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RESUMO 

 

A sub-bacia do rio Branco contém duas Terras Indígenas, duas Unidades de Conservação, 

oito Pequenas Centrais Hidrelétricas e 3.939 propriedades rurais, além de ser legalmente 

um berçário para proteção da fauna ictiológica e flora aquática. Diante da importância 

socioeconômica e ambiental da sub-bacia, objetivou-se avaliar a dinâmica temporal na 

cobertura do solo, para auxiliar no planejamento e gestão dos recursos naturais. As 

principais coberturas do solo foram identificadas como floresta nativa, área antropizada, 

savana arborizada, campo nativo e água e, classificadas com imagens dos satélites 

Landsat 5 e 8 (1988 a 2018). No ano de 1988, as áreas naturais ocupavam 91% da sub-

bacia, após 30 anos de colonização, ocorreu a redução para 74,04%. O desmatamento 

inicia-se próximo às estradas de acesso às propriedades, avançando no decorrer dos anos, 

para as fundiárias, independente do relevo. As áreas com vegetação nativa concentram-

se principalmente nas áreas protegidas por Lei, demonstrando a importância destas áreas 

para a manutenção dos recursos naturais da região. 

 

Palavras chave: Sensoriamento remoto. Fragmentação florestal. Recursos naturais. 

Impacto ambiental. Amazônia Ocidental. 

 

RESUMEN 

 

La subcuenca del río Branco contiene 2 tierras indígenas, 2 unidades de conservación, 8 

pequeñas centrales hidroeléctricas y 3.939 propiedades rurales, además de ser legalmente 

un vivero para la protección de la fauna ictiológica y la flora acuática. En vista de la 
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importancia socioeconómica y ambiental de la subcuenca, el objetivo era evaluar la 

dinámica temporal en la cobertura del suelo, para ayudar en la planificación y gestión de 

los recursos naturales. Las principales cubiertas terrestres se identificaron como bosque 

nativo, área antropizada, sabana boscosa, campo nativo y agua, y se clasificaron con 

imágenes de los satélites Landsat 5 y 8 (1988 a 2018). En 1988, las áreas naturales 

ocuparon el 91% de la subcuenca, después de 30 años de colonización, hubo una 

reducción al 74.04%. La deforestación comienza cerca de los caminos de acceso a las 

propiedades, progresando con los años, a los propietarios, independientemente del 

terreno. Las áreas con vegetación nativa se concentran principalmente en áreas protegidas 

por la ley, lo que demuestra la importancia de estas áreas para el mantenimiento de los 

recursos naturales de la región. 

 

Palabras clave: Detección remota. Fragmentación forestal. Recursos naturales. Impacto 

ambiental. Amazonia occidental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sub-bacia do rio Branco pertence a bacia do rio Guaporé (afluente do rio Madeira), e 

contém em seu território 8 Pequenas Centrais Hidrelétricas (MM, 2018), 2 Terras 

Indígenas (TI Massaco e  TI Rio Branco) (ISA, 2018), 2 Unidades de Conservação 

(Reserva Biológica do Guaporé e Reserva Extrativista Pedras Negras) (MMA, 2018), 

3.939 propriedades rurais (INCRA, 2019) e 2 centros urbanos (Alta Floresta D’Oeste e 

Alto Alegre dos Parecis), e área de preservação e proteção da biota aquática, fauna 

ictiológica, flora aquática e do equilíbrio ecológico (Rondônia, 2011). Apesar da grande 

importância desta sub-bacia para o estado de Rondônia, constatam-se poucas informações 

para planejar a gestão integrada de seus recursos hídricos. Logo, é necessário entender o 

contexto histórico da região e realizar estudos relacionados com a dinâmica da cobertura 

do solo na sub-bacia para preencher essa lacuna. 

 

No contexto histórico, verifica-se que a colonização da região amazônica ocorreu através 

de incentivos estabelecidos pelo governo militar com o objetivo de resolver problemas 

econômicos, sociais e geopolíticos do Brasil após o ano de 1964 (Serra; Fernández, 2004). 

