

grande impacto na perda de biodiversidade, sobre a aceleração do empobrecimento dos solos, 

e no balanço hídrico necessário às relações de humidade e precipitação anual em escala regional 

e continental. Os impactos sobre os serviços ecossistêmicos providos por uma floresta de 

cobertura continental como a Amazônia, podem inclusive repercutir negativamente para o 

crescimento da economia, com prejuízos a lavouras em função da estiagem e do 

empobrecimento do solo, falta de água para abastecimento básico e para processos industriais, 

desertificação e outros (Costa et al, 2007; Ometto et al, 2011).   

De acordo com Fearnside, 2005, ocorreu uma relação direta entre as taxas de 

desmatamento da Amazônia e as políticas macroeconômicas conduzidas pelo governo 

brasileiro na década de 90, com queda no desmatamento na medida que incentivos financeiros 

foram extintos e alta em períodos de recuperação econômica. Também os grandes 

investimentos em infraestrutura conduzidos a partir dos anos 2000 estimularam o avanço da 

soja sobre o bioma, sendo uma grande ameaça pela especulação do valor das terras e aumento 

da exploração de madeira devido às facilidades logísticas.       

  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e o ICMBio 

Como uma das estratégias para preservar e conservar o Bioma Amazônia, o governo 

brasileiro optou pela criação de unidades de conservação dentro de um sistema legalmente 

estabelecido conhecido como SNUC. Este sistema se baseia na definição de duas categorias 

distintas de unidades, as de proteção integral que são os parques nacionais, as reservas 

biológicas, estações ecológicas, monumento natural e refúgio da vida silvestre, e as de uso 

sustentável, que são as florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante 
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interesse ecológico, reservas particulares do patrimônio natural, reservas de desenvolvimento 

sustentável e as reservas extrativistas (Presidência da República, 2020). 

No âmbito federal da gestão de unidades de conservação, foi criado no ano de 2007, o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o qual tem como missão 

a conservação do patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento socioambiental. O 

ICMBio é responsável por 334 unidades de conservação de diversas categorias ao longo de 

todo o território nacional. (ICMBio, 2020). 

A Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo é uma das unidades de 

conservação de proteção integral gerida pelo ICMBio, criada no contexto Amazônico, no arco 

do desmatamento, e portanto sob forte pressão de mudança, em contraste com o que preconiza 

a regulamentação legal da categoria conforme o SNUC: 

“Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos 

naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se 

as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e 

preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 

seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento 

específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da 

unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 

regulamento.” 

A RBNSC tem estado na fronteira do arco do desmatamento, sendo uma unidade de 

conservação extremamente ameaçada pelo retirada da cobertura florestal e ocupação 

desordenada. Atualizar o conhecimento sobre as fitofisionomias da RBNSC, estudar o impacto 

das atividades humanas sobre estes ecossistemas sensíveis é fundamental para subsidiar 

programas de conservação da biodiversidade nesta unidade de conservação. 

  

Objetivo da pesquisa 

Este trabalho teve como objetivo principal compreender a dinâmica de alteração da 

paisagem na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, passando por estágios como 

sistematizar o que se conhece sobre esta unidade de conservação, explorar os dados já 

existentes sobre as classes de paisagens deste recorte territorial, avaliar e testar métodos mais 
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adequados de classificação supervisionada de imagens de satélite para este contexto, no sentido 

de produzir dados primários e de boa qualidade sobre a paisagem.  

 

Revisão Bibliográfica: 

Caracterização da paisagem da Serra do Cachimbo 

A Folha SC.21 Juruena, do Projeto RADAMBRASIL, publicado em 1980, traz o 

primeiro mapeamento remoto da vegetação da Serra do Cachimbo, realizado por meio de 

imagem de radar em avião, as quais texturas das imagens foram interpretadas por equipes de 

especialistas de forma visual, realizando também voos baixos para mitigar eventuais dúvidas. 

Conforme este documento, a região onde seria futuramente estabelecida a RBNSC estava 

coberta predominantemente por Savanas Arbóreas Abertas, sem florestas de galerias. Estas 

eram definidas como “uma fisionomia de árvores pequenas (em torno de 5 m), esparsamente 

distribuídas sobre o solo atapetado por estrato gramíneo contínuo, entremeado de plantas 

raquíticas e palmeiras anãs”.      

O levantamento de fitofisionomias feito na Serra do Cachimbo no ano de 1978, com os 

estudos de Lleras & Kirkbride, quando foi utilizado o transecto resultante da construção da BR 

163 para fazer o levantamento das Fitofisionomias desde o ponto onde esta intersecta com a 

BR 364 até o final da Serra do Cachimbo, caracterizada entre os KMs 750 até 880. No estudo 

foi descoberto que várias áreas da Serra do Cachimbo, antes caracterizadas como Cerrado pelo 

Projeto RADAM, na verdade eram Campinaranas, que são vegetações que se desenvolvem em 

solos arenosos pobres em nutrientes, tendo mapeado ao longo dessa quilometragem as 

fisionomias de Campina, Campinarana, Florestas de Galeria, Cerradão, Cerrado, Pântano e 

Floresta Amazônica na depressão que marca o início da planície amazônica. 

O primeiro estudo da vegetação direcionado especialmente para a RBNSC, foi o 

componente de vegetação, coordenado por Sobral e Gallo-de-Oliveira do diagnóstico do Meio 

Biótico contratado para a elaboração do Plano de Manejo da unidade de Conservação, 

finalizado em junho de 2006. As fisionomias foram definidas a partir da interpretação dos 

padrões de uso e cobertura do solo identificados em uma imagem de satélite do tipo CBERS, 

de 16/07/2005, feito por técnicos do SIPAM (Sistema de Proteção da Amazônia), os quais 

indicaram o seguinte percentual de classes em relação ao tamanho total da reserva biológica: 

Água 1.027 ha (0,3%); Campinarana Aberta 92.468 ha (27%); Campinarana Densa 75.344 ha 

(22%); Floresta Aberta 51.371 ha (15%); Floresta Densa 44.522 ha (13%); Vegetação Rupestre 
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10.274 ha (3%); Floresta Aluvionar 41.097 ha (12%); Área Antropizada 17.123 ha (5%); Área 

Queimada 10.274 ha (3%). Ver figura 0.1.  

Compõe parte do território da RBNSC, a Bacia Hidrográfica do Rio Cristalino, a qual 

faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Teles Pires. Neste sentido é relevante constatar que 

houve um esforço para levantamento da flora da região do Cristalino no Parque Estadual do 

Cristalino, no Mato Grosso através do Programa Flora Cristalino de 2006 da Fundação 

Ecológica Cristalino e o Royal Botanic Gardens Kew, em parceria com a Universidade do 

Estado do Mato Grosso (UNEMAT), Universidade de São Paulo (USP), Fauna & Flora 

Internacional (FFI) e Rio Tinto. O Parque Estadual apresenta similaridades na composição do 

mosaico de fitofisionomias em relação à RBNSC, com presença de florestas ombrófilas, 

campinaranas e vegetações rupestres, e os levantamentos florísticos na região apresentaram os 

seguintes números de espécies: 507 para floresta ombrófila densa; 299 em floresta ombrófila 

densa aluvial; 254 em lagoas e vegetação ribeirinha; 229 em campos rupestres da Amazônia; 

129 em campinarana florestada; 126 em campinarana gramíneo lenhosa; 106 em floresta 

estacional semidecidual; 87 em vegetação florestal secundária; 80 em floresta estacional 

decidual; 75 em floresta ombrófila aberta; 53 em vegetação secundária de capoeira aberta. O 

estudo encontrou diferenças consideráveis na composição florística entre as fitofisionomias, 

muito embora estes valores podem variar conforme esforços de coleta. (Zappi et al 2011).    
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Fig. 0.1. Mapa de classes da paisagem da RBNSC, conforme classificação da imagem 

CBERS de 16/07/2005. Fonte: ICMBio, 2006.  
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Dinâmica da paisagem na Amazônia frente a fatores naturais e antrópicos 

Os estudos da dinâmica da paisagem na Amazônia têm como um dos seus elementos 

principais o desmatamento. Os efeitos que o desmatamento provoca na paisagem natural, o 

histórico de ocupação e seus padrões. As técnicas potenciais de uso de análise de imagens de 

satélite para quantificação e qualificação do desmatamento. Isso denota o quão transformador 

tem sido o fenômeno do desmatamento na Amazônia, e o quanto isso preocupa a comunidade 

científica.    

Metzger 2001, comparou os efeitos dos padrões de desmatamento de propriedades 

privadas na região de Bragança, no Pará, com a modelagem usando métodos de manejo do uso 

do solo, na tentativa de simular um modelo de manejo do solo no qual pudesse compatibilizar 

conservação e ocupação humana. A comparação utilizou 6 índices para quantificar e avaliar os 

efeitos de cada cenário, que foram Percentual florestal, Índice do Maior Fragmento, Média de 

Tamanho dos Fragmentos, Percolação de Habitats no Interior, Número de Fragmentos, 

Densidade de Bordas e Percentual do Território com os Maiores Fragmentos. O estudo 

presumiu que o melhor cenário para a conservação da floresta é aquele que mantém grandes 

fragmentos, baixa fragmentação, poucas bordas com áreas antropizadas, e grandes massivos 

de habitats interiores. O estudo concluiu que, considerando o padrão de ocupação espinha de 

peixe, a manutenção de reserva legal de 80%, com o agrupamento das reservas legais no final 

dos lotes e usando padrão de desmatamento em bordas ou meia borda, resulta no cenário mais 

favorável a formação de corredores de floresta. 

Moreira, 2003, utilizou a classificação de imagens Landsat para a análise da dinâmica 

de florestas de vegetação secundária na área do Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais (PDBFF), localizada a norte de Manaus. No estudo foram utilizadas imagens do tipo 

Landsat entre os anos de 1985 e 2001, utilizando as bandas espectrais 1, 2, 3, 4, 5 e 8 

(pancromática), utilizando o software IDRISI. O trabalho já contava com dados 

fitossociológicos e de idade de 27 clareiras em regeneração de outros trabalhos que vinham 

sendo desenvolvidos na região, e testou se as assinaturas espectrais de imagens landsat seriam 

capazes de representar esses dados coletados em campo, tendo produzido mosaicos 

classificados por idade da clareira e por dominância de espécie. Em relação a idade, foi possível 

distinguir 3 classes: 2-7 ano; 7-14 anos; e >14 anos. Em relação à dominânica de espécies foram 

estabelecidas as seguintes classes com base em dados de campo: Bellucia alta dominância 

(>65%); Cecropia alta dominância (>65%); Vismia alta dominância (>65%); dominância mista 

(<35%); Cecropia média dominância; pasto; e floresta. No geral o NDVI usado para avaliar as 
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clareiras encontrou os valores mais altos para áreas com dominância de Cecropia, enquanto 

que os menores valores foram para as clareiras mais velhas. As capoeiras mais velhas 

apresentavam idade de 19 anos, mas ainda assim eram espectralmente distintas das florestas 

primárias. O índice kappa entre as classes de idade foi baixo (0,362), indicando que o método 

de classificação supervisionada não foi tão bom para diferenciar idade das clareiras.                

Lu et al, 2013, realizaram uma análise espaço-temporal da cobertura e uso do solo em 

três regiões distintas da Amazônia nas Bacias Hidrográficas dos Rios Tapajós e Xingu, usando 

três escalas de abordagem, pixel-a-pixel, poligonal e por setor censitário. A análise se utilizou 

de imagens landsat, as quais receberam tratamento de composição com diversas datas para 

eliminar nuvens, e os anos abordados foram 1991, 2003 e 2008 para a região denominada 

“Altamira”, 1991, 1999 e 2008 para a região denominada “Santarém”, e 1990, 1999 e 2008 

para a região denominada “Lucas”, que correspondem às regiões de influência destes dois 

municípios no Pará e o do Mato Grosso. As classificações de imagens do tipo Landsat 

resultaram em 6 classes de paisagens floresta (F), savana (S), outras vegetações (V), agro-

pastoril (A), áreas impermeáveis (I) e água (W). Dentre os resultados encontrados, foi a 

predominância de florestas em Santarém (82,37%) e Altamira (69,49%) em 1991, mas houve 

uma dramática redução para Santarém (69,61%) e Altamira (48,18%), já a classe agro-pastoril 

passou de Santarém (5,11%) e Altamira (13,81%) para um cenário em 2008 com Santarém 

(10,61%) e Altamira (29,29%). Em uma análise por setor censitário, foi observado que a perda 

de floresta está diretamente relacionada à proximidade da estrada e da zona urbana. 

Carreiras, 2014 et al, analisou a dinâmica de mudança de cobertura do solo em 3 regiões 

da Amazônia Legal, uma região de 5,042 km² ao longo da BR 174, nas proximidades de 

Manaus/AM; uma região de 1,118 km² ao longo da BR 163, na Floresta Nacional do Tapajós, 

nas proximidades de Santarém/PA; e uma região de 1,780 km² no município de Machadinho 

do Oeste/RO. A análise considerou 3 classes, floresta madura, não-floresta e floresta 

secundária. As imagens foram classificadas pelos algoritmos “minimum distance” e “maximum 

likelihood” para as imagens anteriores a 2006, para imagens entre 2006 e 2011 foi aplicada a 

classificação orientada ao objeto. Ao longo da série analisada, foi encontrada uma taxa maior 

de modificação em Machadinho do Oeste, depois Santarém e depois Manaus. A maior perda 

de floresta foi detectada em Santarém, entre 1997 e 1998, mas a média de desmatamento foi 

maior em Machadinho do Oeste. As maiores taxas de regeneração foram detectadas em 

Santarém, bem como a maior média de regeneração ao longo dos anos.       
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Zaiatz et al, 2018, realizaram estudo sobre o uso do solo e mudança de cobertura em 

áreas de transição cerrado e Amazônia, na Alta Bacia Hidrográfica do Rio Teles Pires. O estudo 

utilizou classificação supervisionada de imagens Landsat entre 1986 e 2014, através do 

software Envy 5.0. As classes utilizadas na classificação foram “agricultura”, “floresta”, 

“água”, “pasto” e “queimado”. Os resultados encontrados foram uma mudança de uma 

cobertura predominante de florestas (44%) no território da Bacia Hidrográfica em 1986, para 

uma predominância da classe agricultura (44,06%) em 2014, tendo chegado a 67,8% em 2011. 

A classe “floresta” apresentou grande pico de perdas entre 2001-2004, chegando a –11,80% de 

perda, e em 2014 representava cerca de 22% da cobertura da região. O estudo aponta fatores 

econômicos que teriam influenciado a mudança de classes ao longo desses anos, como a 

moratória da soja entre 1999-2006, que reduziu o desmatamento na época, bem como o ciclo 

de uso da terra desmatada, que passa primeiramente para pasto e com o tempo é convertida em 

área para agricultura.        

  

Estudos com sensoriamento remoto e dinâmica da paisagem em outros biomas 

Os estudos que foram realizados em outras regiões fora da Amazônia, cujo as 

fitofisionomias não são compostas predominantemente por florestas, são relevantes para este 

estudo, uma vez que existe uma complexidade para identificar corretamente estas 

fitofisionomias em estudos de imagens de satélite, diferenciando-as de outras fitofisionomias 

similares ou mesmo de áreas antropizadas.   

Pinheiro & Durigan, 2009, utilizaram aerofotos de 1962 em escala de 1:25.000, além 

de outros anos, e imagens de satélite do tipo Quickbird para analisar a dinâmica espaço 

temporal das fitofisionomias presentes na Estação Ecológica de Assis entre os anos de 1962 e 

de 2006. O estudo identificou as fitofisionomias, Campo Limpo Úmido, Cerrado ralo, Cerrado 

Típico, Cerrado Denso, Cerradão e Mata Ciliar, além de classes relativas à intervenção 

antrópica, que foram Campo Antrópico, Invasão Pela Samambaia e Estrada/caminho/aceiro. 

Os resultados foram plotados em 4 mapas de série multitemporal, que demonstram gradativa 

transformação de fitofisionomias abertas para fitofisionomias florestais na medida em que 

cessou a perturbação antrópica na unidade de conservação. 

Martins e Wanderley, 2009, usaram a série histórica de imagens do tipo Landsat 

segmentadas com o aplicativo Spring 5.0.2, classificadas por fotointerpretação em Envy 4.3. e 

ArcGIS 9.1, para analisar a dinâmica espacial e temporal das áreas de manguezal no entorno 
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da cidade de Ilhéus-BA ao longo dos anos 1987, 1994, 2001 e 2008, e então discutir os tensores 

antrópicos que agiram sobre aquela dinâmica. O estudo trabalhou com 5 classes da paisagem, 

manguezal, água, urbano, mata e cabruca. Os resultados mostraram o avanço da zona urbana 

sobre a área de manguezal, tendo sido a zona urbana a única classe a apresentar crescimento 

naquela paisagem, sendo o resultado da migração de população rural para a cidade, construção 

de bairros através do aterramento do mangue, construção da rodovia BR 415, bem como 

encontrou fatores limitantes à ocupação de outras áreas de mangue, como o difícil acesso a 

algumas margens do rio e a existência de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural em 

área adjacente ao manguezal. 

Fujaco et al, 2010, realizou estudo por fotointerpretação de fotografias aéreas dos anos 

de 1966, 1974 e 1986, além de imagem de satélite Ikonos do ano 2000, para análise 

multitemporal das mudanças de uso e ocupação do Parque Estadual do Itacolomi (MG), onde 

foram identificadas 3 classes de paisagens Floresta Estacional Semidecidual, Campos 

Rupestres e Áreas Antropogênicas. Com o recorte de 4 tempos ao longo da história do parque 

estadual, foi possível constatar a dinâmica de exploração antrópica do território, como reflexo 

do contexto econômico de cada ano, bem como foi possível constatar a regeneração da área 

por volta do ano 2000, como resultado da efetivação da região como uma unidade de 

conservação.             

No Bioma Caatinga, Dutra et al, 2018, usaram imagens MODIS empilhadas com 

tratamento em NDVI de 16 dias no total ao longo dos anos de 2000 e 2010, registradas no 

período de seca, para avaliar as mudanças de cobertura vegetal no município de Buriti dos 

Montes-PI. A classificação foi realizada através do algoritimo C4.5 do software GeoDMA, o 

qual estabeleceu uma árvore de decisão para as classes “Tree Cover” para áreas ocupadas pela 

caatinga e “Cropland/Grass” para áreas ocupada por agricultura ou pecuária. Análises visuais 

também foram feitas usando as imagens GeoEye1 no Google Earth Pro para fins de validação, 

além de terem utilizado os mapas de 2000 e 2010 da base do SAP (Sistema de Aletra Precoce 

contra a seca e Desertificação do CCST/INPE), a qual se baseia em imagens landsat de 

resolução 30 metros, como referência para o estudo. Dentre os resultados encontrados, foi 

identificado que o muncípio tinha um percentual de 81.5% de cobertura de Caatinga no ano 

2000, e este percentual foi reduzido para 65.8% em 2010.         

Gomes et al 2020, utilizou o classificador Extration and Classification of Homogeneous 

Objects (ECHO), do software Multispec 3.2., para identificar classes homogêneas usando 

imagens Sentinel 2 de uma área de 15 mil hectares do Complexo Eólico Cerro Chato, em 
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Santana do Livramento-RS, bioma Pampa. Foram feitas campanhas de campo para amostrar as 

diferentes unidades de paisagem, as quais foram: campo nativo com alta pressão de pastejo, 

campo nativo com baixa pressão de pastejo, campo com presença de capim-annoni-2 e 

vegetação lenhosa, além dessas classes de campos, também foram mapeadas as classes solo 

exposto, vegetação arbórea, asfalto e água. Os resultados obtidos foram avaliados através de 

matriz de confusão e pelo índice kappa, onde a acurácia global foi de 90,3%, onde o pior 

desempenho foi na classificação da classe campo nativo com alta pressão de pastejo, com 

67,8% e a classe solo exposto com a maior acurácia 100%, e foi demonstrada a possibilidade 

de identificação de áreas com alta infestação do capim-annoni-2.   
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Capítulo 1: Sistematização e análise dos dados do ICMBio sobre a 
RBNSC  
 

Introdução:   

A região da Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós começou a passar por uma significativa 

mudança a partir da década de 1970, com a construção da Rodovia BR 163, que integra a 

capital do Estado do Mato Grosso, Cuiabá, até a cidade de Santarém, no Pará. As terras nos 

arredores desta estrada serviram como insumos para o povoamento através de projetos de 

colonização ao longo das décadas de 80 e 90, tanto por iniciativa do governo brasileiro, quanto 

por projetos de colonização privada, o que desencadeou grandes mudanças na paisagem 

Amazônica ali existente (Margarit, 2013).     

A sistematização de informações sobre o território constitui uma fase fundamental para 

o estudo da paisagem, com o objetivo de ter conhecimento de como as diversas unidades da 

paisagem se constituem em seus aspectos estruturais, funcionais, além de como este território 

é utilizado e modificado pela ação humana. Este conhecimento pode influenciar como o espaço 

territorial é abordado e mapeado (Weber, 2019).  

As atividades de gestão do território de uma unidade de conservação, tais como 

elaboração de plano de manejo, a fiscalização, o combate aos incêndios florestais, a gestão do 

conselho consultivo, são importantes fontes de informações para compreensão da paisagem 

que compõe esse território. No entanto, estas informações precisam do Geoprocessamento e 

suas ferramentas de análise para integrar os dados que provêm destas diversas fontes e assim 

tornar possível as análises da paisagem (Câmara et al, 2001).   

          

 Objetivos do capítulo  

 Levantar quais as informações do ICMBio disponíveis sobre a RBNSC.   

 Sistematizar e georreferenciar as informações do ICMBio disponíveis sobre a 

RBNSC, para contextualizar a área de estudo.   

 Analisar os fatores que influenciam na dinâmica da paisagem da RBNSC a luz 

destas informações sistematizadas.  
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Metodologia:  

Caracterização da Área de estudo  

A Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo (RBNSC) foi criada pelo decreto 

federal sem número de 20 de maio de 2005, localizada nos municípios de Novo Progresso e 

Altamira, no sudoeste do estado do Pará. Esta unidade de conservação possui cerca de 342 mil 

hectares de extensão, guardando um conjunto de nascentes dos rios Teles Pires na Bacia 

Hidrográfica do Tapajós, e dos rios Iriri e Curuá na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. Sua 

cobertura vegetal é composta por um mosaico de fitofisionomias de florestas ombrófilas, 

campinaranas, vegetação rupestre e florestas estacionárias, além de ecossistemas de transição 

entre estas fitofisionomias (ICMBio, 2009).  

  

Fig. 1.1. Contexto territorial e político da RBNSC. Fonte: ICMBio.  

A reserva biológica tem como um de seus principais alvos de conservação as formações 

vegetais de extrema fragilidade denominadas de Campinaranas, as quais têm forte relação com 

a ocorrência de solos arenosos e de onde se originam diversas nascentes na Serra do Cachimbo 

(Lleras & Kirkbride 1978; ICMBio, 2009).  

A área da RBNSC apresenta variação hipsométrica entre 250 e 708 m e altitude média 

de 489 m, em duas formações geomorfológicas identificadas como Complexo do Cachimbo e 

a Depressão Periférica do Sul do Pará. O Complexo do Cachimbo, de médias de altitudes mais 

altas, apresenta formações tabulares e serranas, e representa a maior parte da área da unidade 

de conservação, sendo também onde ocorrem as fitofisionomias de campinarana, vegetações 

rupestres e ambientes de transição entre uma vegetação mais arbustiva para vegetação mais 



28 
 

  
 

florestal. Na Depressão Periférica, de altitude mais baixa, é onde ocorrem de forma mais 

predominante, as fitofisionomias de floresta ombrófila (ICMBio, 2006).  