Os incentivos estavam relacionados com a implantação de projetos de colonização, 

indução de fluxos migratórios, construção de rodovias e estabelecimento de pólos de 

desenvolvimento (Oliveira Neto, 2014). Em Rondônia, o fluxo migratório mais 

importante ocorreu a partir do ano de 1970 (Gomes; Franco, 2016), e foi quando o rápido 

crescimento populacional resultou no aumento do desmatamento na região, 

principalmente para a implantação de atividades agropecuárias (Marguliz, 2003; 

Cavalcante, 2011). 

 

A supressão da vegetação nativa para a formação de sistemas agropecuários é considerada 

como um dos principais processos modificadores da paisagem (Cavalheiro et al., 2015), 

por afetar as reservas superficiais e subterrâneas de água, ou ocasionar desastres como 

enchentes em áreas urbanas (Schutz & Jacques, 2016). Portanto, quando realizada de 

forma inadequada, a supressão da vegetação pode comprometer a integridade dos 

recursos hídricos (Sousa & Nascimento, 2015) e, consequentemente, a sustentabilidade 

da região. 
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A integridade dos recursos hídricos pode ser conservada quando a bacia hidrográfica é 

utilizada como unidade de gestão (Brasil, 1997). As bacias hidrográficas são áreas 

naturais de captação de água pluviométrica, delimitada pelas cotas mais elevadas do 

relevo em seu entorno, e constituídas basicamente de um conjunto de nascentes que 

fornecem água para uma rede de drenagem, a qual direciona o fluxo hídrico para um único 

ponto, conhecido como exutório (Tucci, 2004). As bacias do estado de Rondônia são 

extensas, e devido a essas características são divididas em sub-bacias (SEDAM, 2002), 

com o intuito de facilitar a aquisição de dados mais detalhados e aumentar a eficiência da 

gestão dos recursos hídricos. As informações nestas áreas podem ser obtidas em tempo 

hábil e baixo custo financeiro com o uso integrado de Sistemas de Informação Geográfica, 

Sensoriamento Remoto e Técnicas de Geoprocessamento. 

 

Em face ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a dinâmica temporal 

na cobertura do solo e, analisar as características de fragmentação florestal da sub-bacia 

do rio Branco, para auxiliar o planejamento e a gestão integrada de seus recursos hídricos. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Localização e características da área de estudo 
 

A sub-bacia do rio Branco abrange nove municípios do estado de Rondônia (Figura 1) e 

62,5% de seu território encontra-se dentro de áreas protegidas por Lei. A região tem clima 

do tipo Monção, temperatura média anual entre 22 e 24°C (Alvares et al., 2013), 

precipitações anuais de 1.564,5 a 1.843,7 mm (Franca, 2015), e vegetação 

predominantemente formada por Floresta Ombrófila Aberta (IBGE, 2012). 

 

Figura 1. Localização da sub-bacia do rio Branco no estado de Rondônia, Brasil. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Análise temporal da cobertura do solo 

 

A análise da cobertura do solo foi realizada por sensoriamento remoto, utilizando imagens 

registradas nos anos de 1988, 1998, 2008 (Landsat 5) e 2018 (Landsat 8), e o software 

QGIS 2.10.1 (Versão Pisa) (QGIS Development Team, 2015). As imagens foram obtidas 

no site da United States Geological Survey (USGS, 2018) e correspondem aos meses de 

julho a agosto, por haver melhor qualidade das imagens em decorrência da baixa 

incidência de nuvens (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características das imagens dos satélites Landsat 5 e Landsat 8, utilizadas 

para a análise da dinâmica de cobertura do solo na sub-bacia do rio Branco. 