A região da Serra do Cachimbo está na faixa de transição em gradiente norte para sul, 

entre o clima equatorial úmido das planícies amazônicas tipo “Af” e o clima tropical “Aw” que 

apresenta estação seca, segundo a classificação de Köppen. Existe nesta região uma variação 

pluvial sazonal significativa, com a estação seca que se inicia entre maio e junho e finaliza 

entre setembro e outubro, podendo apresentar variações a cada ano, porém o volume de chuvas 

ao longo do ano costuma ser superior aos 1500 mm (ICMBio, 2006).  

O município de Novo Progresso tem uma população estimada de 25.762 pessoas, em 

uma área de 38.162,013 km². O município de Altamira possui população estimada em 115.969 

habitantes e uma área de 159.533,328 km². A sede de município mais próxima à RBNSC, no 

entanto, fica em Guarantã do Norte, no norte do Mato Grosso, município com população 

estimada em 35.816 pessoas e área territorial de 4.734,589 km² (IBGE, 2020).  

A RBNSC é acessível por via terrestre através de ramais que partem da BR 163.  Esta 

estrada é a conexão terrestre entre o estado do Mato Grosso e o oeste do estado do Pará, 

partindo de Cuiabá-MT até o município de Santarém-PA. Estes ramais de acesso à RBNSC 

começaram a ser abertos a partir da década de 90, pouco antes da região deixar de ser parte do 

Campo de Provas Brigadeiro Velloso, no ano de 1997, tendo evoluído de acessos a antigos 

garimpos para ramais de madeireiros e atualmente são ramais de acesso das fazendas que 

existem na região. Ver figura 1.3.   

Em 1979, a região onde atualmente está alocada a RBNSC foi designada como área 

militar, pelo Decreto Federal 83.240 de 07 de março de 1979. Esta condição de área militar foi 

revogada pelo Decreto Federal s/n de 19 de agosto de 1997, quando o Campo de Provas 

Brigadeiro Velloso teve sua extensão reduzida para uma área similar a que está atualmente, 

totalmente a oeste da rodovia BR 163.     

A área da RBNSC é ocupada por grupos distintos de fazendeiros do norte do Mato 

Grosso, municípios de Guarantã do Norte, Matupá, Mundo Novo, Sinop e Peixoto de Azevedo, 

além de fazendeiros e madeireiros da região de Cachoeira da Serra, distrito de Altamira, sendo 

possível também encontrar alguns pequenos produtores rurais vindos destes municípios e 

alguns poucos fazendeiros vindos de outros estados, como o Paraná, e mantém ocupação por 

ali (ICMBio, 2006). Desde 2009 a unidade de conservação passa por proposta de 
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recategorização para Parque Nacional e Área de Proteção Ambiental, com o objetivo de 

acomodar e regularizar as ocupações existentes naquele território.            

  

Fig 1.2. Acessos terrestres da RBNSC. Fonte ICMBio.   

Entre 2015 e 2020, a unidade de conservação compôs a lista das 10 unidades de 

conservação federais que mais sofrem desmatamento. Os dados do PRODES até o ano de 2020 

indicam que a RBNSC acumula 344,52 km² desmatados (21,53% do território da unidade). 

Nos últimos anos houve incremento de cerca de 19,97 km² em 2015, 10,09 km² em 2016, 4,41 
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km² em 2017, 3,99 km² em 2018, 14,46 km² em 2019, e 25,87 km² em 2020, totalizando 78,79 

km² desmatados entre 2015 e 2020. No ano de 2015, o satélite da NASA Suomi-NPP, o qual 

está equipado com o sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite)  registrou 810 

focos de calor no interior da RBNSC, em 2016 foram 340 focos registrados, em 2017 foram 

2.501 registros, em 2018 foram 493 registros, em 2019 foram 800 registros e em 2020 foram 

2.337  (INPE, 2021).  

Sistematização e análise dos dados do ICMBio para a análise de informações 

georreferenciadas, foi utilizado o software QGIS 3.12 e posteriormente o QGIS 3.16, com as 

ferramentas de edição e recorte de polígonos. O SRC utilizado para este estudo foi o SIRGAS 

2000 UTM, fuso 21 S.   

Foram reunidas as informações georreferenciadas do ICMBio sobre a RBNSC, 

polígonos de levantamento de classes da paisagem para a elaboração do plano de manejo, 

pontos georreferenciados de autos de infração lavrados pelo ICMBio na RBNSC, áreas 

embargadas do ICMBio, ramais da RBNSC e levantamento de ocupantes e ocupações da 

RBNSC. Estas informações foram adaptadas às demandas deste estudo, com ajuste de sistema 

de referência de coordenada, e análise de sobreposição entre as camadas.  

Foram reunidas as informações de campo com coordenadas associadas referentes às 

diversas classes de paisagens da RBNSC, a partir dos dados de GPS, relatórios e registros 

fotográficos de incursões realizadas pelo ICMBio à unidade de conservação ao longo dos anos 

de 2015 a 2020.  

Cada registro com coordenada associada foi sistematizado em uma base de polígonos 

unificada, com as classes de paisagens que o ponto representa e a data em que foi registrado. 

Buscou-se ter o máximo de registros fotográficos possível, sendo que dentro deste conjunto de 

pontos, ao menos um por classe de paisagem foi associado a um registro fotográfico.  

Foram reunidas as informações sobre os ocupantes/reivindicantes do território da 

RBNSC, ao longo dos anos de 2015 a 2019, com base em informações de campo, de processos 

de regularização fundiária, processos de auto de infração, levantamentos anteriores do ICMBio, 

base de dados do Cadastro Ambiental Rural do Estado do Pará, análise de imagens de satélite 

por fotointerpretação e outras fontes. Onde para cada ponto de referência foi estabelecida uma 

categoria de ocupação/reivindicação, estimativa de ano de ocupação, atividade realizada, 

coordenada de referência do território reivindicado e outros parâmetros.     
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Foram realizadas análises por fotointerpretação de imagens para extrair dados mais 

gerais sobre a ocupação da RBNSC. Tendo sido reunido um acervo de imagens do tipo Landsat 

5, Landsat 8 e Sentinel 2, entre os anos de 1985 e os dias atuais, no intuito de identificar os 

principais marcos de ocupação do território.  

Os dados foram acessados através do arquivo .dbf, em R Studio, v. 2021.09.1 para 

cálculos de percentuais, somas de áreas, produção de gráficos e etc.   

  

Análise de imagens  

Foram reunidas imagens de satélite de diversas fontes sobre a região da RBNSC, e 

usadas com técnicas de fotointerpretação sobrepondo com dados de campo pré-existentes, 

também para consolidar informações sobre a paisagem da RBNSC e sua dinâmica. O programa 

de composição de imagens de satélite foi o Semi Automatic Classification Plugin v. 7.9, além 

do próprio QGIS versão 3.16 para manuseio das imagens. As fontes das imagens utilizadas 

foram o portal USGS (www.usgs.com) para imagens Landsat, e a plataforma Scihub 

Copernicus para as imagens do tipo Sentinel 2 (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home), 

sendo utilizadas as correções atmosféricas e ortorretificações já fornecidas por cada fonte.  

As imagens Landsat foram compostas em composição falsa cor, sendo utilizada as 

bandas com sequência infravermelho médio, infravermelho próximo e verde, sequência de 

bandas (7, 4 e 2) para Landsat 4-5 e (7, 5 e 3) para Landsat 8, ambas com resolução espacial 

de 30 metros. As imagens Sentinel 2 foram compostas com a sequência falsa cor, vermelho, 

infravermelho próximo e verde, bandas (4, 8, 3), com resolução espacial de 10 metros. No 

intuito de facilitar a visualização das feições, alguns ajustes de contraste nas imagens 

compostas foram feitos.  

Foi composta ao menos uma imagem por ano, sendo utilizadas as imagens do tipo 

Landsat 4-5 para visualizações entre os anos de 1984 até 2011, imagens do tipo Landsat 08 

para visualizações entre os anos de 2013 a 2015, e imagens do tipo Sentinel 2 para os anos de 

2016 a 2021. As observações históricas mais expressivas, tais como primeiros eventos de 

alteração da paisagem feitas pela ação humana, foram organizadas em mapas de análise 

multitemporal.  

Os mapas de análise multitemporal foram confeccionados com frações das imagens de 

satélite identificadas temporalmente e espacialmente em relação ao mapa geral da unidade de 

conservação, intentando mostrar determinadas feições em regiões que sofreram alteração ao 
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longo do tempo, com cenas organizadas em ordem cronológica, demonstrando esta alteração 

identificada na paisagem.      

As imagens de satélite foram usadas como referência para edição de shapes, fixar 

coordenadas, confirmação de feições em determinadas classes da paisagem, estabelecer datas 

aproximadas para eventos, caracterizar alguns aspectos dos perfis dos ocupantes/reivindicantes 

da RBNSC, analisar os limites da RBNSC, entre outras coisas.  

      

Elaboração do mapa de classes de paisagem para o ano de 1985  

A partir dos polígonos do mapa de classes referente ao ano de 2005, elaborado para o 

plano de manejo, e da imagem de satélite Landsat 05 de 17/06/1985, foi realizada através de 

fotointerpretação com sobreposição de camadas, a reinterpretação das informações sobre a 

paisagem alterada em 2005 com os dados da imagem de satélite em 1985, com o objetivo de 

ter um mapa da paisagem com o mínimo de alteração humana possível. Algumas feições de 

paisagens naturais onde foram identificados erros de interpretação também foram corrigidas.   

Ao final foram estabelecidos 30 pontos de verificação para cada unidade da paisagem: 

Floresta Densa, Floresta Aberta, Floresta Aluvionar, Campinarana Densa, Campinarana Aberta 

e Vegetação Rupestre, para validação conforme índice kappa. A verificação das classes contou 

com o auxílio de imagens do Google Earth da época e de dados de campo do ICMBio, 

sobretudo para as paisagens que não mudam muito com o tempo, tais como vegetação 

rupestre.       

  

Resultados e discussão:  

Dados do ICMBio sobre a pressão antrópica  

Com base em observações das imagens Landsat, em 03/07/1985 já era possível 

constatar ao menos uma feição de cerca de 14 hectares de garimpo na região da Bucha, onde 

futuramente seria criada a RBNSC. Entre 23/06/1993 e 28/07/1994, provavelmente a partir de 

varadouros de exploração de madeira, surgiu um complexo de ramais que deu origem ao 

atualmente conhecido como Ramal da Bucha, oficialmente denominada Estrada Curuaés.   

Partindo do Mato Grosso, e seguindo ao longo dos anos para o que atualmente é o sul 

da RBNSC, foi evoluindo o Ramal Vale do XV. Em 03/10/1995 já é possível constatar ao 

menos duas feições de desmatamento, uma de 83 hectares e outra de 19 hectares, no que viriam 

a se tornar as primeiras fazendas da RBNSC, advindas deste pulso de colonização vinda deste 
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ramal Vale do XV. Neste mesmo período, pode-se constatar várias áreas de campinarana 

atingidas por fogo no interior do que viria a se tornar a RBNSC, bem como a intensificação da 

atividade garimpeira na região da Bucha. Por volta do ano de 1998, este complexo de ramais 

que já existia no interior da RBNSC se conecta com a saída na BR 163, dando origem ao que 

hoje é conhecido como Ramal Cabeceira Alta.    

 Fig 1.3. Marcos do histórico da ocupação humana na RBNSC, que podem ser constatados em 

imagens Landsat 05, conforme codificação: 1 – Primeiro garimpo que pôde ser constatado no 

território que viria a se tornar a RBNSC; 2 – Ano de abertura do ramal da Bucha, atual estrada 

Curuaés; 3 – Feição de desmatamento de 83 hectares que deu origem a uma das primeiras 

fazendas no interior da RBNSC; 4 – Ano de conexão do ramal Vale do XV com a BR 163, no 

que viria a se tornar o ramal Cabeceira Alta.   

Conforme informações sistematizadas pelo ICMBio entre os anos de 2016 até 2019, 

advindas de informações de campo, dados do cadastro para regularização fundiária realizado 

em 2011, dados de autuações, observações de imagens de satélite, bem como do Cadastro 

Ambiental Rural da SEMAS/PA, foram identificadas cerca de 147 reivindicações e/ou 

ocupações territoriais no interior da RBNSC. Ver Figura 1.5.    
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Dentre as atuais 147 reivindicações territoriais, 107 fazem uso efetivo do território, ou 

seja, são ocupações de fato. As ocupações foram categorizados conforme nível de ocupação, 

56 destas ocupações possuem casas construídas no interior da RBNSC com pecuária e/ou 

plantio (categoria casa), outras 48 ocupações possuem aberturas com criação animal ou plantio 

(categoria abertura), 2 destes territórios são referentes às porções das infraestruturas das 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) (categoria infraestrutura barragem) e 1 ocupação é um 

garimpo (categoria garimpo). Ver figura 1.5.  

Dentre as que não fazem uso efetivo do território, tem-se 19 reivindicações territoriais 

com abertura antiga já em regeneração natural (categoria regeneração), 11 áreas de fazendas 

que estão fora da RBNSC e possuem alguma questão de limites com a unidade de conservação 

(categoria limites) e 10 áreas declaradas totalmente no interior da unidade de conservação sem 

qualquer ocupação efetiva.     

Entre as 147 reivindicações, 19 têm reivindicante ainda desconhecido pelo ICMBio, 

sendo aberturas ativas identificadas por imagens de satélite e até mesmo casa construída da 

qual não se conhece quem construiu. Das 128 reivindicações com reivindicantes conhecidos, 

115 reivindicantes alegam ter um território cada, 5 reivindicantes possuem 2 reivindicações 

territoriais cada um, e os outros 3 territórios são reivindicados por apenas um indivíduo. 

Considerando a dinâmica de ocupação, invasões, abandono, óbitos, venda de áreas, retomadas 

de território e outros processos, esses dados podem mudar de um ano para outro.   

Sendo a supressão vegetal considerada o marco para colonização na Amazônia, 

tomando por base a imagem Landsat 05 de 09/09/2004, é possível afirmar que 83 

reivindicações territoriais da RBNSC surgiram anteriormente à criação da reserva biológica, 

outras 44 surgiram após a criação da unidade de conservação, e as outras 20 nunca fizeram 

supressão vegetal, tendo a reivindicação sido colocada através da demarcação da área pelo 

Cadastro Ambiental Rural.  
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Fig 1.4. Reivindicações territoriais da RBNSC conforme perfil.   

Dentre as 44 ocupações que surgiram após a criação da unidade de conservação, 10 

estão em regeneração natural, ao passo que 7 dessas não possuem embargos e estão ativas. 

Dentre as 127 que já realizaram alguma abertura na RBNSC, 70 possuem embargos por 

infrações do tipo desmatamento, corte seletivo ou impedimento da regeneração natural. 

Considerando uso efetivo da área e histórico de supressão, além do fato de que alguns 
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indivíduos possuem mais de uma ocupação, cerca de 77 indivíduos exerceram e/ou exercem 

alguma pressão antrópica para modificar o ambiente na RBNSC.  

Quanto ao acesso, 47 destes 147 territórios reivindicados são acessíveis via Estrada 

Curuaés (Ramal da Bucha), e portanto mais relacionados com o distrito de Cachoeira da Serra, 

município de Altamira. Os demais territórios são 46 acessíveis via ramal Cabeceira Alta, 12 

acessíveis via ramal Vale do XV, 13 via ramal da Borbulha e acesso Sul, 5 via ramal Cintura 

Fina, e 24 diretamente via BR 163, onde estes geralmente estão mais relacionados ao Norte do 

Estado do Mato Grosso, sobretudo aos municípios de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, 

Matupá e Mundo Novo.  

Todas estas ocupações correspondem a 123.862,4458 hectares da RBNSC, tendo uma 

média de 938,35 hectares por ocupação. As ocupações de uso efetivo correspondem a 

90.964,89 hectares da RBNSC, com média de 967,71 hectares por ocupação. Este valor 

provavelmente é muito maior, considerando que nem todas as áreas possuem definição 

conhecida, e tiveram que ser estimadas com base em área efetivamente ocupada, mas a 

quantidade de terra reivindicada pode ser maior, se somarmos com o que o ocupante considera 

como sua reserva legal. Além disso, podem ainda existir reivindicantes desconhecidos sem 

ocupação efetiva.  

O perfil dos ocupantes é bastante variado, sendo possível apenas estimar dado ao nível 

de consolidação de cada ocupação. A Fazenda São Roque, por exemplo, tem área declarada 

pelo CAR em 8.646,75 hectares, e conta com grande infraestrutura desde pelo menos o ano de 

2011, sendo provavelmente o maior rebanho de gado bovino dentro da unidade de conservação, 

cuja área foi convertida antes da criação da RBNSC e a totalidade foi convertida antes de 2011. 

Vizinha à Fazenda São Roque, do mesmo ocupante, tem a Fazenda Carolina de 6.200,43 

hectares. Neste mesmo condomínio de fazendas, ainda existe uma terceira área não declarada 

pelo CAR que provavelmente é do mesmo ocupante. Sendo estimado em pelo menos 20 mil 

hectares no total.       

Na outra ponta da escala de perfil socioeconômico dos ocupantes/reivindicantes, tem 

pequenos invasores, que fazem abertura de cerca de 1 hectare, constroem barraco feito com 

madeira da própria unidade e levam sua família para morar no local, iniciam com um pequeno 

roçado e então vão se expandindo até quando são percebidos. Existe pelo menos um evento de 

invasão deste tipo por ano na RBNSC. Os relatos de abordagens da fiscalização a estes 
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pequenos quase sempre aponta que este tinha chegado na área apoiado por um fazendeiro 

grande.   

Também é possível encontrar estratos socioeconômicos intermediários de ocupante na 

RBNSC, tais como servidores públicos, aposentados e lojistas. São pessoas que possuem 

residência e comércio em Cachoeira da Serra ou mesmo Castelo de Sonhos, e também possuem 

uma ocupação na RBNSC, não sendo a terra a sua fonte de renda principal. Ao menos 5 

ocupantes na região da Bucha possuem este perfil.     

Com base em dados do CAR, memoriais descritivos ou estimativas de área ocupada 

com imagens de satélite, nessa hierarquia de prioridade para uso da informação, dentro das 56 

ocupações que possuem casa e infraestrutura, existem 19 ocupações dentro do estrato entre 

1001 a 9000 hectares; 14 entre o estrato de 301 a 1000 hectares; e 23 no estrato entre 1 a 300 

hectares. Das 48 que possuem abertura na RBNSC, tem 9 entre 1.000 e 6.200 hectares; 9 entre 

301 e 1000 hectares; e 30 entre 1 a 300 hectares. As outras categorias de ocupação não se 

aplicam a esta análise.          

As maiores e mais bem consolidadas fazendas no interior da RBNSC estão na região 

de influência do ramal Cabeceira Alta, e como foi relatado, são as mais antigas no território da 

unidade. Ao passo que as pequenas invasões ocorrem em áreas de expansão do desmatamento, 

tais como na região de influência do Ramal da Bucha ou na ramificação do Cabeceira Alta 

conhecido como Pitxatxá.          

A base de autuações do ICMBio atualizada até 18 de novembro de 2021 pela Divisão 

de Monitoramento e Informação da instituição, consta 274 autos de infração na RBNSC, 

lavrados entre 20/07/2011 e 28/08/2021, sendo aproximadamente 10 anos de atuação da 

fiscalização institucional na unidade de conservação. 252 destas autuações têm coordenadas de 

referência no interior da RBNSC, enquanto que as outras 22 estão com coordenadas em seu 

entorno. Com exceção do ano de 2013, todos os anos desta série histórica registrada 

apresentaram ao menos uma autuação. Ver figura 1.6..   
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Fig 1.5. Autuações do ICMBio por artigo da autuação, ao longo de um período de 10 anos que 

a instituição vem atuando na RBNSC.   

Considerando o Decreto Federal 6.514 de 2008, que regulamenta a aplicação da Lei de 

Crimes Ambientais no âmbito administrativo, das 274 autuações do ICMBio na RBNSC, 110 

são do Artigo 49, o qual se refere à supressão de vegetação nativa em área não passível de 

autorização, combinada com mais 11 autuações do artigo 50, referentes ao desmatamento em 

área passível de autorização, 2 pelo artigo 43 que se refere à supressão de vegetação em áreas 

de preservação permanente, 2 pelo artigo 45 referente à prática de garimpo com supressão 

vegetal, além de 3 pelo artigo 52 e 2 pelo artigo 53, que também fazem referência ao 

desmatamento em outras circunstâncias menos graves, totalizando 131 autuações referentes ao 

desmatamento na RBNSC.   

As infrações ambientais contra a Flora, abrangidas entre os artigos 43 e 60, respondem 

por quase três quartos das autuações aplicadas pela instituição ao longo desta série histórica, e 

além das infrações por desmatamento, ainda foram aplicadas 35 autuações referentes ao artigo 

48, por impedimento da regeneração natural de vegetação nativa. Outro grupo destas infrações 

são relativas ao transporte, comercialização e armazenamento de madeira nativa ou produtos 
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florestais sem autorização, abrangidas pelos artigos 47, com 17 autuações, e Artigo 54 com 

mais 6 autuações. Finalmente as autuações de menor potencial lesivo ao meio ambiente com 2 

pelo artigo 58, 1 pelo artigo 44 e 11 pelo artigo 57.      

Tab. 1.1. Autuações referentes a Flora na RBNSC, ao longo da série histórica de autuações do 

ICMBio na unidade.   

Tipo de infração  Artigos  Quantidade  

Desmatamento  43, 45, 49, 50, 52 e 53  131  

Impedimento da 

regeneração  
48  35  

Exploração de madeira  47 e 54  23  

Outras infrações leves  44, 57 e 58  14  

Total    203  

  

As outras 71 infrações que não estão na Seção de Infrações contra a Flora, são: 27 pelo 

Artigo 79, por descumprimento de embargo; 20 pelo Artigo 92, por penetrar em unidade de 

conservação portando petrechos irregulares; 10 pelo Artigo 66, relativo a instalar obras ou 

empreendimento potencialmente poluidor em unidade de conservação; 3 por realizar atividade 

em desacordo com os regulamentos da unidade de conservação Artigo 90; 3 por causar dano à 

unidade de conservação, artigo 91; 2 por caça, artigo 24; 2 por descumprimento de notificação, 

artigo 80; 1 por pesca, artigo 35; 1 por dificultar a atividade de fiscalização, artigo 77; 1 por 

construção em solo não edificável, artigo 74; e 1 por executar pesquisa ou lavra garimpeira 

sem a devida autorização, artigo 63.  

Ao todo foram 124 indivíduos autuados pelo ICMBio. A grande maioria está entre os 

ocupantes de terra no interior da reserva, que são autuados quando expandem suas áreas de uso 

ou quando descumprem o embargo imposto na área pelo órgão ambiental. O caso mais notório 

é o do fiscal de meio ambiente do Instituto Ambiental do Paraná, com 11 autuações, sendo o 

ocupante de terras na RBNSC que mais possui autuações. Em termos de valores de multa, os 

ocupantes da Fazenda Paranazão são os maiores, com pelo menos 55 milhões em multas 

acumuladas. 26 das 274 autuações não têm autor conhecido.   

  

Dinâmica do meio antrópico  

“Estou a 26 anos nesta região. Ocupei esta área perto da cachoeira do Curuá pra 

aproveitar e colocar uma turbina e ter energia. Ocupei esta área que era da Marinha, 
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Aeronáutica e Exército. Fiquei cinco anos lutando contra as Forças Armadas que me queriam 

tirar daqui. Nós éramos uns oito. Os que ainda não morreram vivem ainda aqui na margem 

da BR 163 (Km 877) em direção a Guarantã. As Forças Armadas cuidavam, mas não venciam 

cuidar e aí abandonaram a região. Somente a Aeronáutica ficou, mas então ocupou aquela 

área do outro lado da BR onde fica a Base Aérea do Cachimbo. O Governo estadual da época 

tinha que ter requerido estas terras da União para dar aos civis. Aí começaram os problemas. 

A Aeronáutica, quando a gente fez o PID, também não tinha os documentos da terra. Na época 

criamos a Associação dos Produtores da Cachoeira do Curuá com o objetivo de representar 

a nossa demanda e contra a desapropriação que a Base Aérea queria. Mas essa Associação 

não vingou e morreu e então criaram a Associação do Vale do XV e depois outras duas que a 

gente acabou deixando terminar também. Sobrevivemos sempre sobre o extrativismo da 

madeira” (Relato de empreendedor da Cachoeira do Curuá, Audibert, 2006).   

A ocupação humana vem sendo o motor da modificação da paisagem na região hoje 

abrangida pela RBNSC desde o ano de 1993, como consequência da maior acessibilidade da 

região em função da construção de estradas e de ramais. Conforme cita Margarit em 2013, 

“Com a pavimentação do trecho matogrossense da BR 163, a ocupação ao longo da mesma 

foi facilitada, viabilizando o surgimento de diversas cidades e a dinamização da economia a 

partir, principalmente, da produção de grãos”. Considerando que a BR 163, principal acesso 

terrestre à região da RBNSC, foi pavimentado até o município de Guarantã do Norte ao longo 

das décadas de 80 e 90.    

Guarantã do Norte é a sede de município mais próxima do território da RBNSC, e 

conforme cita o diagnóstico do Meio Antrópico elaborado em função do Plano de Manejo da 

RBNSC por Audibert, 2006, “Embora a área em análise esteja localizada no Estado do Pará, 

o vínculo urbano e institucional da população da região é com o município de Guarantã do 

Norte, sendo que a constituição da localidade de Cachoeira da Serra é recente, além do 

obstáculo representado pela distância de mais de mil quilômetros entre este distrito e a sede 

do município”.  

  Audibert, 2006, também cita a seguinte dinâmica de ocupação conforme relatos obtidos 

em entrevistas semi-estruturadas aplicadas em função do diagnóstico: “Inicialmente, segundo 

relatos, foram aproveitadas as manchas de terra fértil, com vegetação natural de floresta, 

extraindo-se a madeira e implantando-se progressivamente fazendas agropecuárias.” Esta 

dinâmica de exploração de madeira e desmatamento, pode ser confirmada pelas análises de 

imagens de satélite, onde pode-se observar que antes da colonização pela agropecurária, 
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primeiro é aberto um ramal, provavelmente impulsionado pela exploração de madeira, como 

foi o caso da abertura do Ramal da Bucha, e também do Ramal Vale do XV.   

A questão fundiária foi apontada em Audibert, 2006, como a maior preocupação dos 

atores locais. De acordo com o relato transcrito no primeiro parágrafo, obtido como resultados 

das entrevistas semiestruturadas para elaboração do diagnóstico socioeconômico da RBNSC, 

os ocupantes pioneiros da região entraram em confronto com as forças armadas para ocupar o 

território. As forças armadas eram as gestoras da região até 1997. Entre 1997 e 2005, a Gleba 

Curuaés ficou como terra pública não destinada, até que o território onde hoje está alocada a 

RBNSC foi destinado como Reserva Biológica pelo decreto s/n de 20 de maio de 2005, 

posicionando inicialmente o IBAMA como gestor do território, e a partir de 2007 a área passou 

a ser gerida pelo ICMBio.     

Considerando o disposto no Parágrafo 1° do Artigo 10 do SNUC, a Reserva Biológica 

é de  posse e domínio público. Portanto as terras destinadas por decreto como Reserva 

Biológica, não podem ser tituladas. As terras tituladas que porventura existam na área precisam 

ser indenizadas, e as terras não tituladas que estejam ocupadas ou simplesmente apenas sendo 

reivindicadas, precisam passar por análise dos órgãos competentes para avaliar a legitimidade 

da ocupação/reivindicação. Esse mecanismo legal de dominialidade pública, termina sendo um 

inibidor de ocupações da área, considerando que o estado não irá titular a terra, fazendo com 

que a mesma perca valor, caso ocupada.   

No caso de não titularidade, os critérios de avaliação para direito de indenização de 

benfeitorias são: a ocupação anterior ao decreto de criação da unidade de conservação; e a 

análise documental para verificar se a ocupação foi mansa e pacífica, que se dá apenas se o 

estado brasileiro tiver autorizado o cidadão a ocupar aquele território. Nesta análise é levada 

em conta inclusive eventuais autorizações para supressão vegetal por parte dos órgãos 

ambientais. De acordo com informações do setor fundiário do ICMBio, até o momento, após 

diversas tentativas de intimação dos ocupantes e dos cartórios, nenhum dos 88 processos de 

regularização fundiária que tramitam para a RBNSC, apresentou qualquer documentação que 

comprovasse a ocupação de forma mansa e pacífica.   
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Fig.1.6. Dinâmica de ocupação no território da RBNSC.     

Uma vez que a análise fundiária conclui que o ocupante/reivindicante não tem ocupação 

mansa e pacífica, este é considerado um invasor dentro da unidade de conservação, sujeito a 

retaliações legais caso desobedeça a ordem de desocupação da área. No entanto, um processo 

de regularização fundiária leva anos para ser concluído e depende de fatores internos da 

instituição, tais como disponibilidade de servidores para a tarefa, continuidade da gestão da 

unidade de conservação, recursos financeiros e etc, além de fatores externos, como conseguir 

localizar os ocupantes/reivindicantes das áreas, mudanças de normativas para regularização 

fundiária, ações judiciais e etc.    

Como contramedida à intensão/obrigação do estado em realizar a regularização 

fundiária da área, muitos destes ocupantes consolidam ainda mais as suas ocupações. É de se 

esperar, que uma vez que o indivíduo identifique e estabeleça os limites da área que pretende 

reivindicar, ele inicie uma ocupação de fato da área. O ano de ocupação é muito importante, 

considerando o decreto de criação da unidade de conservação e as mudanças na lei, tais como 

a mudança no Código Florestal ocorrida em 2012 ou mudanças na lei de regularização fundiária 

para a Amazônia, e em função disso o ocupante intenta comprovar ao poder público que está 

ali há bastante tempo, e mesmo quando a ocupação é recente, ele se aproveita da ineficiência 

do estado para se consolidar cada vez mais.   
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Fig. 1.7. Dinâmica de invasão na RBNSC.  

Portanto, quanto maior o tempo de ocupação, espera-se que maior seja o nível de 

consolidação daquele ocupante na área. Neste sentido, o ocupante irá suprimir a vegetação no 

lote demarcado, plantar capim, e se utilizar do fogo como método para limpar a biomassa de 

vegetação nativa e impedir que a mesma se regenere, como pode ser observado na figura 1.10. 

Na medida em que os pastos estejam prontos, os bois são introduzidos na área da unidade de 

conservação. Ao longo deste período, o ocupante começa a construir um barraco, aproveitando-

se geralmente da madeira encontrada na própria reserva. A existência de uma casa, que 

configure residência, dificulta em muito a ação de desintrusão do estado.  

Quanto maior o tempo em que o ocupante se consolida na unidade de conservação, mais 

difícil fica para o estado realizar a regularização fundiária. Sobretudo quando a ocupação se 

deu anteriormente à criação da unidade de conservação, e com o tempo se tornou uma grande 

fazenda, com bastante infraestrutura construída.  
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Fig. 1.8. Dinâmica de expansão de um dos ocupantes efetivos da RBNSC.  

Colocando dentro das categorias estabelecidas nos resultados, espera-se que a dinâmica 

de ocupação ou invasão se dê na sequência, Declarada para Abertura, Abertura para Casa, e 

uma vez consolidado na área, poderá manter o que tem ou se expandir de forma gradual ou 

repentina. Na sequência inversa, quando há a desintrusão, indenização ou mesmo desistência 

do lote, a dinâmica se dê desde, Casa para Abertura, Abertura para Regeneração, ou Casa para 

Regeneração. Outras variantes podem ser Garimpo para Regeneração, Garimpo para Casa, 

quando este adota a produção pecuária em vez de minerar metais. Quanto às Barragens, não há 

qualquer plano de regularização fundiária para as mesmas, e portanto não há dinâmica esperada 

além de ser mantido o que já está.  

Dentro da dinâmica Antrópica, a venda de lotes é uma constante, portanto é muito 

comum que um indivíduo que esteja na área em um ano, seja substituído em outro, ou mesmo 

venda parte de seu lote demarcado inicialmente para um outro ocupante, multiplicando assim 

as ocupações. Neste sentido, é interessante, do ponto de vista do marco temporal, que um novo 

ocupante adquira uma parte consolidada há muito tempo, para dar maior legitimidade a sua 

ocupação, e depois se expandir para outras áreas naturais adjacentes.  

  



45 
 

  
 

  

 Fig. 1.9. Dinâmica de regeneração natural de uma ocupação na RBNSC.            

As novas invasões são um desafio para uma instituição como o ICMBio, que não está 

presente a todo momento no território, e precisa agir antes que o ocupante se consolide na área. 

Como foi relatado, ao menos uma nova invasão ocorre todos os anos na RBNSC. Quando esta 

invasão é percebida, geralmente o invasor já construiu um barraco. As pequenas ações de 

desintrusão são uma constante para a fiscalização institucional, que também enfrenta a 

resistência e relutância por parte destes invasores em sair da área.    

De acordo com Fearnside, 1991, a pecuária amazônica depende de fosfato para manter 

produtividade do pasto no longo prazo, e as reservas de fosfato na região são escassas. Em 

função disso não é um empreendimento tão rentável. No entanto, as facilidades de crédito 

governamental e a especulação em torno do valor das terras é um grande impulsionador da 

colonização e desmatamento, sobretudo quando existe a perspectiva de ocorrer uma melhoria 

das vias de acesso, como construção de estradas e asfaltamento, bem como de ocorrer a 

titulação das terras por parte do governo.  

Os empreendimentos dedicados à pecuária, portanto, são esperados como investimentos 

de longo prazo, que objetivam a consolidação de pastagens produtivas, onde o retorno 

financeiro virá no longo prazo, com a criação do rebanho bovino. Neste caso, o fator desgaste 
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do solo, na RBNSC, pode ser um grande impulso para a realização de novos desmatamentos, 

onde o ocupante chega na região, se consolida com uma área menor, se capitaliza no longo 

prazo, até o ponto em que o solo daquela pequena área se desgasta, e então o pecuarista começa 

a se expandir para desmatar novas áreas nos arredores desta ocupação, desta vez obtendo maior 

rendimento, uma vez que não precisará mais gastar dinheiro com as infraestruturas iniciais, tais 

como curral, casa, plataforma de embarque, estrada e etc.   

Neste sentido, considerando que as terras locais não se valorizam em função da 

destinação das terras como unidade de conservação, a não realização de novos desmatamentos 

pode ser inclusive um fator de inviabilidade econômica dos empreendimentos dentro da 

RBNSC. A viabilidade dos empreendimentos dependeria de fatores como fertilidade do solo, 

preço do gado, custo dos insumos, custo de manutenção das estruturas, custo de empregados e 

inclusive manutenção de ramais. Portanto, quanto maior os custos fixos dessas fazendas, maior 

tem que ser a área desmatada para pagá-los.    

A contramedida do desmatamento, até o momento tem sido a aplicação de multas 

ambientais pelos órgãos federais de meio ambiente. Como foi visto, somente o ICMBio aplicou 

em 10 anos de atuação na RBNSC, 274 autuações, onde a grande maioria (203 autuações) se 

refere às infrações contra a Flora, em uma análise direta dos artigos usados para aplicação das 

multas. Outras autuações, tais como descumprimento de embargo e causar dano à unidade de 

conservação, podem estar intimamente relacionados às infrações contra a Flora.   

Em uma análise das autuações aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade do Pará (SEMAS-PA), para a regional de Santarém, Azevêdo & Vieira, 

2018, mapearam 336 de processos de autuações para a região do Tapajós, a qual inclui o 

município de Novo Progresso, aplicados entre os anos de 2012 a 2015, de um total de 764 

processos de autuações ambientais da regional. O mapeamento indicou uma predominância das 

infrações contra a flora na região, sendo que foram mapeados 60 desses processos de infração 

para o município de Novo Progresso. O perfil das autuações encontrado também foi similar, 

com uma quantidade expressiva de autuações referentes ao desmatamento.   

  

Mapeamento de atores que atuam no território  

A associação que representa os ocupantes da RBNSC é a Vale do XV. Costumava ter 

escritório em Guarantã do Norte, mas vem passando por mudanças. Atua representando os 
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interesses dos ocupantes da área, se articula com figuras políticas para conseguir a desafetação 

ou recategorização da unidade de conservação.   

O ICMBio tem escritório em Itaituba, que fica a 900 km de distância da RBNSC. Atua 

no sentido de buscar a consolidação da área como uma reserva biológica. Recentemente a 

instituição instalou sua brigada de incêndio em Guarantã do Norte. A atuação do ICMBio se 

dá com a regularização fundiária, fiscalização e o combate aos incêndios.    

A prefeitura de Altamira tem como representação local a subprefeitura de Cachoeira da 

Serra, que fica a cerca de 15 km de distância da RBNSC. Atua principalmente disponibilizando 

maquinário para consertar os ramais que são anualmente destruídos pelas chuvas.  

Os institutos de proteção das terras indígenas Kayapós atuam na região em função da 

existência de duas aldeias nos limites leste da RBNSC, são elas a Kakankubem, que é atendida 

pelo Instituto Raoni, com sede em Colíder-MT, e a aldeia Krimej, que é atendida pelo Instituto 

Kabu, em Novo Progresso. Não há sobreposição das terras indígenas com a unidade de 

conservação, mas estas instituições atuam no sentido de coibir a entrada de invasores que 

entram pela RBNSC, principalmente para retirar madeira na Terra Indígena Menkragnoti.     

Alguns políticos de Guarantã do Norte atuam no território no sentido de apoiar os 

ocupantes das terras, intermediando contatos políticos e tentando influenciar decisões do 

ICMBio até que eles consigam aprovar no congresso alguma lei de desafetação ou 

recategorização da área.   

A fiscalização do IBAMA também atua no território da RBNSC, principalmente na 

região da Bucha, porém com menos intensidade do que o ICMBio.    

Outro ator importante, mas não atua dentro do território é a Companhia Elétrica do Pará, 

que promove projetos de eletrificação rural na região. A eletrificação rural no Ramal da Bucha 

pode ter sido um grande intensificador do desmatamento nesta porção da unidade.  

  

Considerações quanto ao âmbito político     

A Associação Vale do XV tem atuado de modo a unificar as demandas dos 

reivindicantes de lotes na RBNSC. A associação conseguiu inclusive articular a Elaboração do 

Projeto de Lei do Senado 258/2009, o qual pretendia desde 16/06/2009 até 20/12/2018 quando 

foi arquivado, a recategorização da RBNSC para Área de Proteção Ambiental Vale do XV e 
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Parque Nacional da Serra do Cachimbo, além de algumas mudanças na poligonal que 

desafetaria partes da Reserva Biológica.   

Um projeto de lei deste tipo, caso seja bem sucedido, propiciará que os ocupantes que 

estão no território consigam regularizar seus lotes, uma vez que a categoria APA é de uso 

sustentável e admite a existência de propriedades privadas em sua extensão. Zamadei et al, 

2019, em sua análise jurídica de recategorização da unidade de conservação, alega que ali 

vivem cerca de 200 famílias, e que a área abriga um rebanho bovino de 40 mil cabeças, além 

de produção comercial de café, banana, arroz, abacaxi, entre outras, além de três turbinas para 

geração de energia, e a categoria APA alocaria estas atividades. O mesmo estudo também 

recomenda cautela quanto aos possíveis prejuízos ao meio ambiente caso seja feita sem 

planejamento e não detalha como as informações socioeconômicas sobre a região foram 

obtidas.  

A recategorização para a categoria de Área de Proteção Ambiental também precisa 

levar em consideração a eficiência e funcionalidade desta categoria no contexto do arco do 

desmatamento na Amazônia, onde já existem exemplos de unidades de conservação desta 

categoria que estão no topo da lista em desmatamento, como a APA Triunfo do Xingu, e 

projetos de recategorização de unidades de conservação que deram errado, como é o caso das 

Floresta Nacional Bom Futuro, levar em consideração o interesse dos atores envolvidos, no 

caso os pecuaristas e agricultores que de fato tiram algum sustento da área, sendo estas 107 

ocupações efetivas (não ocupantes, uma vez que algumas delas possuem o mesmo ocupante), 

e se estes interesses podem ser compatibilizados com a conservação ambiental condizente com 

a categoria APA, e por fim, a capacidade suporte daquele ecossistema, uma vez que existem 

vários indícios de que o solo é frágil e se desgasta com o tempo caso não tenha a cobertura 

nativa florestal.  

Outra questão a ser considerada é referente a lei 11.952/2009, a qual dispõe sobre a 

regularização fundiária de terras da união. De acordo com Brito, 2021, esta lei sofreu diversas 

mudanças desde 2017 no sentido de ampliar a quantidade de terras a serem tituladas por um 

único indivíduo e anistiar quem invadiu terras públicas, primeiro entre 2005 e 2011, e depois, 

em 2019, entre 2011 e 2018. Antes disso, o marco de ocupação para que a terra fosse titulada 

era 01/12/2004.   

Ainda que não existisse a RBNSC, todos os que ocuparam a área após o marco de 

01/12/2004 não poderiam ter a terra titulada, mas agora, todos os que ocuparam o território da 
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RBNSC até 2018 estarão anistiados, caso a unidade seja convertida em APA. Esta situação 

dificulta ainda mais para o ICMBio, a realização da regularização fundiária por desintrusão 

destas pessoas que ocuparam o território entre 2005 e 2018. Algumas versões da lei de 

destinação de terras públicas para a Amazônia trazia o mecanismo de impedimento da titulação 

caso a área tivesse embargos ambientais, mas este mecanismo foi modificado pelo congresso 

nas versões de 2017 e 2019, tornando o critério ambiental para titulação ainda mais frágil.   

Probst et al, 2020 fez um levantamento com 10.647 propriedades na Amazônia 

contempladas pelo programa Terra Legal, e identificou que o fato de a terra ser titulada não 

representa menor desmatamento por parte do contemplado pelo título, ainda que a concessão 

do título definitivo dependa de critérios ambientais. Outros fatores, como preço do gado 

influenciou mais o desmatamento destas propriedades.        

Bacha, 1992, apontou como os principais problemas das unidades de conservação 

federais, a morosidade do governo federal em delimitar e possuir a propriedade fundiária das 

unidades de conservação; a deficiente fiscalização dessas unidades, não coibindo as atividades 

humanas no seu interior ou ao seu redor; e a predominância de interesses econômicos sobre os 

de conservação, levando à redefinição com perdas de área da unidade ou mesmo a sua 

extinção.  

Apesar da morosidade do governo federal na implementação das unidades de 

conservação como um todo ser ainda um fato, é preciso destacar que a RBNSC contou com um 

Plano de Manejo publicado ainda em 2009, no qual destaca em seus estudos para o diagnóstico, 

a importância biológica da unidade de conservação, e da precária situação fundiária a qual se 

encontra as pessoas que ocuparam o território, mencionando inclusive o quanto essas pessoas 

desafiaram o poder público para ocupar a área.   

Neste sentido, há um impedimento legal para indenização de ocupações que não tenham 

ocorrido de forma mansa e pacífica, sobretudo em uma área onde o poder público nunca 

incentivou a sua ocupação, ao contrário de outras regiões da Amazônia onde de fato houveram 

projetos de colonização promovidos pelo governo brasileiro nas décadas de 70, 80, 90 e até em 

meados dos anos 2000. E exatamente por depender de uma desintrusão forçada, por medida 

administrativa ou judicial, é que talvez esta regularização fundiária nunca tenha sido 

possível.     

  

Dados do ICMBio sobre a paisagem  
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A partir dos dados classificados pelo SIPAM para o plano de manejo, foi feita uma 

projeção, usando uma imagem do tipo Landsat de 03/07/1985, composta com as bandas 7, 4 e 

2, para fazer interpretação visual das feições antropizadas e das feições queimadas, tal qual elas 

estavam em 1985, quando havia ainda pouca presença humana no território que viria a se tornar 

a RBNSC. Esta classificação teve por objetivo ter uma noção aproximada do quanto de cada 

classe natural existiu originalmente na região.   

Esta projeção tomou como premissa que as áreas de vegetação natural não se tornaram 

outro tipo de vegetação natural entre 1985 e 2005. A interpretação visual também tomou como 

exemplo áreas classificadas daquele tipo de vegetação em 2005, na própria imagem do ano de 

1985. Ver figura 1.11.   

  

Fig. 1.10. Classes da paisagem conforme se mostram na imagem Landsat 05 de 03/07/1985, 

em composição falsa cor (bandas 7, 4 e 2). 1 – Campinarana Densa; 2 – Campinarana Aberta; 

3 – Vegetação Rupestre; 4 – Floresta Aluvionar.  
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Fig. 1.11. Mapa de classes de paisagens feito a partir de uma imagem Landsat 04 do ano de 

1985, baseada nos dados do SIPAM de 2005.    

A validação da projeção da classificação em 1985 utilizou a imagem do Google Earth 

disponível da região para o ano de 1985, bem como o auxílio da imagem do Plugin do QGIS, 

Google Satellite do ano de 2015. O índice kappa encontrado foi de 0,6733, e a Exatidão total 

foi de 0,7278.   



52 
 

  
 

Tab. 1.2. Validação da Projeção da Classificação realizada pelo SIPAM para o ano de 2005 em 

1985, com classificação por fotointerpretação utilizando imagens do tipo landsat 5.      

  Campinarana 

Aberta  

Campinarana 

densa  

Floresta 

Aberta  

Floresta 

densa  

Floresta 

Aluvionar  

Vegetação 

Rupestre  

Campinarana 

Aberta  
18  11  0  0  0  1  

Campinarana 

densa  
0  19  5  0  6  0  

Floresta Aberta  0  3  24  0  3  0  

Floresta   densa  0  0  0  30  0  0  

Floresta 

Aluvionar  
0  0  2  0  28  0  

Vegetação 

Rupestre  
2  4  11  0  1  12  

  

A projeção classificou uma área total de 342.476,8 hectares, das quais 83.079,25 

hectares eram de Campinarana Densa, 96.691,29 eram de Campinarana Aberta, 60.819,5 

hectares eram de Floresta Aberta, 45.508,77 hectares eram de Floresta Densa, 42.030,53 

hectares de Floresta Aluvionar e 14.323,24 hectares de vegetação rupestre. Apenas uma 

pequena área antropizada foi identificada, com 24,1736 hectares, sendo provavelmente um 

garimpo, já apontado na Figura 1.4. Com isso foi possível ter uma ideia das dimensões das 

áreas naturais antes da intervenção humana na região.   