 

Ano Satélite Sensor Banda 

Resolução  

Órbita/ponto Espectral 

(µm) 

Espacial 

(m) 

Radiométrica 

(bits) 

Temporal 

(dias) 

1988 

1998

  

2008 

Landsat 

5 
TM 

3 

4 

5 

0,63-0,69 

0,76-0,90 

1,55-1,75 

30 8 16 

230/68 

230/69 

231/68  

231/69 

2018 
Landsat 

8 
OLI 

4 

5 

6 

0,64-0,67 

0,85-0,88 

1,57-1,65 

30 16 16 

230/68 

230/69 

231/68  

231/69 

TM: Thematic Mapper; OLI: Operational Land Imager. 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

As principais classes de cobertura do solo foram delimitadas e validadas em sete etapas: 
 

Etapa 1: Cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), com a 

ferramenta “Calculadora Raster” e equação 1 (Rouse et al., 1973). 
 

NDVI = (IP-V) / (IP+V) (1) 

 

Onde:  

IP = Infravermelho Próximo (B4 = Landsat 5; B5 = Landsat 8). 

V = Vermelho (B3 = Landsat 5; B4 = Landsat 8). 
 

Etapa 2: Identificação das principais classes de cobertura do solo foi realizada em três 

passos. Primeiro, em cada ano, comparou-se a imagem NDVI com a imagem falsa cor 

(R5G4B3 - Landsat 5; R6G5B4 - Landsat 8) para identificar as coberturas (floresta nativa, 

área antropizada, savana arborizada, campo nativo e água). Segundo, para confirmar a 

identificação das coberturas por sensoriamento remoto, foram realizadas 56 observações 

in loco no ano de 2017 (pontos de controle), sendo 28 pontos em áreas de floresta nativa 

e 28 pontos em área antropizada (Figura 2); e terceiro, foram coletadas 60 amostras de 

pixels para cada classe de cobertura do solo na respectiva imagem NDVI (Figura 3). 
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Figura 2. Distribuição das observações in loco em áreas com coberturas de floresta 

nativa e área antropizada na sub-bacia do rio Branco. 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 3. Valores do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 

utilizados para classificação da cobertura do solo nos anos de 1988, 1998, 2008 e 2018, 

na sub-bacia do rio Branco. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Etapa 3: Divisão das imagens do NDVI em classes de cobertura com a ferramenta 

“SLICER”. Esta ferramenta é um plugin que visa a reclassificação de uma imagem raster, 

gerando uma nova grade numérica, com seus pixels agrupados em classes, que foram 

determinados previamente com base no alcance do valor do pixel (Silva, 2019). 
 

Etapa 4: Conversão das imagens do SLICER de formato raster para vetor, utilizando a 

ferramenta “poligonizar”. 
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Etapa 5: Classificação das imagens SLICER com a ferramenta “estilo graduado” do 

software QGIS.  Posteriormente, realizou-se ajustes manuais em toda a imagem 

classificada, diretamente na tabela de atributos dos arquivos em formato shapefile, devido 

principalmente à similaridade de reflectância em pixels de classes distintas (Figura 3). A 

similaridade está relacionada com a presença de fumaça, proveniente das queimadas no 

período entre julho e agosto. 
 

Etapa 6: Delimitação dos perímetros urbanos com o software Google Earth, utilizando 

as ferramentas “Adicionar polígono” e “Imagens históricas”. Em seguida, a união dos 

perímetros urbanos com o arquivo shapefile produzido na etapa anterior.  
 

Etapa 7: Validação dos dados com base na confiabilidade da classificação, analisada a 

partir da matriz de confusão das amostras de treinamento coletadas com o índice Kappa 

(Facco & Benditti, 2016; Jakimow et al., 2018). 

 

Os dados da cobertura do solo foram comparados com o efetivo bovino (correlação de 

Pearson) e o relevo (disponibilizado por Cavalheiro, 2018), para analisar o 

comportamento da ocupação humana na sub-bacia do rio Branco. 
 