O diagnóstico da Vegetação elaborado por Sobral & Gallo-de-Oliveira, em 2006, 

aponta que a as Florestas Ombrófilas na RBNSC ocorrem predominantemente de forma Aberta, 

ao passo que os números apresentados pelo SIPAM mostram extensões equivalentes de 

Floresta Aberta e Floresta Densa. Este fator também compromete a acurácia da própria 

validação entre as classes de Floresta, uma vez que foram validadas com fotointerpretação de 

imagens da SPOT da época, que não eram tão nítidas.   

As Florestas Ombrófilas Densa Submontanas são descritas por Mähler Junior, 2006, 

como uma vegetação “formada por árvores muito próximas, com copas em alturas 

relativamente uniformes, formando um dossel contínuo. As árvores podem chegar aos 40 – 50 

metros de altura e as palmeiras são bem menores. Geralmente ocupam solos medianamente 

profundos. A castanheira (Bertholletia excelsa), o palmiteiro (Euterpe precatoria) e a 

sororoca (Phenakospermum guianense), são espécies características destas florestas”.  
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As Florestas Ombrófilas Abertas Submontanas são descritas em Mähler Junior, 2006 

como uma vegetação “marcada pela disposição espaçada das árvores, o que permite a 

passagem da luz, favorecendo o desenvolvimento de cipós ou trepadeiras, de palmeiras (e, 

algumas vezes, de bambus). Em alguns locais, os cipós desenvolvem-se tanto que podem 

envolver completamente as árvores de maior porte, transformando-as nas denominadas 

‘torres de cipó (climber towers). As palmeiras são mais comuns nas áreas mais baixas.”     

As florestas ombrófilas densas aluviais (floresta aluvionar) são descritas em Zappi et al 

2011 como “florestas alagadas pelos rios adjacentes durante a estação chuvosa. Apresentam 

porte e estrutura variáveis de acordo com a duração do período que permanecem inundadas, 

e as árvores de maior porte são distantes entre si e podem atingir 30 m de altura. A composição 

florística é distinta da Floresta Ombrófila Densa Submontana, embora apresente muitas 

espécies em comum, sendo que o sub-bosque é menos denso e menos diverso. Existem também 

áreas sazonalmente inundadas dominadas por Mauritia flexuosa L. (buriti), com comunidades 

vegetais formadas por poucas espécies.” Uma definição um pouco mais completa que a 

definição dada por Sobral & Gallo-de-Oliveira, 2006, “uma fitofisionomia característica dos 

terrenos aluvionares que refletem os efeitos das cheias dos rios ou das depressões 

periodicamente alagáveis”.   

No trabalho de revisão bibliográfica feito por Guimarães & Bueno, em 2016, são 

apontados diversos conceitos e subdivisões de Campinaranas, dos quais o que mais se 

assemelha à divisão feita na classificação do SIPAM, é a definição de Campina como 

“formações abertas (não florestais) da Amazônia, associadas a Podzóis hidromórficos, com 

ilhas de arbustos que variam entre um e cinco metros de altura, podendo ocorrer alguns 

indivíduos isolados de maior porte, chegando estes a atingir nove metros e sub-bosque 

composto por ervas das famílias Eriocaulaceae, Xyridaceae, Schizaeceae, Poaceae e 

Cyperaceae”, para a Classe Campinarana Aberta na Classificação do SIPAM. A Campinarana 

é definida com subdivisões de campinarana florestada e campinarana arborizada, para definir 

essa vegetação que ocorre sobre areia branca, porém com maior porte e maior cobertura do 

dossel. Embora estes três padrões possam ser identificados na RBNSC, por meio de 

mapeamento de imagens de satélite feito pelo SIPAM, só foi possível distinguir duas Classes. 

A Campinarana Florestada foi denominada Campinarana Densa, ao passo que a Campinarana 

Arborizada deve estar diluída entre as Classes de Campinarana Aberta e Campinarana Densa.   

As campinaranas também são descritas de forma genérica em Zappi et al 2011 como 

“Vegetação variada que pode apresentar-se sob forma de floresta densa baixa (Campinarana 
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Florestada) com dossel fechado e atingindo apenas 8-10 m de altura até uma fisionomia aberta 

(Campinarana Gramíneo-Lenhosa), com maior diversidade de plantas herbáceas, sobre solos 

pobres e arenosos, e está associada ao estresse hídrico.” No levantamento florístico para 

análise das paisagens da RBNSC, as campinaranas foram descritas principalmente nos sítios I 

(750500 8992000 21 S UTM), com as espécies características da fitofisionomia Humiria 

balsamifera, Caryocar brasiliense, Emmotum nitens, Myrcia subsessilis e Rhabdodendron 

amazonicum; e sítio VIII (750760 8983519 21 S UTM), com as espécies características 

Vochysia sp., Protium amazonicum, Jacaratia heptaphylla.  

Também foi apontado por Guimarães & Bueno, em 2016, que em geral as formações 

de Campinarana ocorrem em padrão insular, cercadas por uma matriz de Floresta de Terra 

Firme. No caso da RBNSC, é possível identificar as “ilhas” de formação de Campinaranas, 

cercadas pela Floresta Ombrófila a norte e leste, e pelas florestas estacionais e formações de 

cerrado a oeste e sul.  

As feições de Vegetação Rupestre são referidas em Zappi, 2011 como Campos 

Rupestres da Amazônia (afloramentos areníticos e graníticos), como “vegetação aberta com 

arvoretas e arbustos esparsos, que crescem em ilhas de solo sobre as rochas ou em fendas 

entre elas, com herbáceas rupícolas, especialmente bromélias, samambaias e orquídeas. São 

comuns também as trepadeiras e os cipós sobre as rochas e outros arbustos”.  

Portanto, os dados de referência realizados para a Avaliação Ecológica Rápida da 

RBNSC trazem informações importantes sobre as classes da paisagem da RBNSC, e avançar 

no mapeamento dessas classes depende de imagens antigas de melhor resolução espacial, além 

de dados de campo mais robustos, tais como estudos fitossociológicos especializados para uma 

melhor definição de quais são as áreas de distribuição destas fitofisionomias.          

Os dados de campo do ICMBio trazem diversos registros de paisagens com coordenada 

associada. Cada registro constitui uma amostra da paisagem, e pode servir de referência para a 

classificação supervisionada de imagens de satélite da unidade de conservação, bem como para 

validação desta classificação. No que se refere às paisagens naturais, estas amostras não foram 

munidas de estudo fitossociológico específico, tendo como referência a classificação realizada 

pelo SIPAM para o Plano de Manejo, a qual contou com estudo fitossociológico e levantamento 

florístico.   

Foram sistematizadas 48 amostras da paisagem, sendo 5 do ano de 2016, 15 do ano de 

2017, 3 do ano de 2018, 13 do ano de 2019 e 8 do ano de 2020, em áreas distintas da RBNSC. 
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Tendo como referência os mapa das fitofisionomias em 1985, seriam 5 amostras de 

campinarana aberta, 9 amostras de campinarana densa, 14 de floresta aberta, 3 de floresta 

aluvionar, 14 de floresta densa e 2 de vegetação rupestre. No entanto, 37 das 48 amostras 

coletadas estão severamente ou razoavelmente alteradas pela ação humana, e também revelam 

alguns tipos de intervenção humana sobre a paisagem, tais como plantio de campim para a 

pecuária, construção de açudes, construção de casas, plantio de bananas, abertura de ramais, 

exploração de madeira.  As amostras com fotografias estão no Anexo I. Ver figura 1.6. para 

localização das amostras.   
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Fig. 1.12. Amostras com registro fotográfico do ICMBio sobre a paisagem da RBNSC. Os 

registros conforme numeração apresentada estão nos anexos.   

  

Sobreposição dos dados de pressão antrópica sobre a paisagem  

As ocupações identificadas pelo ICMBio na RBNSC possuem coordenadas de 

referência tais como centroides de polígonos de áreas, coordenadas de casa, e portanto cada 

ponto desses representa uma área muito maior do que um simples ponto. No entanto, as 
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ocupações se dão de forma diferenciada, e ainda não foram reunidas informações suficientes 

para ter uma precisão do quanto de área essas pessoas de fato reivindicam como suas.   

Os dados de sobreposição destas coordenadas de referência indicam pressão antrópica 

sobre aquela fitofisionomia. 50 das 147 se sobrepõem às áreas identificadas como Floresta 

Aberta, 49 tiveram seus pontos de referência em área de Floresta Densa, 31 incidem sobre áreas 

de Campinarana Densa, 8 sobre áreas de Campinarana Aberta, 7 sobre áreas de floresta 

aluvionar, e 2 sobre área de Vegetação Rupestre.  

Tab. 1.4. Reivindicações territoriais da RBNSC por categoria e fitofisionomia onde ocorrem.    

  Casa  Abertura  Infra. 

Barragem  

Garimpo  Declarada  

  

Limites  Regeneração  

Campinarana 

aberta  
4  1  0  0  2  1  0  

Campinarana 

densa  
9  9  0  0  4  5  4  

Floresta    Aberta  18  16  2  0  2  3  9  

Floresta      

Densa  
23  18  0  1  0  1  6  

Floresta Aluvionar  2  4  0  0  0  1  0  

Vegetação 

Rupestre  

  

0  0  0  0  2  0  0  

  

Dentre as 252 autuações do ICMBio cujas coordenadas sobrepõem à RBNSC, 149 

incidiram sobre áreas originalmente de Floresta Densa, 50 sobre áreas de Floresta Aberta, 37 

incidiram sobre áreas de Campinarana Densa, 9 sobre Floresta Aluvionar e 7 sobre 

Campinarana Aberta. 62 das 149 autuações sobre Floresta Densa são pelo Artigo 49, sendo 

mais da metade do total de autuações deste tipo para a RBNSC.      



58 
 

  
 

  

Fig. 1.13. Coordenadas de referência das autuações do ICMBio por artigo da autuação, ao 

longo do território da RBNSC. Artigos de infrações contra a Flora foram destacados com ícone 

do tipo árvore.  

  

  

O mapeamento das unidades de paisagens naturais   
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A classificação SIPAM para o ano de 2005 apresenta algumas fontes significativas de 

erros, que consequentemente se reproduzem na projeção desta classificação para 1985. A 

poligonal da unidade de conservação usada na época é diferente da poligonal atual, com 

extensão de 343.500 hectares, e não condiz com os limites naturais da unidade de conservação, 

além de apresentar um leve deslocamento em função da diferença de georreferenciamento da 

imagem de satélite, em comparação com as imagens de Satélite atuais já ortorretificadas.   

A escala na qual foi elaborada a classificação SIPAM 2005, também pode ser uma fonte de 

erro a ser considerada. Sobretudo quando se refere a vegetação rupestre, uma vez que os 

afloramentos rochosos nunca estão completamente descobertos ao ponto de formarem grandes 

feições homogêneas, e muitas vezes se misturam com as feições de floresta e de campinarana. 

As classes de Floresta Aberta e Floresta Densa também devem compor mosaicos heterogêneos 

entre si, e não feições homogêneas como foram colocadas na classificação. Da mesma forma, 

as feições de Campinarana densa e aberta também devem conter pequenas feições dessas duas 

classes.   

Powell et al 2004, atentam que existe uma complexidade em categorizar regiões naturais em 

classes simples, onde as categorias extremas possivelmente tenham padrão espectral distinto, 

mas as classes intermediárias podem ser arbitrárias, e em seu estudo foram comparados 26 

estudos de classificação de imagens na Amazônia, onde foi encontrado 30% de discordância 

entre estes estudos, sobretudo referente às classes intermediárias de vegetação secundária. 

Estas discordâncias se devem a problemas de padronização metodológica e falta de clareza no 

estabelecimento das classes.   

A comparação entre o produto elaborado para o ano de 2005 e o produto derivado elaborado 

para o ano de 1985 não foi possível, em função das diferenças de poligonal, considerando que 

houve ajuste de classificação para se adequar a poligonal mais atual da RBNSC, além de o 

produto de 2005 ter deixado de classificar 10.274 hectares em função do fogo, além de outros 

ajustes manuais identificados nas poligonais, em função da classificação por fotointerpretação 

para 1985.  

É importante também colocar que a poligonal oficial atual da RBNSC também não corresponde 

aos limites naturais da unidade, apresentando erros nos limites da unidade definidos pelas 

margens de rios, como o Curuá e o Curuaés, mas apresenta um erro menor do que a poligonal 

utilizada para elaboração do Plano de Manejo.  
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Outra fonte de erro significativa está na definição do que seria Floresta Aberta, Floresta Densa 

e Floresta Aluvionar, por fotointerpretação de imagens de 1985 e de 2005. Na Classificação do 

SIPAM, a classe Floresta Aberta parece estar associada a regiões onde existe relevo acidentado, 

enquanto as regiões mais planas e baixas parecem ser classificadas como Floresta Densa, mas 

em imagens SPOT atuais do Google Earth, é possível constatar a presença de palmeiras em 

áreas que foram classificadas como Floresta Densa, o que pode ser um indício de Floresta 

Aberta. O estudo de vegetação coordenado por Sobral e Gallo-de-Oliveira em 2006, contou 

com nove sítios amostrais selecionados aleatoriamente a partir de áreas representativas em 

relação à diversidade de paisagens, acessíveis por via terrestre ou fluvial. As áreas amostradas 

tiveram como centroides os seguintes pontos: Sítio 1 (8992000 S 750500 E 21L UTM) 

campinarana aberta 83% e floresta aluvionar (17%); sítio 2 (8997600 S 754200 E 21L UTM) 

campinarana, floresta ombrófila densa, floresta aluvionar e áreas antropizadas (30%); sítio 3 

(9009000 S 762609 E 21L UTM) floresta aberta, área antropizada e afloramento rochoso; sítio 

4 (8996000 S 779000 E 21L UTM) floresta ombrófila densa e aberta, floresta estacional e 

floresta aluvionar; sítio 5 (8992000 S 750500 E 21L UTM) floresta ombrófila densa e aberta, 

afloramento rochoso e área antropizada; sítio 6 (8992000 S 750500 E 21L UTM) campinarana, 

floresta ombrófila densa e floresta aluvionar; sítio 7 (9021854 S 774172 E 21L UTM) floresta 

ombrófila densa, floresta ombrófila densa e aberta; sítio 8 (9021854 S 774172 E 21L UTM) 

campinarana, floresta ombrófila densa e aluvionar; sítio 9 (coordenada exata não informada, 

aproximadamente 9024000 S 766500 E 21L UTM) floresta ombrófila com palmeiras e floresta 

aluvionar (ICMBio, 2009).   

  

Conclusão:  

A Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo consiste em um mosaico de unidades 

de paisagem heterogêneas, consideradas altamente relevantes para a conservação, que vem 

passando por mudanças significativas ao longo dos anos, principalmente em função da ação 

humana sobre a paisagem. Esta mudança vem ocorrendo apesar da atuação do ICMBio que 

tenta consolidar a área como uma Reserva Biológica, e portanto livre de mudanças no meio 

natural causadas pela ação humana, e é influenciada por fatores políticos e econômicos. Mais 

informações sobre a dinâmica da paisagem ainda podem ser extraídas de dados secundários e 

da classificação supervisionada de imagens de satélite, como serão vistas nos próximos 

capítulos.    
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Capítulo 2: Análise exploratória dos dados secundários disponíveis 
para a RBNSC   
 

Introdução:  

As informações espaciais geradas através de sensoriamento remoto são valiosas no 

estudo da ecologia da paisagem, gerando dados quantificáveis sobre a cobertura de grandes 

regiões, mesmo à distância do objeto estudado. Desde o uso de fotografias aéreas em meados 

da década de 30 até a viabilização de imagens de satélites com boas resoluções espectrais, 

espaciais e/ou temporais, o sensoriamento tem sido uma ferramenta chave para a gestão de 

territórios, bem como a aplicação no estudo da ecologia de paisagens (Gergel & Turner, 

2017).   

Desde a década de 70 o INPE, com apoio dos órgãos de fiscalização ambiental, vem 

fazendo levantamentos de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira. Inicialmente foram 

usadas técnicas de interpretação visual de imagens óticas do sensor MSS Landsat 1 a 3, onde 

os produtos eram feitos casualmente por tiragens em resolução espacial de 80m. A partir de 

1988, com a disponibilidade dos produtos sensor TM, Landsat 4-5, iniciou-se uma série anual 

de desmatamento para toda a Amazônia Legal, também com interpretação visual de imagens 

com resolução espacial de 30 metros, sendo este o PRODES analógico. Com a evolução do 

método, ao final da década de 90 foi desenvolvida uma metodologia para registro automatizado 

do desmatamento, dando início ao PRODES digital a partir do ano de 2001  (Shimabukuro et 

al, 2013).     

O projeto TerraClass, de parceria entre o INPE e a Embrapa consistiu na qualificação 

da área desmatada registrada pelo PRODES, através da classificação de imagens do tipo 

Landsat e uso dos dados de NDVI do sensor MODIS em todo o território da Amazônia Legal 

para os anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014. O resultado gerou a classificação das paisagens 

de uso do solo em 12 classes distintas: desmatamento do ano; área urbana; mineração; mosaico 

de usos; cultura anual; pasto herbáceo; pasto arbustivo; pasto com solo exposto; pasto com área 

em regeneração; vegetação secundária; outros; área não-observada (Coutinho et al, 2008; 

INPE, 2020).   

O projeto MapBiomas é uma iniciativa não-governamental com parceria público-

privada, e desde julho de 2015 vem fazendo o mapeamento do uso e cobertura do solo em todo 

o Brasil, tendo produzido uma série de mapeamentos desde o ano de 1985 e atualizado 
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anualmente. O projeto usa o algoritmo Random Forest com alguns ajustes para a classificação 

de imagens de satélite, tendo como base a plataforma Google Earth-Engine. O projeto trabalha 

em redes colaborativas e os produtos estão disponíveis na web. (MAPBIOMAS, 2020).  

Os objetivos deste capítulo são:  

 Sistematizar dados classificados temporais e espaciais da RBNSC por meio 

dos produtos de classificação já disponíveis.   

 Testar a acurácia destes produtos disponíveis com os dados do ICMBio.   

 Analisar a dinâmica da paisagem da RBNSC a luz destes dados.  

  

Metodologia:  

Foram reunidas todas as informações de bases de dados georreferenciados de amplo 

acesso sobre a região, e foram feitos recortes para o território da RBNSC, com a ferramenta de 

seleção por localização, ferramenta de recorte de polígonos por interseção, Mapa de Calor 

(kernel), cálculo de área em hectares, gerar e converter coordenadas, além de outras. Estas 

bases foram consolidadas no sentido de trazer o máximo de informações relevantes para a 

dinâmica da paisagem na unidade de conservação. O programa de manuseio dos dados 

georreferenciados foi o QGIS versão 3.16. O datum utilizado foi preferencialmente o SIRGAS 

2000.   

Os produtos disponíveis identificados para esta análise foram a série TerraClass do 

INPE e a série MapBiomas do Projeto MapBiomas. Foram selecionados dois recortes da série 

TerraClass, um do ano de 2004 e outro do ano de 2014, com o objetivo de ter uma dinâmica de 

10 anos considerando o último ano de abordagem do projeto 2014. Ambos os recortes foram 

selecionados a partir da classificação TerraClass para a imagem de coordenada 226 066, 

baixado do Portal http://www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/terraclass2014.php, onde foi 

usada a ferramenta de recorte de toda a área dentro do polígono dos limites da RBNSC.  

Os dados MapBiomas foram baixados através da Plataforma do Google Earth Engine 

https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/mapbiomas/user-toolkit#, com 

recorte territorial da RBNSC, para os anos de 1985, 1990, 2004, 2005, 2010, 2014 e 2020. 

Estes anos do MapBiomas foram selecionados para fins de comparação com o Projeto 

TerraClass, bem como para ter uma dinâmica a cada 5 anos de abordagem do Projeto, tanto 

antes quanto depois da criação da RBNSC em 2005.      
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Foi feita a validação destes produtos classificados utilizando a ferramenta de seleção 

aleatória de polígonos, bem como a geração aleatória de pontos dentro dos polígonos do QGIS 

versão 3.16. Foram selecionados 30 pontos para cada classe, sendo 15 pontos extraídos a partir 

dos 5 polígonos maiores de cada classe e os outros 15 pontos selecionados a partir de 15 

polígonos selecionados aleatoriamente.  Estes pontos foram usados para comparar as feições 

incidentes, conforme classificada pelo produto e conforme fotointerpretação usando imagens 

de melhor resolução, bem como o acervo de registro da paisagem do ICMBio. Os dados foram 

consolidados em uma matriz de confusão.     

Além da validação, foi feita uma análise através da elaboração de matrizes, conforme 

descre Baca, 2004, com os dados de área classificada para cada paisagem por ano e por 

metodologia. Estas matrizes foram elaboradas com a ferramenta interseção do QGIS 3.16, entre 

os polígonos classificados para dois anos distintos, conforme dados de validação e a pertinência 

da análise. Através destas matrizes foi possível realizar uma análise exploratória dos dados 

secundários filtrados para as áreas da RBNSC, para se ter uma ideia de como tem evoluído a 

paisagem na unidade de conservação em um intervalo de pelo menos uma década e quais tipos 

de resultados foram encontrados em cada metodologia.  

  

Discussão dos dados  

Foram feitas considerações sobre as diferentes informações encontradas nas 

metodologias TerraClass e Mapbiomas, considerando os objetivos e métodos de cada uma. 

Bem como foram feitas considerações destas informações secundárias frente aos dados de 

paisagens produzidos pelo Censipam para o Plano de Manejo da RBNSC, bem como os dados 

de campo do ICMBio já discutidos no capítulo 1. Esta análise foi importante na definição das 

classes de paisagens a serem utilizados nos ensaios de classificação, a serem detalhados na 

próxima etapa do trabalho.    

  

Resultados:  

Quantificação e qualificação do desmatamento e degradação ambiental  

Os dados do PRODES consolidado até o ano 2020 indicam que 34.539,9671 hectares 

da RBNSC foram desmatados. Tendo como referência o mapa de classes feito para o ano de 

1985, do total desmatado em 2020, 12.733,23 hectares atingiram Floresta Aberta, 10.968,08 

hectares atingiram Floresta Densa, 1.624,18 hectares atingiram a Floresta Aluvionar, 8.020,15 
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hectares atingiram Campinarana Densa, 550,03 hectares atingiram Campinarana Aberta, e 

626,07 hectares atingiram áreas de vegetação rupestre.  

  

   

Fig. 2.1. Incidência de desmatamento, conforme dados do PRODES INPE até o ano 2020, por 

área de vegetação natural atingida ou impactada.  
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Ao longo dos últimos 13 anos de registro da série PRODES, a RBNSC teve 121,05 km² 

de área desmatada, e somados a estes, ainda foram extraídos de séries PRODES mais antigas 

os índices entre 2005 e 2007, que somam 59,15 km² desmatados, tendo um total de 180,2 Km² 

desmatados desde quando a unidade foi criada. Os índices anuais de desmatamento na RBNSC 

apresentaram oscilações a cada ano, tendo variado desde 0,3 km² desmatado em 2013 e 30,61 

km² em 2005, com média anual de desmatamento de 10,6 km² e desvio padrão de 9,13. Ver 

figura 2.2.        

 Fig. 2.2. Taxas anuais de desmatamento na RBNSC, conforme dados do PRODES.   

As terras desmatadas na RBNSC são convertidas quase que totalmente em pastagem 

para gado, mas outras atividades podem ser identificadas em quantidade desproporcionalmente 

menor, tais como garimpo, cultivo de banana, construção de açudes, pomares, estradas ou 

outras infraestruturas.   

O ano de 2015 apresentou desmatamento total de 1.976,048 hectares, sendo o terceiro 

pior da série, dos quais apenas 40,83 hectares foram destinados para o plantio, de acordo com 

os dados de campo do ICMBio, que apurou ou visitou todos estes desmatamentos. O polígono 

PRODES id 566194 de 1.482,86 hectares, por exemplo, foi convertido em pastagem (ver figura 
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2.3), sendo o maior desmatamento do ano. A poligonal de desmatamento de id 566271 de 40,83 

hectares foi dedicada ao plantio (ver figura 2.4).   

  

Fig. 2.3. Apuração do desmatamento PRODES 566194, no ano de 2016. Fonte: ICMBio.   

 Fig. 2.4. Apuração do desmatamento PRODES 566271, no ano de 2016. Fonte: ICMBio.  

Em análise atual após 6 anos, dos 12 desmatamentos que ocorreram em 2015, 8 foram 

embargados. A fotointerpretação da imagem Sentinel 2 de 15/07/2021 com composição falsa 

cor, indica que apenas duas dessas áreas embargadas aparentam estar sem uso e em regeneração 

natural, representando 54,417 dos 1.976,048 hectares desmatados, ou 2,75% do total. Todos 



69 
 

  
 

estes desmatamentos foram realizados por ocupantes já estabelecidos na área da RBNSC. Ver 

tabela 2.1 e figura 2.5.  

Tab. 2.1. Análise dos desmatamentos série PRODES de 2015 conforme dados de apurações 

de infrações do ICMBio e análise de imagens Sentinel 2. Fonte: INPE e ICMBio.  

Id Prodes  Image_date  Area (ha)  Uso   Embargo  Regeneração  

565722  2015-07-22  158,7966  Pasto  021572 B  Não  

566194  2015-07-22  1482,8597  Pasto  027042 B  Não  

566195  2015-07-22  22,4889  Pasto  Não  Não  

566252  2015-07-22  27,0623  Pasto  006294 B  Sim  

566253  2015-07-22  26,4225  Pasto  037753 A  Não  

566255  2015-07-22  10,8070  Pasto  657590 E  Não  

566256  2015-07-22  27,3547  Pasto  026801 B  Sim  

566258  2015-07-22  20,3016  Pasto  Não  Não  

566260  2015-07-22  142,1905  Pasto  027206 B  Não  

566271  2015-07-22  40,8834  Lavoura  021165 B  Não  

628963  2015-07-29  7,2826  Pasto  Não  Não  

628971  2015-07-29  9,5983  Pasto  Não  Não  

  

 Fig. 2.5. Exemplos da análise multitemporal dos polígonos PRODES identificados no ano de 

2015: 1 – Polígono id 566194; 2 – Polígono id 566252.  
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Entre os anos de 2015 e 2021, foram registrados 7.665 focos de calor pelo Satélite 

NASA Suomi-NPP, sensor VIIRS. O primeiro registro desta série se deu em 06/01/2015 às 

17:48h, e a última foi do dia 29/10/2021 às 16:52h. Os registros totais de focos no interior da 

RBNSC por ano foram 781 em 2015, 312 em 2016, 2421 em 2017, 485 em 2018, 800 em 2019, 

2337 em 2020 e 529 em 2021. Os meses que mais registraram focos de calor ao longo destes 7 

anos foram agosto com 3142 focos e setembro com 3729 focos, julho apresentou 287 focos e 

outubro 443, os demais foram abaixo de 33 focos.    

 Fig. 2.6. Registro de focos de calor por ano na RBNSC. Fonte: INPE Queimadas.    
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 Fig. 2.7. Registro de focos de calor ao longo dos anos da série entre 2015 e 2021. Fonte: 

INPE Queimadas.  

Foram selecionados aleatoriamente 100 pontos da série de focos de calor para teste de 

acurácia e avaliar onde estes focos incidiram, usando análise por fotointerpretação de imagens 

do tipo Sentinel 2 em composição falsa cor. Dos 100 pontos sorteados, apenas 9 não puderam 

ser confirmados como queimados através de imagens de satélite. Das 91 áreas com queima 

confirmada, 60 incidiram sob área antropizada, 11 em campinarana aberta, 6 em floresta aberta, 

5 em campinarana densa, 5 em floresta densa,  2 em vegetação rupestre e 2 em floresta 

aluvionar.    
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Fig. 2.8. Confirmação por fotointerpretação de áreas queimadas na RBNSC: 1 – Campinarana 

aberta e Campinarana densa; 2 – Pastagem e floresta.    

A partir dos pontos de focos de calor registrados na RBNSC, foi elaborada uma análise 

de nucleação Kernel com 500 metros de raio de influência para cada foco, onde foi estimada 

uma área de 79.238,86 hectares da RBNSC atingida pelo fogo ao longo desses 6 anos. Dentro 

desta área atingida, foram identificadas 4 áreas de maior incidência de focos de calor, conforme 

pode ser observado na figura 2.9.       
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Fig. 2.9. Mapa da densidade de incidência de focos de calor NPP na RBNSC entre os anos de 

2015 e 2021. Fonte: INPE Queimadas, 2021.   

Dos 7.665 focos de calor registrados ao longo de 6 anos, 3.799 sobrepõem a algum 

polígono de desmatamento da série PRODES. Todas as áreas de nucleação da incidência de 

fogo se deram em áreas de pastagem, sobretudo em fronteiras de desmatamento, como a região 

da Bucha e a região do Pitxatxá.   
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Considerando o mapa da vegetação de 1985, dos 7.665 focos de calor que foram 

detectados entre os anos de 2015 e 2021, 3.094 incidiram sobre área originalmente ocupada 

por Floresta Densa, 1.797 incidiram sobre a área originalmente ocupada por Campinarana 

Densa, 1.540 sobre área original de Floresta Aberta, 523 atingiram áreas de Campinarana 

Aberta, 490 sobre área de vegetação aluvionar, e 218 sobre áreas de vegetação rupestre.   

Um caso notório de ocorrência de fogo em um mosaico de campinaranas em 

2018,  demonstra o quanto esta formação é vulnerável aos incêndios provocados em 

consequência do desmatamento. Conforme estimativa do estudo de nucleação, 2.119,9 hectares 

de campinaranas foram atingidos neste evento, que surgiu a partir de um pequeno 

desmatamento de cerca de 10 hectares em área de floresta aluvionar, que se espalhou para a 

área de campinarana. A área de vegetação danificada e o desmatamento, ainda que em floresta, 

não foram contabilizados na série PRODES. Ao longo deste evento, foram registrados 206 

focos de calor do tipo NPP para a área, tendo início com dois focos registrados em 24/07/2018 

às 18:00h, e terminou com o registro de 3 focos de calor em 17/09/2018 às 04:48h.         

 Fig. 2.10. Dinâmica de queimada em vegetação de Campinarana na RBNSC.   

Foi elaborada uma matriz de dinâmica da paisagem com base nos dados do PRODES, 

e tabulada na Tabela 2.2. A matriz mostra quais fitofisionomias foram mais atingidas pelo 
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desmatamento em uma comparação entre a paisagem em 1985 e o ano de 2020. Este estudo 

não testou se houve mudança entre as classes de paisagens naturais, no entanto existem 

mudanças de classe naturais que podem ser possíveis em curto prazo devido à degradação das 

áreas naturais pelo efeito do fogo ou da exploração de madeira. Também é possível que partes 

das áreas mensuradas pelo PRODES tenham regenerado ao longo do tempo, tornando-se uma 

floresta secundária.      

Tab. 2.2. Valores em hectares de áreas das classes da paisagem natural, conforme dados do 

PRODES e os dados de classificação referentes ao ano de 1985.   

          2020        

    Camp. 

Aberta  

95.999,90  

Camp. 

Densa  

74.709,29  

Floresta 

Aberta  

48.286,87  

Floresta 

densa  

34847,09  

Floresta 

Aluvi.  

40.436,78  

Vegetação 

Rupestre  

13.933,17  

Área 

Antropica  

34.539,97  

1985 

Camp. Aberta  

96.691,29  
95.999,90  0  0  0  0  0  691,38  

Camp. densa  

83.079,25  
0*  74.709,29  0  0  0  0  8.369,95  

Floresta Aberta  

60.819,5  
0  0  48.286,87  0  0  0  12.532,63  

Floresta   densa 

45.508,77  
0  0  0*  34847,09  0  0  10.661,68  

Floresta 

Aluvionar  

42.030,53  

0  0  0  0  40.436,78  0  1.593,75  

Vegetação 

Rupestre  

14.323,24  

0  0  0  0  0  13.933,17  390,07  

Área Antropica   

24,17  
0  0  0  0  0  0  24,17  

*Potencial mudança entre classes.  

O recorte territorial dos dados Terraclass para a RBNSC, abrangeu uma área total de 

346.598,4 hectares e contém as seguintes classes caracterizadas: Corpo d’água (Água); 

desflorestamento no ano (Desf.); vegetação natural não florestal (N. flrsta); não observado (N. 

Obs.); mineração (Miner.); (Outros), afloramentos rochosos e bancos de areia; pastagem 

cultivada arbustiva (Past. A); pastagem cultivada herbácea (Past. H); vegetação natural florestal 

primária (Veg. P); vegetação natural florestal secundária (Veg. S). Os dados brutos do 
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TerraClass em hectares, bem como a interseção entre as classes de paisagens na unidade de 

conservação em um intervalo de 10 anos estão expressos na matriz a seguir:  

Tab 2.3. Dinâmica de 10 anos das classes da Paisagem da RBNSC, conforme dados do projeto 

TerraClass.   

   2014  

   Desf.  

425,88  

Mine  

11,41  

Past. A  

4.288,04  

Past. H  

14.629,53  

Veg. P  

135.270,57  

Veg. S  

6.292,57  

Outros  

252,94  

N. Obs.  

660,17  

2004 

Desflorest. 

2.169,96  

0,00  0,00  246,06  1.374,96  0,00  353,88  6,47  188,6  

Miner.   

0,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Past. A 

2.958,43  

0,00  0,00  277,89  1.784,60  0,00  469,53  3,95  0,00  

Past. H 

5.109,17  

0,00  0,00  260,72  4.426,88  0,00  251,20  95,63  0,00  

Veg. P 

145.157,37   

425,87  0,18  2.501,89  4.288,47  135.270,50  1.950,11  118,51  468,79  

Veg. S 

5.102,28  

0,00  1,17  739,59  965,96  0,00  2.830,10  28,37  0,09  

Outros 493,50  0,00  10,06  156,02  178,5  0,00  146,23  0,00  2,69  

N. Obs. 

840,39   

0,00  0,00  70,59  677,04  0,00  92,76  0,00  0,00  

   

Nesta análise utilizando os dados do TerraClass para os anos de 2004 e 2014, foi 

possível observar que o desflorestamento de 2.169,96 hectares contabilizado em 2004 se 

desdobrou em outras 4 categorias, onde a principal foi a pastagem cultivada herbácea, com 

cerca de 1.374,96 hectares ou 63,36% do total desmatado, outra parcela de 343,88 hectares ou 

16,31% do total desmatado regenerou convertendo-se em vegetação secundária, e 246,06 

hectares ou 11,34% do total se tornou pastagem com presença de vegetação natural arbustiva.  
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Fig. 2.11. Mapa de Classes do Projeto TerraClass para o ano de 2004, com recorte territorial 

para a RBNSC.  
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Fig. 2.12. Mapa de Classes do Projeto TerraClass para o ano de 2014, com recorte territorial 

para a RBNSC.     

Os dados de pastagem herbácea e pastagem arbustiva indicam as áreas no interior da 

RBNSC que são usadas como pastagens para criação bovina. Os testes de validação com 30 

pontos aleatórios para cada classe, realizados na série 2014, usando uma imagem Landsat 8 

comparada com Google Satellite e o auxílio da imagem Sentinel 2 de 2016, indicam uma 
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acurácia de 60% para pastagem herbácea e 53% para pastagem arbustiva. Considerando as duas 

classes de pastagem como uma só, a acurácia chega a 65%. A confusão com áreas de Floresta 

Secundária se deu principalmente em função de pequenos fragmentos florestais que se formam 

nas beiras de rios desmatados e pela proximidade entre pasto e floresta. A área de pasto 

cultivado herbáceo totalizava 5.109,17 hectares em 2004, e toda ela permaneceu como pasto 

em 2014. Entretanto a área de pasto herbáceo em 2014 já somava 14.456,52 hectares, o que 

representa um crescimento de 186% em relação à 2004.   

Tab. 2.4. Recorte da matriz de confusão para as classes de Pastagem Arbustiva e Pastagem 

Herbácea na série TerraClass 2014.  

  Floresta 

Primária  

Floresta 

Secundária  

Vegetação 

Natural não 

florestal  

Pastagem 

Herbácea  

Pastagem 

Arbustiva  

Desfloresta-

mento  

Água  

Pastagem 

Herbácea  

0  3  4  18  4  0  1  

Pastagem 

arbustiva  

1  6  5  1  16  1  0  

  

Os dados da dinâmica de áreas de vegetação secundária em 2004 revelaram que uma 

quantidade insignificante destas áreas se tornou vegetação primária, e da área total 2004 de 

5.102,28 hectares, cerca de 2.830,10 hectares ou 56% continuou como floresta secundária em 

2014. O inverso, no entanto, apresentou tamanho significativo, cerca de 1.950,11 hectares ou 

1,34% da floresta nativa primária se tornou floresta nativa secundária em 2014.     

A única feição classificada como mineração na série 2014, já existia em 2004, começou 

a se formar entre os anos de 1999 e 2000 e continua existindo em 2021. Essas informações 

podem ser observadas na consulta direta às imagens de satélite Landsat 05 e 08, bem como nas 

imagens Sentinel 2 e do Google Earth. Foi verificado também que a feição é maior do que os 

11,41 hectares classificados em 2014, não tendo a área se recuperado no espaço de 15 anos de 

existência da RBNSC.  
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 Fig. 2.13. Mapa comparativo da feição identificada como Mineração pelo Projeto TerraClass, 

série 2014, marcada em vermelho, comparada com as imagens de Satélite Landsat 05 (bandas 

07, 04 e 02) de 21/06/2004, Landsat 08 (bandas 06, 05 e 04) de 04/08/2014, Sentinel 02 (bandas 

04, 08 e 03) de 15/07/2021, bem como a feição demonstrada em imagem do Google Satellite 

2015.    

A categoria outros, que apresentou 493,5 hectares em 2004 e 252,94 hectares em 2014, 

não apresentou sobreposição entre si. Esta informação indica que nenhum destes polígonos está 

na classe abrangida em outros, como afloramentos rochosos e bancos de areia, mas sim classes 

de pastagem ou desflorestamento as quais podem não ter sido classificadas precisamente pelo 

método na série de 2004.    

A classe Vegetação Natural Não Florestal abrangeu 184.702,54 hectares, 

correspondendo a  53,29% do território total analisado. Esta classe é uma região de exclusão 

da análise do TerraClass, considerando que a metodologia tinha como objetivo analisar a 

dinâmica de uso do solo relacionada ao desmatamento, e portanto só abrangeu as áreas de 

floresta. Em função disso, não houve modificação das feições ao longo da série. Analisando 

essa classe por meio de imagens Sentinel 2 de 21/07/2016, com 100 pontos de verificação, foi 

observado que 18 pontos estavam em feições de floresta, 4 em afloramentos rochosos, 2 em 
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pastagem ou solo descoberto e a grande maioria, 76 pontos, estava em área de campinarana de 

diversas tipologias. Ao menos 98 dos 100 pontos amostrados não sofreram alterações em 

relação aos anos de 2004 e 2014.         

Tab. 2.5. Análise de 100 pontos da classe Vegetação Natural Não Florestal da série TerraClass, 

no recorte territorial da RBNSC.  

  Floresta  Campinarana  Vegetação 

Rupestre  

Pastagem  

Vegetação natural não 

florestal  

18  76  4  2  

  

Análise exploratória dos dados MAPBIOMAS para a RBNSC  

O recorte dos dados do MapBiomas Coleção 6.0 para a RBNSC, com recorte temporal 

similar ao do TerraClass, bem como outros recortes temporais mais adequados ao período de 

criação da RBNSC e à dinâmica quinquenal, mostra as seguintes informações:    

Tab. 2.6. Dados de área em hectares classificados pelo Projeto MapBiomas ao longo de sua 

série, no recorte territorial da RBNSC.   

Classes  1985  1990  2004  2005  2010  2014  2020  

1.1. Floresta  255.456  261.684  236.274  231.439  223.373  223.908  203.907  

1.2. Formação 

savânica  

24.109  29.795  26.467  25.890  22.975  23.963  18.994  

2.1. Campo 

Alagado  

102  81  77  76  76  75  92  

2.2. Formação 

Campestre  

50.422  49.803  50.101  49.927  49.390  49.567  49.078  

3.1. Pastagem  11.976  702  28.952  34.401  45.896  43.493  69.158  

3.2. Agricultura  1  5  168  295  168  445  660  

5.1. Rio e Lago  15  12  43  54  204  166  192  

  

As classes encontradas no recorte territorial da RBNSC foram: floresta e formação 

savânica representando a macroclasse floresta; campo alagado e formação campestre 

compondo a macroclasse formações naturais não-florestais; pastagem e agricultura compondo 

a macroclasse agropecurária; e rio e lago compondo a macroclasse de água.  

O recorte territorial para o ano de 2020 abrangeu um total de 48.651 polígonos, sendo 

5.940 classificados como floresta, 12.959 como Formação Savânica, 187 como campos 

alagados, 12.445 como formação campestre, 16.714 como pastagens, 348 como lavouras e 58 
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como água. Foi realizada a validação através da fotointerpretação das imagens Sentinel 2 de 

10/07/2020 e 15/07/2021, e se utilizando dos dados de campo do ICMBio, onde foi construída 

uma matriz de confusão para o produto do ano 2020. O kappa calculado foi de 0,267, e a matriz 

foi tabulada na tabela 2.7.     

Tab. 2.7. Matriz de Confusão das Classes MapBiomas Coleção 6.0 do ano de 2020 no recorte 

territorial da RBNSC.     

  Floresta  Formação 

savânica  

Campo 

alagado  

Formação 

campestre  

Pastagem  

  

Agricultura  Rio e Lago  

Floresta  

  

11  13  0  4  2  0  0  

Formação 

savânica  

0  11  0  19  0  0  0  

Campo 

alagado  

0  7  3  13  0  0  7  

Formação 

campestre  

1  7  2  20  0  0  0  

Pastagem  

  

0  3  0  20  7  0  0  

Agricultura  

  

0  0  0  8  22  0  0  

Rio e Lago  1  0  0  2  1  0  26  

  

Foi encontrada uma expressiva confusão entre as classes Floresta e Formação Savânica. 

A acurácia da classe Floresta foi de 37%, considerando a classe floresta a formação de floresta 

ombrófila tipicamente amazônica e a floresta aluvial. 43% do que foi classificado como floresta 

pode ser verificado como Formação Savânica, e nesta análise foi considerada formação 

savânica as áreas inseridas no contexto de campinaranas, onde apresentou-se uma maior 

densidade de área verde, o restante foi classificado como formação campestre ou pastagem.   

A classe Formação Savânica apresentou acurácia de 37%. 63% das feições classificadas 

como Formação Savânica se revelaram como Formação Campestre, sendo esta a vegetação 

localizada em contexto de campinarana com rareamento da vegetação.   

A classe Campo Alagado é difícil de validar, considerando que a depender da 

sazonalidade, uma área de Formação Campestre pode se tornar um Campo Alagado e vice-
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versa. Foram consideradas áreas alagadas aquelas feições que estavam em um contexto de 

vegetação aluvial, com a vegetação rarefeita, apresentando acurácia de 10%.         

 Fig. 2.14. Amostras referentes à validação do produto MapBiomas 2020: 1 – Floresta; 2 – 

Formação Savânica; 3 – Formação Campestre; 4 – Pastagem.       

A classe de formação campestre abrange tanto as áreas de campinarana de estrato mais 

herbáceo e vegetação arbustiva mais espaçada, quanto as áreas de afloramento rochoso, onde 

a escala abrangida para o projeto MapBiomas não buscou diferenciar essas duas classes de 

formações naturais neste recorte territorial. A classe apresentou acurácia de 67%.   

A classe pastagem é extremamente diversa no que se refere a assinatura espectral, 

abrangendo desde áreas com solo exposto e incluindo ramais e estradas, pastos herbáceos, 

pastagens com regeneração da vegetação nativa desde as pioneiras até outros estratos 

arbustivos mais avançados, porém ainda com a predominância de capim. Muitas áreas naturais 

degradadas pela ação do fogo, mas que não foram ocupadas pela atividade agropecuária, foram 

também classificadas como pastagem, o que explica 67% das feições de pastagem terem sido 

verificadas como formações campestres. 23% das feições amostradas eram de fato pastagens.   

Em função da baixa acurácia da classe Pastagem na RBNSC, considerando que a 

mesma apresentou uma quantidade grande de polígonos 16.714 (34%) de 48.651, dos quais os 
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tamanhos variam entre 0,0882 e 8.227,9036 hectares, e a grande maioria destes polígonos 

13.870 (83%) de 16.714 possui menos de 1 hectare de extensão. Foi realizada uma nova 

amostragem com a seleção aleatória de 100 polígonos. Estes polígonos selecionados variaram 

entre 0,09 e 8.227,9 hectares. A taxa de acerto foi de 28%, com 28 polígonos entre 100 

classificados como pastagem.   

Tab. 2.8. Matriz de confusão com amostragem de 100 polígonos selecionados a partir da classe 

pastagem da série MapBiomas 2020 coleção 06 no recorte territorial da RBNSC.  

  Floresta  Formação 

savânica  

Campo 

alagado  

Formação 

campestre  

Pastagem  

  

Agricultura  Rio e Lago  

Pastagem  8  14  0  48  28  0  2  

  

A classe agricultura está associada às áreas ocupadas por casas e pequenos sítios, onde 

se pratica o plantio, muito embora não seja possível ter certeza destas ocupações por meio de 

imagens de satélite, esta classe traz forte indício de ocupação com moradia e plantação, algo 

não raro de acontecer na RBNSC. Não houveram acertos nesta amostragem, sendo a maioria 

dos polígonos classificados para esta classe de fato pastagens 73%.      