Características da fragmentação florestal 
 

Para avaliação das características da fragmentação florestal na sub-bacia do rio Branco, 

utilizou-se a ferramenta Landscape Ecology Statistics (LecoS), e os parâmetros número 

de fragmentos, comprimento total das bordas, áreas mínima, média e máxima dos 

fragmentos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Análise temporal da cobertura do solo 
 

O índice Kappa alcançou valores acima de 0,95 em todas as classes, e acurácia acima de 

98%, independente do ano analisado. Esses resultados denotam a validade da 

classificação supervisionada e a confiabilidade dos dados, visto que o índice Kappa é 

considerado excelente quando se encontra entre 0,8 a 1,0 (Fonseca, 2000). A alta 

confiabilidade dos resultados é devido aos ajustes manuais realizados nas classes de 

cobertura do solo que apresentaram confusão na classificação, demonstrando a 

importância das informações obtidas em visitas de campo para correção (Figura 2) e 

validação da classificação originada de imagens de satélites. 

 

Com base na análise multitemporal da cobertura do solo é possível observar que no ano 

de 1988, a área da sub-bacia do rio Branco (9.376,31 km2) era representada na sua maioria 

por vegetações naturais (91,03%), e após 30 anos, esse quantitativo foi reduzido para 

74,09%, havendo, portanto, um aumento da área antropizada de 8,52% para 25,25% 

(Figuras 4 a 7). 

 

A redução da área com vegetação nativa nas últimas décadas, no estado de Rondônia, 

também foi observada por Piontekowski et al. (2014) e Cavalheiro et al. (2015). Os 

autores citam que esse cenário pode ser resultado do processo de implementação da 
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política do governo para a reforma agrária. A implementação dos projetos de colonização 

foi incentivada por financiamentos realizados pelo Banco Mundial, através dos 

programas estaduais POLONOROESTE, responsável pela pavimentação da BR-364 

(Porto Velho a Cuiabá) entre os anos de 1981 e 1985, e PLANAFLORO, encarregado 

pelo zoneamento ecológico e econômico de Rondônia (ZEE-RO) entre os anos de 1992 

e 1999 (Mahar & Ducrot, 1998). 

 

Os incentivos realizados pelo governo brasileiro, tinham como princípio o aumento da 

fertilidade dos solos após a conversão das áreas naturais em áreas para implantação da 

agropecuária, resultando em um meio racional para o desenvolvimento da Amazônia 

(Fearnside, 1980). Contudo, os solos da região Amazônica têm baixa fertilidade natural, 

e tendem a reduzir sua fertilidade após a queima dos resíduos florestais, prática comum 

no processo de conversão do uso do solo na região, com destaque para perda de nutrientes 

por volatilização, lixiviação e erosão, contribuindo com a insustentabilidade do sistema 

de produção (Brinkmann & Nascimento, 1973). 

 

Figura 4. Classificação do uso da cobertura do solo para o ano de 1988 da sub-bacia do 

rio Branco. 
 

 

Fonte: Elaboração própria.



 

8 
 

Figura 5. Classificação do uso da cobertura do solo para o ano de 1998 da sub-bacia do rio 

Branco. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 6. Classificação do uso da cobertura do solo para o ano de 2008 da sub-bacia do rio 

Branco. 

 

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 7. Classificação do uso da cobertura do solo para o ano de 2018 da sub-bacia do 

rio Branco. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A área desmatada, nos quatro anos avaliados, apresentou  uma forte correlação com a 

população de bovinos (r = 0,96 e p = 0,03). A pecuária de corte é a principal atividade 

econômica da região (Tabela 2), com destaque para os municípios de Alta Floresta 

D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis. Estes municípios abrangem a maior parte da área 

antropizada da sub-bacia do rio Branco, apresentando grande efetivo bovino desde o ano 

de 1988, aproximadamente 17.670 cabeças, chegando a 625.274 cabeças no ano de 2018 

(IBGE, 2018; SIDRA, 2018). 

 

Tabela 2. Efetivo da bovinocultura nos municípios que abrangem a sub-bacia do rio 

Branco. 

 

Município 
Ano de 

 emancipação 
Área na sub-bacia 

(%) 

Efetivo bovino (nº cabeças) 

1988 1998 2008 2018 

Alta Floresta D'Oeste 1986 28,61 17.670 158.418 356.190 421.964 

Alto Alegre dos Parecis 1994 4,57 - 107.931 152.251 203.310 

Nova Brasilândia D'Oeste 1987 4,43 - 74.694 121.534 226.734 

Novo Horizonte D'Oeste 1992 0,10 - 78.681 117.169 149.268 

Parecis 1994 0,50 - 69.300 127.928 178.331 

Rolim de Moura 1983 0,02 49.166 147.236 217.633 234.930 

Santa Luzia D'Oeste 1986 4,23 16.956 101.927 157.892 176.864 
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São Francisco do Guaporé 1995 49,65 - 25.813 367.014 447.277 

São Miguel do Guaporé 1988 7,89 - 99.182 268.155 253.377 

Total - - 83.792 863.182 1.885.766 2.501.3776 

 

Fonte: SIDRA (2018). 

 

Destaca-se ainda, que estas ações sobre as florestas trazem preocupações, uma vez que a 

floresta amazônica desempenha uma série de serviços ambientais. Esses serviços podem 

trazer a regulação do clima e taxas pluviométricas, demonstrando assim, que a perda de 

cobertura florestal, pode representar uma ameaça para a manutenção da qualidade dos 

seus habitats naturais e, consequentemente, a continuação de seus serviços (Fearnside, 

2006; Graça et al., 2014, p. 100). 

 

É importante salientar que a conversão do uso do solo, de uma área de floresta para 

pastagem, pode ocasionar a compactação da camada superficial do solo, em função do 

pisoteio animal, reduzindo a capacidade de infiltração de água proveniente da chuva e o 

abastecimento do lençol freático, logo, as enchentes nos períodos chuvosos e escassez 

hídrica no período de estiagem tornam-se mais intensas (Capobianco et al., 2001). Esses 

problemas ocorrem porque a floresta desempenha funções eco-hidrológicas como 

redução do escoamento superficial e recarga de aquíferos (Tambosi et al., 2015). 

Portanto, constata-se a importância do planejamento para gestão adequada da cobertura 

do solo, visando à conservação dos recursos naturais (Medrado et al., 2011). 

 

Com relação à área de Savana arborizada, houve redução de apenas 88,02 km2 no período 

de 1988 a 2018, enquanto que a área de Campo nativo aumentou 25,18 km2 no mesmo 

período. Esses resultados estão associados com a localização geográfica das tipologias 

vegetacionais, visto que, as florestas nativas encontram-se em contato direto com a frente 

de antropização, enquanto que as demais tipologias estão localizadas principalmente em 

regiões mais afastadas, e em áreas protegidas por Lei (Reserva Biológica do Guaporé e 

Terras Indígenas Rio Branco e Massaco) (Figuras 4 a 7). A proteção destas áreas é 

fundamental para realização de pesquisas científicas que permitam melhor entendimento 

da diversidade ecológica e função desses ecossistemas, visto que há poucos estudos 

relacionados a estas tipologias no estado de Rondônia. 

 

No ano de 2018 a área antropizada correspondeu a 2.367,52 km2, dos quais apenas 32,22 

km2 estavam nas áreas protegidas por Lei (Reserva Biológica do Guaporé, Resex Pedras 

Negras e Terras Indígenas Rio Branco e Massaco), ou seja, 2.335,3 km2 foram registrados 

nos estabelecimentos agropecuários privados. Em face ao exposto constata-se que a 

conversão de áreas com vegetação nativa por áreas de pastagem na sub-bacia do rio 

Branco não foi maior devido às áreas protegidas por Lei, que frearam as taxas de 

desmatamento na região. Portanto, áreas com vegetação nativa se concentram 

principalmente nas áreas protegidas por Lei (Figura 7), sendo estas áreas essenciais para 

preservação da biodiversidade remanescente da sub-bacia do rio Branco. 