A classe Rio e Lago abrange também os represamentos artificiais feitos pela ação 

humana. Isto explica o motivo de as áreas de espelho de água na RBNSC terem saltado de 54 

hectares em 2005 para 204 hectares em 2010. Tendo como destaque o represamento realizado 

no Rio Curuá entre os anos de 2007 e 2009 para construção de uma Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH), que aumentou significativamente a quantidade de hectares de espelho de 

água no interior da RBNSC. A acurácia desta classe foi de 87%, constituindo um dado 

satisfatório.    
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Fig 2.15. Recorte territorial da RBNSC da classificação MapBiomas Coleção 6.0 para o ano de 

2005.    
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Fig 2.16. Recorte territorial da RBNSC da classificação MapBiomas Coleção 6.0 para o ano de 

2020.    
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Discussão:  

Produtos de classificação, escala de abrangência e concordância   

Conforme foi discutido no Capítulo 1, no contexto da RBNSC existe um gradiente de 

formações florestais de diferentes fisionomias, com mosaicos que variam da floresta ombrófila 

tipicamente amazônica, com árvores de maior porte, até as florestas de campinarana, que têm 

menor altura e menor espessura dos troncos. Além disso, as formações de campinarana 

costumam apresentar pelo menos três estratos distintos, herbáceo, arbustivo e arborícola, e 

muitas vezes estas feições estão misturadas umas com as outras, o que pode dificultar a 

classificação desta fitofisionomia, levando a dados de classificação distintos a depender da 

abordagem.    

Neste sentido, resultados pouco acurados para o mapeamento de florestas e formações 

savânicas são esperados, considerando a resolução espacial de 30 metros das imagens Landsat 

usadas na classificação destas fitofisionomias. Por este mesmo motivo, é também esperado que 

a formação savânica se confunda com as formações campestres, considerando que os estratos 

arbustivos variam muito ao longo do território, e as formações campestres por sua vez se 

confundam com as formações de vegetação rupestre, formando este contínuo da vegetação 

natural, onde muitas vezes não há uma separação física nítida.  

Powell et al 2004, atentam que existe uma complexidade em categorizar regiões 

naturais em classes simples, onde as categorias extremas possivelmente tenham padrão 

espectral distinto, mas as classes intermediárias podem ser arbitrárias, e em seu estudo foram 

comparados 26 estudos de classificação de imagens na Amazônia, onde foi encontrado 30% de 

discordância entre estes estudos, sobretudo referente às classes intermediárias de vegetação 

secundária. Estas discordâncias se devem a problemas de padronização metodológica e falta 

de clareza no estabelecimento das classes.  

Cada projeto de classificação teve um mapeamento diferenciado da paisagem. A 

classificação do SIPAM teve como objetivo o mapeamento das fitofisionomias para os 

diagnósticos do Plano de Manejo da RBNSC, sendo um produto focado neste recorte territorial, 

e mapeou 7 classes da paisagem, sendo 6 classes da paisagem natural e 1 classe antrópica, além 

de ter usado a base de hidrografia para representar a água. O projeto TerraClass, que tem como 

foco a qualificação do desmatamento, e tem como recorte territorial a Amazônia Legal, 

classificou menos da metade do território da RBNSC, e encontrou 8 classes da paisagem, sendo 

5 antrópicas e 3 naturais. O projeto MapBiomas 6.0. tem como recorte o bioma Amazônico, e 
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no recorte da RBNSC, foram mapeadas 7 classes, sendo 5 classes naturais e 2 classes 

antrópicas. Ver tabela 2.9.   

Tab. 2.9. Equivalência das classes da paisagem conforme diferentes produtos de classificação 

do território da RBNSC.   

SIPAM 2005   TerraClass 2004/2014  MapBiomas 6.0  

-  Água  Rios, lagos e oceanos  

Campinarana Aberta  

  
Vegetação natural não florestal  

Campos alagados  

Formação campestre  
Vegetação Rupestre  

Campinarana densa  
Formação savânica  

Floresta primária  

  

Floresta Aberta  

Floresta  
Floresta densa  

Floresta Aluvionar  

-  Floresta secundária  

Área Antropizada   

Pasto herbáceo  

Pasto arbustivo  Pastagem  

Desflorestamento  

Mineração  -  

-  Agricultura  

  

O projeto TerraClass contempla classes de agricultura anual, mas não mapeou áreas de 

agricultura na RBNSC. A coleção MapBiomas 6.0 possui categorias de mineração, mas 

também não mapeou esta classe para a RBNSC. A categoria água na classificação SIPAM 2005 

é a base de hidrografia em linha, apesar de o mesmo ter identificado 1.027 hectares de água, a 

mesma não está incorporada ao produto classificado.  

Considerando o detalhamento dos tipos de floresta dado pela classificação SIPAM 

2005, o fato de não ter floresta secundária no mapeamento, enquanto o TerraClass encontrou 

5.102,28 hectares deste tipo de formação, reforça a imprecisão das classes de floresta dadas 

por este produto. O teste de validação do produto do SIPAM 2005, no entanto, não foi capaz 

de identificar esta imprecisão.  
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A categoria Floresta no MapBiomas apresentou 268.200,43 hectares, enquanto que no 

TerraClass, as Vegetações Primária e Secundária combinadas apresentaram 139.894,54 

hectares. Considerando também que a Formação Natural Não-Florestal apresentou 1.665,06 

hectares no MapBiomas, contra 184.702,52 do TerraClass, o que denota que apesar de terem o 

mesmo nome, são classes diferentes.  

A classificação detalhada das formações naturais não-florestais é importante no 

contexto da RBNSC, e indispensável para a análise da dinâmica da paisagem nesta unidade de 

conservação, considerando a característica regional única desta fitofisionomia. Apesar de 

bastante impreciso, o produto que melhor qualificou esta fitofisionomia foi o do SIPAM 2005, 

considerando a extensão da área e a menor confusão com outras classes. Os produtos do 

TerraClass não são aplicáveis para analisar este tipo de fitofisionomia, considerando que se 

trata apenas de uma camada máscara, e os produtos do MapBiomas apresentaram grande 

confusão com a classe pastagem, chegando a ter mapeado 11.976 hectares de pastagem em 

1985, quando a ocupação humana na região se limitava apenas a um garimpo de 24,17 

hectares.  

Os dados de áreas de pecuária, no MapBiomas, estão agregados em uma só classe 

Pastagem, a qual apresentou em 2014 o valor de 43.493 hectares, ao passo que o TerraClass 

apresentou 18.693,72 hectares, somando Pasto Herbáceo e Pasto Arbustivo. O TerraClass por 

ser um projeto baseado nos dados do PRODES, consegue diferenciar desmatamento de áreas 

de pastagem, muito embora só o fez para as áreas de floresta da RBNSC. Dentro da área 

máscara de Formação Natural não Florestal, foram identificadas áreas de floresta e de 

pastagem, o que indica que o desmatamento na RBNSC pode ser ainda maior do que indica o 

PRODES. Estes fatores podem justificar parte da discrepância da informação entre os dois 

produtos, somados ao fato de áreas de campinarana terem sido classificadas como pasto no 

projeto MapBiomas.    

Neves et al, 2020, em uma análise de concordância entre as séries TerraClass e os 

mesmos anos para os produtos MapBiomas coleção 2.0 e 3.0, precisou criar classes abrangentes 

que aglutinassem classes detalhadas, para equivaler os dois produtos. A análise de 

concordância por pixel dos dois produtos foi de 87,4% e 81,6% entre o TerraClass e a coleção 

2.0 e 92,0% e 92,3% em relação à coleção 3.0. A região da RBNSC foi apontada no estudo 

como de discordância entre as metodologias.           
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A composição de formações naturais na RBNSC traz complexidades espectrais que são 

difíceis de serem abordadas em Projetos de Classificação de escala mais ampla, como o 

MapBiomas e TerraClass, muito embora as informações geradas por estes produtos sejam 

bastante valiosas no sentido de já demonstrarem em diferentes complexidades, e com 

informações muitas vezes complementares, uma dinâmica de transformação do território. Em 

função desta complexidade, o território da RBNSC necessita de uma metodologia de 

mapeamento mais voltado para esta área que contém classes e complexidades muito 

específicas.   

  

Desmatamento e degradação da paisagem natural na RBNSC  

A metodologia de classificação de imagens Landsat em busca de uma atualização anual 

da área desmatada na Amazônia brasileira se baseia em uma série de passos automatizados, 

que envolvem ler a imagem, realizar tratamentos para realce, escanear e vetorizar os agregados, 

mascarar a região com os limites históricos de não-floresta, gerar imagens segmentadas e 

prontas pra análise com resolução espacial de 60m, classificar a imagem, e finalmente gerar o 

dado de desmatamento. O principal indicador espectral para identificar a modificação da 

vegetação nas imagens é a resposta espectral da fração sombra da imagem, a qual está mais 

relacionada com a estrutura de dossel da vegetação (Dutra et al, 2003; Shimabukuro et al, 

1998).   

Em 2014, Shimabukuro et al propôs uma metodologia para identificar áreas danificadas 

e de exploração de madeira, baseada na diferença de textura das áreas classificadas para a classe 

floresta, segmentando e classificando as imagens Landsat nas classes floresta, corte raso e 

floresta com exploração de madeira. E então uma segunda classificação da imagem classifica 

as classes em áreas queimadas ou não. Esta metodologia quantifica as áreas danificadas e a 

degradação ambiental, mas necessita validação visual e não compõe o dado oficial do 

PRODES.          

Desta forma, o dado PRODES indica as áreas desmatadas, onde a cobertura florestal é 

quase que completamente removida, em áreas de ocorrência de florestas. Sendo assim, ainda 

podem existir áreas de floresta degradadas ou danificadas, ou mesmo áreas com a vegetação 

nativa suprimida em locais que não tinham cobertura florestal, tais como campinarana aberta e 

vegetação rupestre, e não terem sido contabilizadas pela série PRODES, como demonstra a 

figura 2.10. Somados a isso, foi amostrado que a máscara do PRODES para formação natural 
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não florestal também inclui áreas de floresta, o que pode ser mais uma fonte de subnotificação 

do registro do desmatamento e degradação das áreas naturais pela série PRODES.      

Por outro lado, a série PRODES identifica e quantifica quais as áreas que sofreram 

desmatamento, mas não indica quais dessas áreas foram regeneradas. Podendo inclusive ter um 

duplo registro de desmatamento ao longo da série na mesma área, não significando que houve 

um aumento das áreas antropizadas no território da RBNSC. No entanto, se o percentual de 

área que se regenera seguir o mesmo padrão da série PRODES registrada em 2015, a área 

convertida na RBNSC é provavelmente maior do que indica a soma da série PRODES.    

A evolução da análise do PRODES, foi o esforço de classificar este desmatamento 

registrado pelo projeto TerraClass, o qual traz um grande detalhamento das classes de uso do 

solo na RBNSC, indicando também as áreas em regeneração. A série TerraClass é 

provavelmente a melhor e mais detalhada informação sobre uso do solo disponível para o 

território da RBNSC, mas infelizmente a série não foi continuada, tendo seu último ano de 

registro em 2014.   

A RBNSC conta com um produto detalhado, porém pouco acurado de classificação das 

formações naturais. A união da metodologia do TerraClass com a classificação supervisionada 

das fitofisionomias vegetais, poderia resultar em mapas detalhados de uso e cobertura do solo 

para o território da reserva biológica, e uma análise provavelmente mais precisa do que vem 

ocorrendo no território da unidade de conservação.   

De acordo com Coutinho et al, 2013, a classe predominante na qualificação das áreas 

desmatadas da Amazônia, no levantamento do TerraClass realizado para o ano de 2008 foi o 

Pasto Limpo, com 46,7% do total acumulado de área desmatada no ano, a este valor ainda 

podem ser somados os 8,7% de área de pasto sujo, 6,7% de área de regeneração com pasto e 

0,1% de pasto com solo exposto, totalizando cerca de 62,2% de todas as áreas desmatadas da 

Amazônia destinadas a formação de pastagens. No estado do Pará este percentual de destinação 

é de 60,65% (146,4 km² de desmatamento acumulado PRODES).  

O uso do fogo para limpeza da vegetação nativa é considerado uma atividade ilegal, e 

mesmo os pecuaristas que estão há mais tempo na RBNSC, não admitem o seu uso. Ainda 

assim, como pode ser observado no mapa da figura 2.5., as áreas de nucleação da incidência 

dos focos de calor se dão em áreas de desmatamento acumulado PRODES, e quase metade dos 

focos de calor detectados ao longo dos 7 anos analisados sobrepõem também a áreas de 

incidência do PRODES.  
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Lima et al, 2011, usaram o método de segmentação de imagens Landsat para quantificar 

áreas atingidas por fogo em uma região de intenso desmatamento. O estudo encontrou forte 

relação entre a ocorrência de fogo e desmatamentos recentes, e baixa relação com 

desmatamentos antigos. No entanto, a ocorrência de fogo e o volume desmatado não foram 

necessariamente equivalentes.    

O estudo de nucleação e área de influência da ocorrência do fogo, extraído dos dados 

de focos de calor incidentes na RBNSC indicam uma área queimada pelo menos duas vezes 

maior do que a área desmatada. O fogo em áreas de vegetação natural causa danos similares ao 

desmatamento, e sua incidência contínua pode causar a supressão da vegetação nativa, ainda 

que a mesma não tenha sido diretamente desmatada. Sobretudo em áreas de indicativo de solo 

empobrecido, como são as áreas de ocorrência de campinaranas, a incidência do fogo é uma 

questão a ser analisada, considerando que estas fitofisionomias provavelmente não evoluíram 

junto com a ocorrência do fogo, como é o caso de outras formações savânicas como o 

Cerrado.    

Monteiro et al, 2004, em um estudo realizado nas florestas de transição entre Amazônia 

e Cerrado, no município de Cláudia-MT, encontrou significativa diferença na biomassa 

acumulada em áreas de floresta explorada e intensamente queimada em relação ao ecossistema 

natural que tenha pouca perturbação. A análise foi feita através da comparação da biomassa de 

árvores em 12 sítios amostrais, os quais foram classificados conforme histórico e intensidade 

de exploração florestal e uso do fogo, através de informações obtidas com os proprietários das 

áreas e checagem em imagens do tipo landsat. Dentre os resultados, foi encontrada uma 

presença maior de árvores com DAP ≥ 10 cm em florestas não exploradas ou queimadas, além 

da biomassa viva acima do solo ter sido maior. O estudo aponta ainda que a intensa exploração 

florestal e queima trazem impactos mais significativos na estrutura e composição dessas 

florestas de transição, bem como torna-as cada vez mais vulneráveis ao fogo.  

A dinâmica espaço-temporal dos corpos d’água trazida pela série MapBiomas, mostra 

um aumento desta classe ao longo dos anos, com aumento quase exponencial entre 2005 e 

2010, e depois decrecimo e estabilidade nas séries subsequentes. Estes dados refletem tanto a 

construção das PCHs no Rio Curuá, quanto a construção de açudes para dessedentação animal 

nas fazendas no interior da RBNSC. A classe de corpos d’água também foi a mais acurada 

dentre os produtos do MapBiomas, considerando não apenas os acertos, mas a baixa confusão 

da classe com outras classes. Este dado aparece da evolução dos corpos d’água aparece como 
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estático na série TerraClass, e pode estar mascarado nas classes de pastagem ou floresta 

secundária.      

Brasil et al, 2016, estudou a influência de variáveis ambientais na estrutura das 

comunidades de insetos aquáticos em riachos represados da bacia hidrográfica do rio Suiá-

Miçu, que é um tributário do rio Xingu, uma região de transição entre a Amazônia e Cerrado, 

e encontrou significativa diferença nas comunidades em relação às variáveis ambientais tais 

como distância para o corpo de água principal, transparência da água, presença de macrófitas 

e área da represa.   

Esta proliferação dos represamentos dos rios, causa a alteração do ambiente lótico para 

um ambiente lêntico, o que pode alterar a fauna associada a estes conjuntos hidrográficos, além 

de alterar as propriedades da água das nascentes da Serra do Cachimbo, outro atributo objeto 

da conservação da RBNSC. A mudança na composição de espécies pode ser um risco ao 

sistema, caso os represamentos ganhem escala, além de também ser uma forma de impedimento 

da regeneração natural da vegetação nativa desmatada, ainda que em pequena escala. Em 

alguns casos, o represamento da água é uma forma de realizar desmatamento, o qual não é 

computado pela metodologia do PRODES como tal.  

  

Dinâmica do meio antrópico na escala local  

  Maurano et al, 2019, descreveu os padrões espaciais de desmatamento da Amazônia 

como difuso, linear, multidirecional, geométrico regular, espinha de peixe e consolidado. Em 

seu trabalho de classificação dos padrões de desmatamento para toda a Amazônia legal usando 

técnicas de mineração de dados com o software GeoDMA, classificou a região da RBNSC 

entre o padrão difuso e o geométrico regular. O padrão difuso é definido por “manchas 

pequenas, isoladas; Forma variada, irregular; baixa a média densidade; distribuição 

uniforme” das poligonais de desmatamento. O padrão geométrico regular é definido por 

“manchas médias a grandes e isoladas; forma geométrica regular; baixa a média 

densidade”.        

  

Conclusão:  

Os dados essenciais para a análise da dinâmica da paisagem estão distribuídos entre 

produtos distintos de classificação da paisagem, o que dificulta a elaboração de um dado de 

dinâmica da paisagem que seja único. No entanto, os dados disponíveis já são suficientes para 
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concluir que os elementos mais transformadores da paisagem na RBNSC são o desmatamento 

e a incidência do fogo, que é também uma consequência do desmatamento e traz efeitos 

danosos para uma área muito superior às áreas desmatadas. Portanto, o estudo quantificado da 

dinâmica da paisagem na RBNSC depende ainda da adoção de um conjunto de técnicas de 

classificação da paisagem que são específicos para cada classe, usando imagens de satélite em 

diferentes composições e até mesmo em diferentes tempos.       
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Capítulo 3: Produção de dados primários por meio de classificação 
supervisionada de imagens de satélite.  

Introdução:  

O sensoriamento remoto óptico através de imagens de satélite faz parte de programas 

de monitoramento da cobertura da superfície da terra viabilizados por diversas agências de 

pesquisa espacial no mundo. Estes programas estão em diversas fases de implementação, e vêm 

se aperfeiçoando com o tempo, no sentido de oferecerem imagens ópticas com maior resolução 

espectral e espacial a cada nova geração de satélites lançados, em um espaço de tempo de 

imageamento cada vez menor, bem como guardar o registro da evolução da cobertura da 

superfície da terra ao longo dos anos (INPE, 2021; NASA, 2021; ESA, 2021).   

A parceria NASA (National Aeronautics and Space Administration) e USGS (United 

States Geological Service), ambas dos Estados Unidos, vem provendo desde o ano de 1972 as 

imagens do tipo Landsat, tendo ocorrido melhorias no ano de 1984 com o início da série 

Landsat 4-5, até alcançar a Landsat 8 a partir do ano de 2013. A série Landsat é o mais longo 

registro temporal da cobertura da superfície da terra até o momento, e ainda existem planos da 

NASA para o lançamento do satélite Landsat 9 a partir do ano de 2023, sendo um indício de 

continuidade da série, bem como de melhorias do imageamento. A frequencia de imageamento 

é mensal para a série Landsat 4-5 e de 16 dias para as imagens Landsat 8.   

Desde o ano de 2016, a ESA (European Space Agency) vem provendo as imagens óticas 

do tipo Sentinel 2,  A frequência de imageamento das imagens Sentinel 2 é de 5 dias, uma vez 

que são dois satélites.  

Fruto de uma parceria entre a CAST (China Academy Space Technology) e o INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), estão disponíveis as imagens do tipo CBERS, com 

histórico de imageamento desde 14/10/1999. As imagens mais atuais são as CBERS 04A, desde 

dezembro de 2019. O satélite CBERS 04A possui 3 câmeras de imageamento ótico: a Câmara 

Multiespectral, de resolução espacial 16,5m, composta pelas bandas 05 (azul), 06 (verde), 07 

(vermelho) e 08 (infravermelho próximo); a Câmera de Campo Largo (WFI) com resolução 

espacial de 55 m, para as bandas 13 (azul), 14 (verde), 15 (vermelho) e 16 (infravermelho 

próximo); e a Câmera Multiespectral Pancromática de ampla varredura (WPM), de resolução 

espacial 2m (Banda 4 PAN) e 8m para as bandas P, 1, 2 e 3.  

  

Objetivos do Capítulo:  
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 Realizar ensaios de classificação supervisionada, para testar qual método é mais 

adequado e acurado para produzir dados sobre as unidades de paisagem da 

RBNSC.  

 Elaborar o mapeamento de classes de paisagem da RBNSC.  

 Elaborar matriz de dinâmica da paisagem para os produtos classificados a partir 

de séries temporais.   

  

Metodologia:  

Seleção e preparação das imagens óticas     

Foram selecionadas imagens de anos representativos em relação ao histórico de 

formação e ocupação da RBNSC, buscando as melhores imagens do ano, com menor cobertura 

de nuvens, em períodos onde não sejam temporada de queimada. A ortorretificação das 

imagens utilizada neste estudo foi a mesma provida pelas fontes das imagens, 

“https://earthexplorer.usgs.gov/” para as imagens Landsat e “https://scihub.copernicus.eu/” 

para as imagens Sentinel 2.  

As imagens escolhidas para realização das classificações supervisionadas foram da 

série Landsat 4-5, para os anos entre 1984 e 2011, Landsat 8 para o intervalo de tempo entre 

2013 e 2015, e Sentinel 2 para o intervalo de tempo entre 2016 e 2021. Podendo ainda serem 

utilizadas outras imagens de satélite para fins de validação dos produtos. A série de imagens 

de satélite cobrem um período total de 37 anos de imageamento, onde a cena que cobre a 

RBNSC para as imagens Landsat é a 226 066, e as cenas da Sentinel 2 são as 21LYL e 

21LYK.    

As imagens foram trabalhadas no software QGIS 3.16, juntamente com o Semi 

Automatic Classification Plugin (SCP), versão 7.10.5. Todas as imagens foram trabalhadas no 

sistema de coordenadas SIRGAS 2000, UTM 21S, em função de ser o sistema oficial do Brasil 

e de facilitar cálculos de área, bem como sincronizar com o sistema de coordenadas das 

camadas shapefile oficiais.  

As imagens Landsat 4-5 são produto do sensor Thematic Mapper, o qual conta com 

resolução espacial de 30 metros para as bandas espectrais do espectro visível, infravermelho 

próximo e infravermelho médio (bandas 1 a 5) e para o infravermelho (banda 7), e 120 metros 

de resolução espacial para a banda termal (banda 6). As imagens Landsat 8 possuem 9 bandas 



99 
 

  
 

espectrais, com resolução espacial de 30 metros para as bandas espectrais visíveis, infra-

vermelho próximo e infra-vermelho de onda curta, 100 metros para a banda térmica e 15 metros 

para a banda pancromática. Todas as imagens do tipo Landsat foram pré-processadas utilizando 

a ferramenta de pré-processamento do SCP, que faz a reamostragem de pixels das bandas 

espectrais com o objetivo de tornar equivalentes as resoluções espaciais dessas bandas, e 

também realiza a aplicação da correção atmosférica DOS1.   

As imagens Sentinel 2 possuem 13 bandas espectrais, com resolução espacial de 10 

metros para o espectro visível (bandas 2 a 4) e para o espectro infra-vermelho próximo (banda 

8), resolução espacial de 20 metros para as faixas de infra-vermelho de onda curta (bandas 5, 

6, 7, 8A, 11 e 12), e 60 metros para a banda termal. As imagens obtidas através do sítio 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home,  foram de nível de processamento 1C, com os 

valores de reflectância do topo da atmosfera (TOA), geocodificados, com registros sub-pixels 

multiespectrais e multi-data, além das correções radiométricas características do produto em 

nível 1B (ESA 2019). Na aplicação da ferramenta de pré-processamento do SCP, foram feitas 

as reamostragens das bandas, mas não foram aplicadas correções atmosféricas.  