 

As áreas protegidas por Lei, tendem a receber maiores pressões para exploração de 

madeira ilegal nos próximos anos, e desmatamento para implantação de sistemas 

agropecuários. Essa afirmação corrobora com dados do estudo realizado por 

Piontekowski et al. (2014), os quais constataram um aumento de 400% do desmatamento 
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ilegal em áreas protegidas entre os anos de 2002 e 2011 em relação ao total desmatado 

até 2001 no estado de Rondônia. 

 

As áreas de espelho d’água aumentaram de 1988 (0,45%) a 2018 (0,66%). Este aumento 

pode estar relacionado com diversos fatores, como exposição dos pixels de água em 

função do desmatamento, instalação de tanques para dessedentação animal e 

o  represamento dos cursos de água ou formação de canais para instalação das Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs), como as de Santa Luzia (0,85 km2), Alta Floresta (0,5 

km2), Figueira (9,12 km2), Saldanha (0,002 km2), Ângelo Cassol (2,73 km2) e Cachimbo 

Alto (2,55 km2), represadas nos anos de 1993, 1999, 2005, 2006, 2010 e 2017, 

respectivamente (MM, 2018) (Figuras 4 a 7). Além disso, a piscicultura está entre as 

principais atividades que utilizam os recursos hídricos na sub-bacia do rio Branco e sua 

expansão tem contribuído com o aumento do espelho d’água nos últimos anos (IBGE, 

2014; IBGE, 2018) (Figura 8). 

 

As áreas urbanas dos municípios de Alta Floresta D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis, 

apresentaram crescimento entre os anos de 1988 a 2018, passando respectivamente de 

310,7 ha para 484,16 ha, e 41,98 ha para 228,91 ha, ou seja, em um intervalo de 30 anos 

(Figura 9). Estes municípios foram emancipados nos anos de 1986 e 1994, 

respectivamente (SEDAM, 2002). Os aumentos das áreas urbanas ocorreram devido ao 

crescimento demográfico, tendo em vista que a população de Rondônia mais que 

triplicou, impulsionado pelo processo de colonização do Estado (Cardoso & Müller, 

2008, p. 42). 

 

Figura 8. Evolução da piscicultura nos municípios de Alta Floresta D'Oeste e Alto 

Alegre dos Parecis, na sub-bacia do rio Branco, Rondônia, Brasil. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 9. Crescimento espacial das áreas urbanas dos municípios de Alta Floresta 

D'Oeste e Alto Alegre dos Parecis do ano de 1988 a 2018, Rondônia, Brasil. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Influência do relevo no desmatamento 
 

O desmatamento ocorreu em todas as classes de relevo, independente do ano, com 

predomínio nas classes suave-ondulado e ondulado (Figura 10). Esses resultados estão 

associados com a abrangência de cada classe de relevo na sub-bacia (plano = 20,35%, 

suave ondulado = 25,06%, ondulado = 47,63%, forte ondulado = 6,35%, montanhoso = 

0,59% e escarpado = 0,02%) (Cavalheiro, 2018). Geralmente, a ação antrópica ocorre em 

áreas menos declivosas (< 20%), onde há maior facilidade de trabalhos com implementos 

agrícolas, contudo, na região, é comum iniciar o desmatamento no início da propriedade 

rural, em função do fácil acesso promovido pela construção de estradas principais ou 

vicinais, e avançar em direção ao fundo da propriedade, independente do relevo. Este 

modelo de ocupação pode ocasionar o desmatamento de áreas inaptas ao 

desenvolvimento de atividades agropecuárias, e, consequentemente, o abandono da área 

(Margulis, 2003). 
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Figura 10. Análise do desmatamento em relação às classes de relevo na sub-bacia do 

rio Branco, Rondônia, Brasil. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Características da fragmentação florestal 
 

O número de fragmentos florestais oscilou durante o período de estudo, sendo observado 

valores de 5.251 a 18.510 (Tabela 3). Essa dinâmica está associada com dois processos 

que podem ocorrer simultaneamente no tempo, mas em áreas distintas. O primeiro 

processo é o desmatamento, que ocorre inicialmente pela abertura de áreas isoladas dentro 

da floresta, que tendem a aumentar de tamanho e se conectar com o passar do tempo, 

formando ilhas de vegetação florestal (fragmentos). Com a evolução do desmatamento, 

estes fragmentos tendem a se dividir e/ou desaparecer da paisagem. O segundo processo 

é a regeneração natural, que pode unir ilhas de vegetação próximas, e formar um único 

fragmento. Com base nos resultados de números de fragmentos e áreas de floresta nativa, 

verifica-se a predominância do processo de desmatamento em detrimento à regeneração 

natural. 