Todas as imagens foram recortadas conforme shapefile oficial da unidade de 

conservação. Também foram calculadas as médias das assinaturas espectrais a partir das 

imagens recortadas, para aplicação no peso de banda de algoritmos.    

  

Ensaios de classificação supervisionada    

Os testes de classificação de imagens foram feitos através de ensaios, os quais 

consistem em tentativas de classificação com diferentes softwares e técnicas de classificação, 

diferentes algoritmos classificadores, composições de bandas das imagens, conjunto de classes 

de paisagens amostradas e amostras de cada classe.     

Em cada ensaio foram selecionadas diferentes amostras de grupos de pixels em 

composição de imagens com diversas bandas no interior da RBNSC. A classe de cada um 

destes grupos de pixels foi definida com base no conhecimento sobre a região, para então o 

algoritmo classificar toda a área da RBNSC conforme aquelas amostras da paisagem definidas. 

Este procedimento é feito para um mosaico de imagens Sentinel 2 da mesma data, com recorte 

para toda a área da RBNSC.  

A coleta de amostras em cada ensaio buscou feições típicas de cada classe da paisagem, 

da forma mais homogênea possível, abarcando diferentes regiões de ocorrência de cada classe. 
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O número de amostras foi preferencialmente 30 para cada classe, podendo ser menos caso não 

existam polígonos suficientes.     

Cada ensaio objetivou obter um produto de classificação minimamente coerente, ou 

seja, que consiga diferenciar as regiões de ocorrência de cada classe de paisagem, sem causar 

expressiva confusão com as demais classes. Utilizando como primeiro critério de coerência a 

comparação visual do produto classificado com as imagens de satélite disponíveis para o ano.  

As classes de referência foram as mesmas utilizadas na Classificação para o Plano de 

Manejo da RBNSC: Água; Floresta Densa; Floresta Aberta; Floresta Aluvionar; Área 

Antropizada; Campinarana Densa; Campinarana Aberta; Vegetação Rupestre. Nos ensaios, na 

medida em que as classes possam ser distinguidas, outras classes podem ser adicionadas, ou 

caso não seja possível detalhar desta forma, a classe será excluída. No entanto, foi considerado 

um desempenho mínimo de distinção, das classes: Floresta; Campinarana; Área Antropizada; 

Vegetação Rupestre.  

Um dos programas utilizados para os ensaios foi o Semi automatic classification plugin 

(SCP), o qual é um software de uso livre, acessório para ser utilizado no QGIS, que possui 

ferramentas de pré-processamento das bandas para imagens do tipo Landsat, Sentinel 2, 

ASTER e MODIS, permite a composição de imagens, bem como a simulação em rasteres 

virtuais, tem duas opções de estabelecimento das regiões de interesse, por pixels similares com 

faixas de tolerância ou por polígono desenhado manualmente, apresenta 3 opções básicas de 

algoritmos de classificação supervisionada, o “Minimum distance”, o “maximum likelihood” e 

o “spectral angle mapping”, 2 algoritmos de classificação não-supervisionada “Isodata” e “K-

means”, além da opção de classificação supervisionada através do algoritmo Random Forest. 

Com o SCP foi possível fazer a reamostragem das bandas espectrais com diferentes resoluções 

espaciais através da ferramenta de pré-processamento, capturar as amostras espectrais de cada 

unidade de paisagem e rodar classificações supervisionadas ou não-supervisionadas em 

diversas imagens de satélite. (Congedo, 2021)   

Ecognition é um software da Empresa Trimble Geospatial, capaz de emular algumas 

habilidades cognitivas da mente humana. Este software pode classificar e analisar imagens de 

Satélite usando uma combinação de informações semânticas, levando em consideração as 

informações dos pixels, segmentação da imagem, análises dos conjuntos e outros fatores, os 

quais são colocados em árvores de decisão, onde são rodadas as classificações. Os ensaios 
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realizados com o Software Ecognition, foram elaborados pela colaboradora da pesquisa Jessica 

Martins. O algoritmo de classificação utilizado foi o Classification.  

Cada produto classificado passou por testes de verificação topológica através da 

ferramenta do QGIS de verificação topológica, e foi aplicada a ferramenta de Correção de 

Geometrias para as feições consideradas inválidas.  

  

Validação dos produtos classificados       

Cada produto dos ensaios considerado coerente foi submetido ao teste de validação 

usando o QGIS 3.16, com 30 pontos para cada classe, sendo 15 pontos gerados aleatoriamente 

a partir dos 5 maiores polígonos, e 15 pontos gerados a partir de 15 polígonos selecionados 

aleatoriamente. A validação foi testada através da elaboração da Matriz de Confusão e posterior 

cálculo dos Índices kappa e de Exatidão Global, onde foi comparada a classificação 

supervisionada obtida, com a fotointerpretação com base em imagens do tipo CBER4, Sentinel 

2 e Landsat, utilizando-se inclusive de imagens históricas para distinção de classes, bem como 

dos dados do ICMBio, com fotos aéreas, e também utilizando o Plugin Google Satellite.    

Também foram considerados para efeito de informações sobre as paisagens, fatores 

físicos, tais como orientação de encosta e declividade obtidos a partir do SRTM, série histórica 

de registros de queimadas, bem como o comportamento fenológico a partir de dados do SAT 

VEG/Embrapa.    

Os ensaios com mais de uma data de classificação por método foram submetidos a testes 

de interseção, usando a ferramenta interseção do QGIS 3.16, com o objetivo de testar a 

sincronia entre as classificações, sendo considerado também mais acurada a classificação que 

apresentar concordância e sincronização ao longo da série temporal.   

  

Elaboração das séries históricas  

Uma vez tendo levantado o potencial de cada método de classificação através dos 

ensaios, foram elaboradas séries históricas, ou seja, classificação de imagens de satélite 

amostrando diferentes anos das mesmas classes da paisagem. Os métodos de classificação 

selecionados, foram os que conseguiram distinguir mais classes com o menor erro possível.  

Os produtos classificados em diferentes anos passaram ainda por etapas de alinhamento 

das amostras, buscando terem amostras o mais similar possível para cada ano, e após os 
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produtos prontos, algumas correções manuais foram realizadas para corrigir erros de 

amostragem típicos da classificação semi-automática.    

  

Dinâmica da Paisagem  

As análises de dinâmica da paisagem foram realizadas a partir do software QGIS 3.16, 

usando a ferramenta de recorte e interseção de polígonos, onde se buscou verificar as classes 

da paisagem que se mantiveram, e as classes que sofreram mudança ao longo do período 

analisado.  

  

Discussão dos dados  

Com as matrizes definitivas da dinâmica das paisagens, bem como com a avaliação da 

série histórica e os dados encontrados em outras bibliografias, as informações foram discutidas 

no sentido de descrever a dinâmica da paisagem, entender como esta dinâmica está se portando 

em relação ao contexto de uma unidade de conservação de proteção integral, e quais medidas 

efetivas poderiam ser tomadas para mitigar eventuais impactos negativos da transformação da 

paisagem sobre os ecossistemas naturais considerando que a área é uma reserva biológica.  

  

Resultados:  

Ensaios de classificação com o Semi Automatic Classification Plugin  

Os ensaios de classificação pixel a pixel em SCP, foram iniciados a partir de uma 

imagem do tipo Landsat 5 de 17/06/1985, usando as bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, com o objetivo de 

caracterizar as seguintes classes da paisagem: floresta densa, floresta aberta, floresta aluvionar, 

campinarana densa, campinarana aberta e vegetação rupestre. Foram selecionadas 30 amostras 

de cada uma dessas classes, estabelecidas por fotointerpretação com a visualização da imagem 

em composição falsa cor. O algoritmo de classificação utilizado foi o maximum likelihood, 

com limiar de 25%.  

A primeira classificação coerente resultou em uma área de 340.937,2 hectares 

classificados, dos quais 14.214,05 ha não tiveram suas classes definidas, agrupados em um 

conjunto de 74.957 polígonos, em função de feições com assinaturas espectrais específicas não 

contempladas por uma classe amostral, sombras, e parcelas das classes amostradas que não 
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foram espectralmente contempladas nas amostras. Razão pela qual optou-se por realizar nova 

classificação acrescentando as classes areia e campos alagados, além de ajustes nas amostras.     

Diversos ensaios foram feitos com o mesmo algoritmo, além de ter acrescentado a 

banda 6 na classificação, até alcançar uma classificação com limiar de 50%, que resultou em 

uma área classificada total de 342.190,6 hectares, divididos em 421.465 polígonos, dos quais 

397.984 tiveram menos de um hectare de extensão. Além das 30 amostras para as classes 

anteriores, foram também acrescentadas 10 amostras para Vegetação Alagada e 10 amostras 

para Areia. Apesar de a classe água ter uma assinatura distinta, o acréscimo desta classe 

representou aumento do erro, classificando várias áreas de sombra como água, e em função 

disso foi deixada de fora da classificação para o ano de 1985. Ver assinaturas espectrais figura 

3.1.     

 

 Fig. 3.1. Assinaturas espectrais das médias das amostras das classes no ensaio de classificação 

da imagem Landsat de 17/06/1985.       
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O ensaio foi capaz de mapear 8 classes da paisagem: Floresta Densa, Floresta Aberta, 

Floresta Aluvionar, Campinarana Densa, Campinarana Aberta, Vegetação Rupestre, 

Vegetação Alagada e Areia. A Classe mais abundante encontrada foi a Campinarana Densa, 

com 104.228 hectares mapeados, seguida pela Floresta Densa com 72.586 hectares mapeados. 

A menos abundante entre as classificadas pelo classificador foi Areia, com 667 hectares.  

O teste kappa comparado com a fotointerpretação da mesma imagem, com o auxílio de 

outras imagens Sentinel 2 e do Google Earth para o ano de 1985, para o produto gerado pelo 

algoritmo de máxima verossimilhança resultou em 0,576. 

A principal fonte de erro e confusão entre classes se deu entre Vegetação Rupestre e 

Campinarana Aberta, sendo a classe vegetação rupestre a de menor exatidão temática. Foi 

possível constatar em duas áreas distintas o erro da assinatura espectral devido à ocorrência de 

fogo, levando a classificar áreas que seriam Campinarana Aberta como Vegetação Rupestre.    

Devido à alta quantidade de polígonos não classificados, representando uma área total 

de 41.402 hectares, bem como da confusão entre as classes pelo classificador máxima 

verossimilhança, foi tentado então um ensaio usando o classificador Random Forest do SCP, 

com as mesmas amostras, performada com 100 árvores de decisões e 5000 amostras de 

treinamento.  

Tab. 3.1.  Matriz de confusão do produto classificado usando o algoritmo máxima 

verossimilhança do SCP.  

  F. D.  F. A.  F. Al.  C. D.  C. A.  V. R.   V. A.   Areia  

Floresta Densa  12  12  1  5  0  0  0  0  

Floresta Aberta  1  26  2  0  0  1  0  0  

Floresta 

Aluvionar  
2  2  19  7  0  0  0  0  

Campinarana 

Densa  
0  0  2  18  9  1  0  0  

Campinarana 

Aberta  
0  0  0  2  25  2  0  1  

Vegetação 

Rupestre  
0  0  0  0  24  6  0  0  

Vegetação 

Alagada  
0  0  2  0  1  1  23  0  

Areia  

  
0  0  0  0  8  0  0  22  
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O resultado obtido foi uma área classificada de 342.192,4 hectares, divididos em 

257.949 polígonos, dos quais 237.873 tiveram menos de 1 hectare de extensão. 1982.52 

hectares não foram classificados, em função de uma área não abrangida pela cena 226 066 para 

landsat 4, não tendo outra imagem para a mesma data nas cenas adjacentes.   

A classe mais abundante encontrada foi a Campinarana Densa com 96.746,90 hectares, 

seguida pela Floresta Densa, com 89.208,90 hectares. 35.271,04 hectares foram classificados 

como Floresta Aberta, 75.677,53 hectares como Floresta Aluvionar, 30.815,45 hectares como 

Campinarana Aberta, 4.559,59 hectares como Vegetação Alagada, 7.399.96 hectares como 

Vegetação Rupestre, 530,48 hectares como Areia.  O índice kappa de concordância com a 

fotointerpretação para a classificação random forest foi de 0,557.   

Utilizando a mesma técnica na imagem Landsat 5 de 26/07/2005, foi possível mapear 

12 classes da paisagem. Resultando em uma classificação com 289.034 polígonos, dos 

quais  267.292 deles possuem menos de 1 hectare. Dos 342.196,7 hectares classificados, 75.568 

hectares foram de Floresta Densa, 42.254 hectares foram de Floresta Aberta, 56.646 hectares 

foram de Floresta Aluvionar, 3.966 hectares foram de Vegetação Alagada, 84.158 hectares de 

Campinarana Densa, 44.693 hectares de Campinarana Aberta, 7.419 hectares de Vegetação 

Rupestre, 520 hectares de Areia, 89,4 hectares de açudes e rios, 7.667 hectares de pastagem e 

desmatamento e 19.217 hectares de áreas de campinarana queimadas.   

Tab. 3.2. Matriz de confusão entre as classes no produto de classificação usando o algoritmo 

random forest do SCP para o ano de 1985.   

  F. D.  F. A.  F. Al.  C. D.  C. A.  V. R.   V. A.   Areia  

Floresta Densa  14  6  4  6  0  0  0  0  

Floresta Aberta  7  22  1  0  0  1  0  0  

Floresta 

Aluvionar  
2  2  23  1  0  2  0  0  

Campinarana 

Densa  
0  0  2  12  15  1  0  0  

Campinarana 

Aberta  
0  0  0  0  29  1  0  0  

Vegetação 

Rupestre  
0  0  0  0  22  7  0  1  

Vegetação 

Alagada  
0  0  11  1  0  1  17  0  

Areia  

  
0  2  0  0  4  1  0  23  
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 Fig. 3.2. Assinaturas espectrais das médias das amostras das classes no ensaio de classificação 

da imagem Landsat 5 de 26/07/2005.  

Foi realizado um ensaio com imagem do tipo Sentinel 2, de 15/07/2021, usando o 

classificador Random Forest, com 50 árvores de decisões. O resultado foi um produto 

classificado com 663.834 polígonos, dos quais 643.939 polígonos possuem menos de 1 hectare. 

A área classificada abrangeu 342.203,2 hectares no interior da RBNSC. 72.733,21 hectares 

foram classificados como floresta densa, 45.065,83 hectares como floresta aberta, 15.761,74 

hectares como floresta aluvionar, 6.045,21 hectares como vegetação alagada, 82.700,08 

hectares de campinarana densa, 73.567,17 hectares de campinarana aberta, 18.514,45 hectares 

de vegetação rupestre, 5.907,25 hectares de areia, 353,32 hectares de massas de água, 7.589,29 

hectares de área antropizada e 13.965,78 hectares de campinarana queimada. Ver assinaturas 

espectrais figura 3.3.    
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 Fig. 3.3. Assinaturas espectrais das médias das amostras das classes no ensaio de classificação 

da Imagem Sentinel 2 de 15/07/2021.   

Tab. 3.3. Valores de área em hectares para cada classe da paisagem, obtidos nos ensaios de 

classificação usando o classificador Random Forest do SCP.   

  1985  2005  2021  Interseção  

Floresta Densa  89.208,90  75.567,84  72.733,21  22.465,64  

Floresta Aberta  35.271,04  42.253,60  45.065,83  11.346,52  

Floresta Aluvionar  75.677.53  56.646,39  15.761,73  7.377,47  

Campinarana Densa  96.746.90  84.158,42  82.700,08  34.240,84  

Campinarana Aberta  21.006,86  44.692,78  73.567,17  17.234,74  

Vegetação Rupestre  7.399,96  7.418,78  18.514,45  785,13  

Vegetação Alagada  4.559,59  3.965,59  6.045,21  511,77  

Areia  530,48  519,71  5.907,25  284,38  

Massas de Água  -  89,38  353,32  -  

Área Antropizada  -  7.667,28  7.589,28  -  

Campinarana Queimada  -  19.216,87  13.965,78  -  

Total  340.209,9  342.196,7  342.203,3  94.246,49  
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Ensaios de classificação com o Ecognition  

Foram utilizadas as imagens do tipo Sentinel 2, em mosaico com as cenas 21LYL e 21 

LYK, recortadas conforme poligonal da RBNSC. As imagens mosaicadas foram das datas de 

21/07/2016 e 30/06/2021.    

As imagens foram segmentadas pelo algoritmo multiresolution segmantation, com fator 

de escala 100, com critérios 0,2 para forma e 0,7 para padrão espectral. Resultando em uma 

segmentação de 32.270 poligonos para a imagem de 2021 e 33.613 poligonos para a imagem 

de 2016.     

A sequência de classe hierárquica usada para classificação foi água, floresta, 

campinarana arbórea, pasto, lajedo.    

A classificação supervisionada em Ecognition foi capaz de distinguir as seguintes 

classes de paisagem: Floresta, Campinarana Densa, Campinarana Aberta, Vegetação Rupestre, 

Pastagem,     

A análise de validação da classificação foi feita em QGIS, usando a ferramenta de 

seleção aleatória para 15 polígonos, nos quais foi gerado 1 ponto aleatório em cada um desses 

polígonos. Outros 15 pontos aleatórios foram gerados a partir dos 5 polígonos maiores de cada 

classe, com 3 pontos para cada polígono.   

Tab. 3.4. Validação por fotointerpretação da classificação feita com o software Ecognition para 

o ano de 2016.   

  Água  Campinarana 

Aberta  

Campinarana 

densa  

Floresta   Vegetação 

Rupestre  

Área 

Antropizada  

Água  

  
29  0  0  0  1  0  

Campinarana 

Aberta  
0  21  1  2  2  4  

Campinarana 

densa  
0  3  25  2  0  0  

Floresta   

  
0  0  8  19  3  0  

Vegetação 

Rupestre  
0  3  0  0  20  7  

Área 

Antropizada  

  

0  1  3  2  2  22  
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Foram mapeados na RBNSC com a imagem de 2016 os seguintes quantitativos de área 

para cada classe: 166,055 ha de lâmina de água; 106.565,3 ha de Campinarana Aberta; 

36.828,63 ha de Campinarana Densa; 175.495,5 ha de Floresta; 3.939,441 ha de Vegetação 

Rupestre; e 19.196,89 ha de Área Antropizada. A classificação da imagem de 2021 mapeou as 

seguintes extensões: 207,8336 ha de água; 102.967,5 ha de Campinarana Aberta; 31.900,95 ha 

de Campinarana Densa; 175.348,1 ha de Floresta; 4.473,876 ha de Vegetação Rupestre; 

22.665,17 ha de Área Antropizada. Para o ano de 2021 foi estabelecida uma área de 4.628,498 

ha como área incendiada, difícil de classificar.       

  

 

Tab. 3.5. Validação por fotointerpretação da classificação feita com o software Ecognition para 

o ano de 2021.   

  Água  Campinarana 

Aberta  

Campinarana 

densa  

Floresta   Vegetação 

Rupestre  

Área 

Antropizada  

Água  

  
29  0  0  1  0  0  

Campinarana 

Aberta  
2  19  2  1  3  3  

Campinarana 

densa  
0  1  24  3  0  2  

Floresta   

  
0  0  7  20  1  2  

Vegetação 

Rupestre  
0  9  0  0  16  5  

Área 

Antropizada  

  

0  4  1  6  0  19  

  

  

Unidades da paisagem da RBNSC  

Considerando os dados levantados neste levantamento e o que foi abordado nos 

capítulos 1 e 2, um mapa de unidades de paisagens ideal para a RBNSC deveria conter no 

mínimo os seguintes componentes:   
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1. Formações naturais - são as unidades de paisagens naturais que já existiam antes da 

intervenção do ser humano, seus limites e abrangência tiveram que ser mapeados na imagem 

Landsat de 1985, quando a ocupação e a intervenção humana ainda eram reduzidas.    

1.1. Formações florestais - são formações vegetais naturais cuja estrutura predominante 

é a floresta.    

1.1.1. Floresta Densa - Esta formação florestal se dá principalmente em conjunto com 

florestas abertas, e são distinguíveis através das imagens do tipo landsat em composição falsa 

cor, e possuem diferenças bem sutis em imagens do tipo Sentinel 2. Por vezes ela ocorreu em 

áreas de transição com áreas de campinarana densa.     

1.1.2. Floresta Aberta - Esta formação se deu principalmente em conjunto com as 

florestas densas e são distinguíveis através das imagens do tipo Landsat em composição falsa 

cor, e possuem diferenças bem sutis em imagens do tipo Sentinel 2. Também ocorrem em 

regiões de transição com campinarana densa.   

1.1.3. Floresta Aluvionar - Formação florestal distinta visualmente em função da 

proximidade com os rios, o seu tom esverdeado é bastante nítido em relação às demais 

formações de florestas ombrófilas, no entanto a mesma se mistura bastante com as áreas de 

vegetação alagadas, as quais têm assinatura espectral bem distinta tanto em Sentinel 2 quanto 

em imagens Landsat.    

1.1.4. Vegetação alagada - Formação florestal de pequeno porte, que ocorre em áreas 

alagadas pelos rios, onde possivelmente tenha alguma oscilação anual do nível da água, 

formando uma paisagem que varia entre áreas permanentemente alagadas e áreas sazonalmente 

alagadas. A formação é distinguível através de imagens Landsat e Sentinel 2, sendo muito mais 

nítida na Sentinel 2.     

1.1.5. Campinarana Densa - Formação florestal que abarca principalmente as áreas de 

campinarana arbórea, e em parte áreas mais densas de vegetação arbustiva. Sua distinção visual 

em relação aos três estratos é bastante nítida em Landsat e em Sentinel 2, no entanto existe 

grande confusão dos classificadores em relação a estas duas classes.    

1.2. Formações não-florestais - são as formações vegetais naturais cuja estrutura 

predominante são os arbustos e gramíneas, ou feições que naturalmente não apresentam 

nenhuma vegetação.    
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1.2.1. Campinarana aberta - formação natural que abrange as áreas de campinarana 

arbustivas espaças, ou mesmo as áreas de gramíneas. São bem distintas para fotointerpretação 

em imagens do tipo landsat ou Sentinel 2, no entanto, espectralmente os classificadores têm 

dificuldade de distingui-las de áreas de vegetação rupestre.    

1.2.2. Vegetação Rupestre - formação natural que se dá em afloramentos rochosos, onde 

crescem algumas plantas de porte herbáceo. Estas feições são bastante nítidas em iamgens 

Sentinel 2, no entanto causam muita confusão com os classificadores.    

1.2.3. Solo exposto areia - formação natural que se dá em forma de pequenas ilhas 

circundadas por campinarana aberta, onde inclusive podem ocorrer alguma vegetação 

herbácea. A sua assinatura espectral é bem distinta, causando alguma pequena confusão com a 

classe Campinarana Aberta.  

2. Área antropizada - São todas as unidades da paisagem que foram modificadas pela 

ação humana.   

2.1. Desmatamento - É toda e qualquer supressão da vegetação nativa causada pela ação 

do homem.   

2.1.1. Desmatamento corte raso – consiste na supressão total da vegetação.   

2.1.2. Degradação de área - consiste na supressão apenas parcial da vegetação nativa.   

2.2. Mineração - são áreas que foram modificadas pelo homem para a extração de 

minérios.  

2.2.1. Garimpo - são as áreas de mineração praticadas por vezes com baixa tecnologia 

por empreendedores individuais, onde não há nenhuma preocupação com destruição do 

ambiente natural e a sua posterior recomposição. Os garimpos ainda ocorrem na RBNSC, mas 

de forma pontual, e em geral são estudos de prospecção. As feições de garimpo se dão 

normalmente nas proximidades dos rios, são fáceis de distinguir nas imagens de satélite, no 

entanto não são tão fáceis de serem classificadas de forma automatizada, e em função de sua 

ocorrência rara e limitada, não foram propostas como classe a ser classificada.   

2.3. Pastagem - são as áreas que foram modificadas no intuito de plantar capim para 

alimentação do rebanho bovino.   

2.3.1. Pasto limpo - são as áreas de plantio de capim, sem a presença de outro tipo de 

vegetação que não tenha por fim alimentar o rebanho animal. Este tipo de feição é reconhecível 
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por fotointerpretação, no entanto ela facilmente se confunde com Campinarana Aberta e 

Vegetação Rupestre, sobretudo quando estas feições passam pela ação do fogo.  

2.3.2. Pasto sujo - são as áreas de plantio de capim com a presença de vegetação nativa 

crescendo entre a área de pastagem.  

2.4. Vias - são as áreas abertas pela ação humana como via de acesso à região.   

2.4.1. Vicinais - são vias terrestres de grande circulação que levam até a BR 163 e de 

onde partem vários ramais. Estas feições são bem visíveis em imagens de satélite, independente 

da composição. São difíceis de classificar como ramais em classificação supervisionada, mas 

podem ser classificadas como pastagem ou solo exposto.     

2.4.2. Ramais - são as vias terrestres principais de cada região, conectando várias 

fazendas até as vicinais. Boa parte dos trechos dos ramais são visíveis em imagens de satélite, 

sobretudo em área não florestal, sendo bastante difícil mapear toda a sua extensão com 

classificação supervisionada.   

2.4.3. Varadouros - são as vias feitas dentro da floresta para exploração florestal. São 

visíveis apenas parcialmente em imagens de satélite com composição em NDVI.   

2.5. Construções - são estruturas de suporte às atividades desempenhadas pelas pessoas 

no interior da RBNSC  

2.5.1. Sedes de fazendas - são estruturas fixas, com casa em geral bem estrutura, com 

estruturas para armazenar materiais, ferramentas e maquinário, e estruturas para lidar com 

gado, tais como currais e rampa de embarque. Essas estruturas não são distinguíveis em 

imagens de satélite Landsat e Sentinel 2, mas podem ser mapeadas através de imagens do 

google earth.   

2.5.2. Barraco - são estruturas em geral provisórias, usadas para a primeira fixação de 

novos ocupantes no interior da RBNSC. Essas estruturas não podem ser identificadas em 

imagens de satélite.   

2.6.1. Lagos artificiais - são represamentos feitos artificialmente, para dessedentação 

animal ou para geração de energia. São visíveis em imagens de satélite, e possíveis de serem 

classificados em classificação semi automática.   

2.7. Plantações - são áreas onde se pratica a agricultura.  
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2.7.1. Pomar - são áreas de plantio de culturas permanentes de fruteiras e por vezes 

também são cultivadas hortaliças. Geralmente ocorrem nos arredores das sedes de fazendas e 

barracos. São de pequena extensão e difíceis de mapear com imagens de satélite.  

2.7.2. Plantação de banana - é o cultivo mais comum na RBNSC, com produção em 

monocultivo ou consorciado com outros plantios, tais como milho, mas tendo a banana como 

cultivo principal. São difíceis de mapear, uma vez que se confundem com áreas em 

regeneração.    

3. Áreas naturais em regeneração - são todas as áreas que sofreram alguma intervenção 

ou impacto da ação humana, mas a intervenção foi cessada, propiciando a regeneração natural.   

3.1. Floresta Secundária - são áreas de floresta, que passaram por desmatamento e agora 

estão em estágio de regeneração natural, uma vez que o seu uso foi cessado.  

3.1.1. Floresta em regeneração - são áreas de floresta densa ou floresta aberta, que 

passaram por desmatamento, e foram abandonadas, tendo sido propiciada a regeneração 

natural. Este tipo de regeneração é melhor percebida com análise temporal das imagens de 

satélite.  

3.1.2. Campinarana densa em regeneração - são áreas de campinarana densa, que 

passaram por fogo ou desmatamento e agora estão em regeneração natural.    

3.2. Campos em regeneração  

3.2.1. Campinarana queimada - são áreas de campinarana que foram atingidas por fogo, 

e aos poucos a vegetação começa a se recompor até ser atingida por fogo novamente. Esse tipo 

de feição é distinguível em imagens de satélite, no entanto, a classificação semi automática 

geralmente erra nestas áreas.   

  

Dinâmica da paisagem  

Houve grande confusão entre as classes de Campinarana, e a classe de Floresta em 

regeneração, bem como pastos sujos. Uma vez que a classificação não adotou estágios 

intermediários entre floresta e área antropizada, estas áreas foram reclassificadas de acordo 

com a interpretação visual, como pasto ou floresta, a depender da predominância e do contexto 

da área.    
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Tab. 3.6. Validação por fotointerpretação da classificação feita com o software Ecognition para 

o ano de 2016, após correções manuais.   

  Água  Campinarana 

Aberta  

Campinarana 

densa  

Floresta   Vegetação 

Rupestre  

Área 

Antropizada  

Água  

  
29  0  0  0  1  0  

Campinarana 

Aberta  
0  22  3  1  1  3  

Campinarana 

densa  
0  3  20  3  0  4  

Floresta   

  
1  0  5  23  1  0  

Vegetação 

Rupestre  
0  3  0  2  24  1  

Área 

Antropizada  
0  1  1  1  0  27  

 

 

Tab. 3.7. Validação por fotointerpretação da classificação feita com o software Ecognition para 

o ano de 2021, após as correções manuais.   

  Água  Campinarana 

Aberta  

Campinarana 

densa  

Floresta   Vegetação 

Rupestre  

Área 

Antropizada  

Água  

  
29  0  0  1  0  0  

Campinarana 

Aberta  
1  18  7  0  2  2  

Campinarana 

densa  
0  4  24  1  1  0  

Floresta   

  
0  1  6  23  0  0  

Vegetação 

Rupestre  
0  1  1  1  25  2  

Área 

Antropizada  

  

0  2  0  2  1  25  
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Tab. 3.8. Dinâmica da paisagem de 5 anos da RBNSC conforme classificação Ecognition.   

    2021  

    Água  

  

201,06  

Campinarana 

Aberta  

104.881,06  

Campinarana 

Densa  

30.884,04  

Floresta   

  

175.432,37  

Vegetação 

Rupestre  

3.704,43  

Área                

Antropizada  

27.114,26  

2016 

Água  

163,35  
138,25            

Campinarna  Aberta 

105.830,26  
  92.799,46          

Campinarana 

Densa  

36.286,87  

    20.366,76        

Floresta     

175.643,55  
    4.994,04  159.303,91    7.099,41  

Vegetação Rupestre  

3.117,42  
        1.403,07    

Área   Antropizada   

20.946,24  
          17.475,22  

  

Discussão:  

As classes da paisagem da RBNSC  

Com os dados disponíveis para o mapeamento das classes da paisagem na RBNSC, foi 

possível mapear com sucesso em imagens Landsat 4 e 5, ao menos 12 das 24 classes da 

paisagem indicadas pelos dados secundários e dados do ICMBio. Os ensaios de classificação 

mostram, que quanto mais simplificada for a amostragem, melhor o índice kappa, e quanto 

maior a diversidade de classes, maior também é a confusão entre classes, e portanto o índice 

kappa tende a diminuir.   

A melhor classificação é a que consegue equalizar a diversidade de classes da paisagem 

com a exatidão temática de cada classe. Para além das classes mapeadas no plano de manejo, 

discutidas no capítulo 1, acrescentar mais classes na amostragem somente é viável se não 

representar maior erro amostral, sobretudo em outras classes.    

O uso da classificação pixel a pixel com o classificador máxima verossimilhança, 

mostrou-se uma ferramenta bastante potencial para o mapeamento de outras assinaturas 

espectrais não contempladas pelas amostragens que foram feitas anteriormente, nos dados 

secundários ou dados do ICMBio.   
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Nos ensaios feitos para o cenário de 1985, com coletas homogêneas das classes básicas 

do plano de manejo, ainda restaram várias áreas sem classificação referentes a regiões de 

assinaturas espectrais distintas, tais como as áreas de areia e de vegetação alagada, e portanto 

o acréscimo destas duas classes não significou aumentar o erro nas demais classes básicas e 

essenciais.   

No cenário de 2005, foi possível perceber diversas áreas de vegetação rupestre não 

contempladas pelas amostras, mas o acréscimo destas amostras não contempladas representou 

o aumento da confusão entre esta classe e as campinaranas abertas. Também as classes 

pastagem e desmatamento mostraram-se difíceis de distinguir com campinarana aberta e 

vegetação rupestre.  

A classe de vegetação rupestre, que se dá em afloramentos rochosos onde crescem uma 

variedade de tipos de vegetação, provavelmente influenciadas pelo entorno, possuem 

assinaturas espectrais muito variadas, que se confundem com campinaranas, sobretudo quando 

estas são atingidas pelo fogo. O desafio de aumentar a exatidão temática dessas classes, 

sobretudo em cenários de maior ocupação, não foi atingido por esta pesquisa.       

O classificador Random Forest, também se mostrou uma ferramenta potencial para a 

classificação pixel a pixel, uma vez que o mesmo consegue otimizar o melhor resultado, 

considerando as amostras dadas, sem erros por omissão.   

O ensaio de classificação orientada a objeto em Ecognition se mostrou potencial para o 

mapeamento detalhado de classes em imagens do tipo Sentinel 2, em cenário com alta 

intervenção humana na paisagem, considerando que estas só estão disponíveis a partir do ano 

de 2016, quando a RBNSC já estava bem ocupada pela ação humana e com constante 

incidência de fogo.      

  

Exatidão temática das classificações  

A classe vegetação rupestre é hipoteticamente a de menor mudança entre as classes 

amostradas, uma vez que os afloramentos rochosos não sofrem alteração de cobertura com a 

ação humana. No entanto seus valores mais que dobraram entre os anos 2005 e 2021. A 

interseção entre as classificações indica que houve apenas 785,13 hectares de concordância 

entre a série. O aumento exponencial de áreas de vegetação rupestre se deve principalmente à 

confusão desta classe com áreas de solo queimado, considerando inclusive que em 2005 foi 
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contabilizada a classe Campinarana Queimada, e em 1985 esta classe foi amostrada dentro da 

vegetação rupestre.   

O aumento exponencial da classe areia, de 519,71 para 5.907,25 também pode estar 

relacionado ao contínuo efeito do fogo, que teria degradado a vegetação de campinarana aberta 

ou densa, convertendo a área em areia exposta com vegetação escassa. As amostras para 

caracterização da areia foram as mesmas para as três imagens da série.     

As classes de floresta apresentaram um somatório geral de 200.157,5 hectares para o 

ano de 1985, 174.467,8 hectares para o ano de 2005 e 133.560,8 hectares para o ano de 2021. 

O somatório demonstra a perda de cerca de 66.596,7 hectares de floresta ao longo de 36 anos. 

Esta área desmatada está diluída entre as classes Área Antropizada, Campinarana Aberta, 

Campinarana Densa, Areia e Vegetação Rupestre, em função da diversidade espectral das áreas 

antropizadas com expressiva confusão com estas classes.  A floresta densa foi a que teve maior 

interseção entre as classes de floresta, com interseção de 28,38%.   

A interseção geral foi em 27,54%, com 94.246,49 hectares de áreas que não mudaram 

entre 1985 e 2021, seja por variações espectrais da mesma classe decorrentes da imagem ou do 

método de classificação ou por mudanças reais na paisagem causadas pela ação humana.      

Priyadarshini et al, 2018, realizaram um estudo comparativo entre classificações de 

imagens Sentinel 2 para fins de estudo de uso e cobertura do solo para a região de Paonta Sahib, 

na Ìndia. O estudo comparou técnicas de classificação supervisionadas, com a utilização dos 

algoritimos “maximum likelihood”, “minimum distance”, “parallelepiped” e “suport vector 

machines”, bem como técnicas de classificação não-supervisionadas “ISO Data” e “K - 

Means”. Os parâmetros para a comparação foram os resultados mensurados dos índices de 

concordância global e coeficiente kappa, os quais indicaram que o algoritimo “maximum 

likelihood” foi o de maior concordância, com 89,3% para o índice gloral e coeficiente kappa 

foi de 0,8481, enquanto o de menor concordância foi o K-means, com índice global 30,03% e 

coeficiente kappa 0,0917. 

Da mesma forma, o algoritmo de Máxima Verossimilhança obteve o maior coeficiente 

kappa, no entanto não conseguiu classificar toda a região. Para que este algoritmo conseguisse 

classificar todas as áreas, seria necessário estabelecer mais classes, o que quase sempre resultou 

em aumentar a confusão entre as classes.  
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O algoritmo Random Forest, não contemplado pelo trabalho de Priyadarshini et al, 

2018, por sua vez apresentou exatidão temática um pouco menor, no entanto conseguiu 

classificar todo o território abrangido pela poligonal da unidade.  

A classificação mais acurada foi a do Ecognition, no entanto não foram feitas tentativas 

de classificação com um maior número de classes. O programa possui uma diversidade de 

recursos de classificação a serem explorados, que poderiam ser potenciais para atingir uma 

classificação com maior diversidade de classes e maior exatidão, no entanto não é um programa 

disponível para uso dentro do ICMBio.        

Uma ferramenta passível de ser aplicada com SCP QGIS, que poderia melhorar a 

exatidão temática dos produtos classificados seria a sobreposição de áreas classificadas com 

máscaras de vegetação de anos anteriores, em processo similar ao feito pelo INPE com a 

metodologia do PRODES. A partir da premissa que áreas de floresta ombrófila, após o 

desmatamento, não se tornam campinarana, seria possível corrigir as áreas em que o 

classificador confundiu área desmatada com campinarana.  

Outra ferramenta que também poderia contribuir é a interseção de camadas, que poderia 

funcionar com classes do tipo vegetação rupestre, a qual apresenta grande confusão com áreas 

de campinarana e de pastagem queimadas. Partindo do pressuposto que as áreas de vegetação 

rupestre não mudam de local, ao passo que a incidência de fogo sempre muda, seria possível 

melhorar a exatidão temática da vegetação rupestre por meio da interseção de diversos produtos 

classificados em anos distintos.      

Shimabukuro et al, 2014, desenvolveram um método para detectar degradação por corte 

seletivo e incidência de queimadas, que consiste primeiro em filtrar as áreas de floresta de 

imagens do tipo Landsat, depois gerar frações de imagens, onde são usadas as frações de solo 

e sombra para acessar as áreas degradadas de floresta, um terceiro passo consistiu em 

segmentar essas frações de solo e sombra, para então aplicar o processo de classificação com 

o intuito de detectar mudanças na paisagem. O processo de classificação consistiu em aplicar 

uma técnica não-supervisionada para as imagens de fração de solo, resultando em objetos 

estabelecidos dentro das classes “floresta”, “corte raso” e “floresta com corte seletivo”; e 

paralelamente foi aplicada técnica não-supervisionada para classificação da fração sombra, nas 

classes “queimada” e “não-queimada”. Foi realizado um ensaio em uma região de Floresta 

Amazônica, no norte do Mato Grosso, onde foram encontrados resultados satisfatórios para 
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detecção de áreas degradas por corte seletivo na composição solo, mas as áreas degradadas por 

fogo precisariam de uma análise de séries temporais de imagens. 

Uma técnica similar de interseção poderia também funcionar para melhorar a exatidão 

temática da classe água, a qual se confunde muito com a sombra de montanhas. No produto de 

1985, a classe água não foi mapeada, em função de sua pequena extensão ao longo do território. 

No entanto, a interseção da classe água em diferentes anos poderia aumentar a exatidão 

temática da classe, porém esta classe não é estática como a vegetação rupestre, considerando 

que conforme foi mapeado, muitos açudes artificiais ocorrem na RBNSC, e seus volumes e 

extensões variam conforme época do ano e atividade humana.         

Em um estudo conduzido por Martins et al (2017), as imagens Sentinel 2 MSI foram 

utilizadas para monitorar as condições dos lagos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá, localizada no estado do Amazonas, na confluência dos rios Solimões e Japurá, onde 

foram utilizados algoritmos de correção atmosférica. 

Um fator que pode ter influenciado na exatidão temática, sobretudo das formações 

naturais é a sazonalidade da humidade ao longo do ano, determinada pela ocorrência de chuvas, 

o que pode ter influenciado na resposta espectral e causado confusão entre as classes de 

floresta.        

Silva, 2016 et al. analisaram a influência das chuvas no índice EVI da vegetação com 

dados obtidos através do sensor MODIS, em um quadrante selecionado na região de transição 

Amazônia-Cerrado, que abrange 8 unidades de conservação incluindo a RBNSC. Foi 

encontrada diferença significativa nos índices EVI entre as vegetações ombrófilas e savânicas 

no período seco em julho, devido à perda de massa foliar, existindo uma relação direta entre o 

índice e a ocorrência de chuvas na região. Cerca de 20% da atividade fotossintética foi reduzida 

durante o período seco.     

  

Conclusão:  

 Ao todo foram identificadas cerca de 24 classes da paisagem na RBNSC, baseado 

principalmente em dados de campo e observações de imagens de satélite. No entanto as 

técnicas de classificação supervisionada estudadas para este trabalho, conseguiram mapear até 

12 classes da paisagem. O estudo da dinâmica destas 12 classes ao longo das décadas pré-

existentes da RBNSC e pós criação da reserva biológica indicam, em todas as fontes de 

informações estudadas, uma gradual degradação do ambiente natural causada pela ação 
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humana, transformando diretamente áreas naturais em áreas de uso pecuário ou agrícola, como 

também indiretamente áreas naturais em áreas degradas, cujas consequências ainda precisam 

ser estudadas. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Registros fotográficos das paisagens da RBNSC com coordenada associada.   

  

 
Ponto 01   
Coordenada: 54°51′29.18″W 9°0′57.03″S  
Data: 19/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 02   
Coordenada: 54°49′4.04″W 8°51′59.80″S  
Data: 19/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 03   
Coordenada: 54°34′8.32″W 9°4′32.58″S  
Data: 22/03/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 04  
Coordenada: 54°50′3.15″W 8°51′59.04″S  
Data: 19/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 05   
Coordenada: 54°45′43.02″W 9°16′43.26″S  
Data: 19/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 06   
Coordenada: 54°28′38.58″W 9°1′29.16″S  
Data: 27/04/2016 Fonte: ICMBio  
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Ponto 07   
Coordenada: 54°46′27.03″W 9°0′14.78″S  
Data: 04/04/2020 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 08   
Coordenada: 54°28′0.29″W 8°55′36.35″S  
Data: 17/03/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 09   
Coordenada: 54°39′20.62″W 8°56′15.79″S  
Data: 20/04/217 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 10  
Coordenada: 54°36′51.73″W 8°42′29.28″S  
Data: 17/07/2020 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 11  
Coordenada: 54°42′7.45″W 8°57′42.93″S  
Data: 16/10/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 12  
Coordenada: 54°45′52.39″W 9°1′38.63″S  
Data: 16/10/2017 Fonte: ICMBio  
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Ponto 13  
Coordenada: 54°34′45.39″W 9°0′15.98″S  
Data: 18/10/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 14   
Coordenada: 54°34′0.60″W 9°4′21.23″S  
Data: 22/03/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 15   
Coordenada: 54°32′33.70″W 9°0′0.40″S  
Data: 23/03/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 16  
Coordenada: 54°52′56.01″W 8°58′45.61″S  
Data: 24/03/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 17  
Coordenada: 54°26′30.69″W 8°57′49.23″S  
Data: 12/06/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 18  
Coordenada: 54°41′38.50″W 9°18′29.60″S  
Data: 29/03/2017 Fonte: ICMBio  
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Ponto 19  
Coordenada: 54°34′20.31″W 9°7′50.60″S  
Data: 27/04/2016 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 20   
Coordenada: 54°56′56.38″W 8°46′10.45″S  
Data: 31/03/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 21   
Coordenada: 54°36′16.26″W 9°1′9.57″S  
Data: 14/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 22  
Coordenada: 54°26′59.49″W 9°2′38.55″S  
Data: 24/03/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 23  
Coordenada: 54°33′18.27″W 8°47′1.10″S  
Data: 17/07/2020 Fonte: ICMBio   

Ponto 24  
Coordenada: 54°38′41.50″W 8°41′10.22″S  
Data: 21/07/2020 Fonte: ICMBio  
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Ponto 25  
Coordenada: 54°50′15.59″W 8°50′5.03″S  
Data: 19/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 26   
Coordenada: 54°48′54.24″W 8°51′56.86″S  
Data: 19/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 27   
Coordenada: 54°49′3.89″W 9°17′27.96″S  
Data: 19/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 28  
Coordenada: 54°58′27.04″W 8°41′22.96″S  
Data: 20/03/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 29  
Coordenada: 54°36′20.65″W 8°42′12.91″S  
Data: 17/07/2020 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 30  
Coordenada: 54°35′18.93″W 8°42′20.23″S  
Data: 22/07/2020 Fonte: ICMBio  
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Ponto 31  
Coordenada: 54°33′48.59″W 8°42′41.62″S  
Data: 22/07/2020 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 32   
Coordenada: 54°49′14.73″W 8°59′29.98″S  
Data: 12/06/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 33   
Coordenada: 54°33′50.67″W 9°11′59.90″S  
Data: 15/06/2019 Fonte: CNC Flora  

 
Ponto 34  
Coordenada: 54°35′8.70″W 9°6′38.18″S  
Data: 14/06/2019 Fonte: CNC Flora  

 
Ponto 35  
Coordenada:   
Data: 24/11/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 36  
Coordenada: 54°50′57.62″W 9°5′21.57″S  
Data: 17/03/2016 Fonte: ICMBio  
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Ponto 37  
Coordenada: 54°25′36.80″W 8°59′47.51″S  
Data: 19/07/2020 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 38   
Coordenada: 54°34′29.18″W 9°8′49.35″S  
Data: 19/03/2016 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 39   
Coordenada: 54°26′56.89″W 9°0′15.61″S  
Data: 18/03/2016 Fonte: ICMBio    

Ponto 40  
Coordenada: 54°36′28.80″W 8°42′46.90″S  
Data: 09/04/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 41  
Coordenada: 54°33′50.78″W 8°41′1.79″S  
Data: 20/04/2017 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 42  
Coordenada: 54°50′8.79″W 8°50′59.16″S  
Data: 29/07/2018 Fonte: ICMBio  
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Ponto 43  
Coordenada: 54°48′47.94″W 8°51′55.57″S  
Data: 25/08/2018 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 44   
Coordenada: 54°37′10.04″W 8°41′34.64″S  
Data: 26/08/2018 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 45   
Coordenada: 54°38′29.29″W 8°41′24.30″S  
Data: 25/11/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 46  
Coordenada: 54°34′30.95″W 8°39′43.66″S  
Data: 25/11/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 47  
Coordenada: 54°40′1.95″W 8°42′37.56″S  
Data: 25/11/2019 Fonte: ICMBio  

 
Ponto 48  
Coordenada: 54°25′26.90″W 9°0′55.00″S  
Data:  Fonte: ICMBio  
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Anexo 2 : Lista das reivindicações territoriais mapeadas na RBNSC 
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