 

Tabela 3. Características dos fragmentos de floresta nativa na sub-bacia do rio Branco, 

de 1988 a 2018, Rondônia, Brasil. 
 

Métricas ecológicas 1988 1998 2008 2018 

Número de fragmentos  12.160 9.054 18.510 5.251 

Comprimento de borda (m) 24.173,64 22.171,38 25.574,34 20.107,38 
Menor área de fragmento (km2) 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 
Área média do fragmento (km2) 615,4473 735,3895 325,3676 113,3755 
Maior área de fragmento (km2) 660,2750 583,1552 506,6494 511,0078 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os menores fragmentos têm área de 0,0009 km2 em todos os anos analisados (Tabela 3), 

em decorrência da resolução espacial da imagem Landsat (30 x 30 m), que limitou a 

detecção de fragmentos menores na sub-bacia do rio Branco. A presença de fragmentos 

pequenos gera uma série de preocupações ambientais, uma vez que estes fragmentos 
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apresentam populações de plantas arbóreas formadas por poucos indivíduos da mesma 

espécie, havendo a predominância de endogamia e alta probabilidade de extinção das 

espécies locais, como observado por Costa (2003). Na área de estudo os menores 

fragmentos estão localizados principalmente em zonas ripárias, portanto, recomenda-se 

suas conexões a partir da recomposição florestal para a formação de corredores 

ecológicos, com o intuito de possibilitar o fluxo gênico da flora e fauna, previsto no 

Código Florestal Brasileiro (Brasil, 2012). 

 

A área média dos fragmentos foi reduzida de 615,45 para 113,38 km2, no período de 30 

anos de colonização (Tabela 3). Com o passar do tempo, estas áreas se concentraram nas 

reservas legais de propriedades privadas, tornando-as essenciais para a conservação dos 

recursos hídricos da sub-bacia do rio Branco. As florestas nas reservas legais estão 

distribuídas em diferentes faixas de relevo e segundo Tambosi et al. (2015), exercem 

funções eco-hidrológicas essenciais como recarga de aquíferos (topos de morro), redução 

do escoamento superficial e contenção de processos erosivos (encostas), proteção dos 

corpos d’água (zona ripária) e funções auxiliares (intervales). Portanto, são necessários 

estudos para diagnosticar o nível de cobertura florestal nas áreas de reservas legais, 

recuperar a vegetação nativa em áreas desmatadas ilegalmente, e assim, mitigar possíveis 

problemas hídricos na sub-bacia do rio Branco. 

 

O maior fragmento florestal apresentava área de 660,28 km2 no ano de 1988, sendo 

reduzido para 511,01 km2 no ano de 2018 (Tabela 3). Este fragmento está localizado nas 

reservas indígenas Rio Branco e Massaco, e demonstra a importância destas unidades de 

conservação para a manutenção das florestas nativas da região, e a crescente pressão 

antrópica sobre a região nas últimas décadas. Fragmentos grandes como este, tem menor 

efeito de borda que fragmentos médios e pequenos (Pirovani et al., 2014) o que permite 

preservar as características originais da estrutura e composição florística florestal. 

 

O comprimento de borda foi reduzido entre os anos de 1988 e 2018, passando de 

24.173,64 para 20.107,38 m (Tabela 3). Este parâmetro está associado com a soma dos 

perímetros dos fragmentos, assim, a redução observada ao longo dos 30 anos de 

avaliação, corrobora com a redução do número e da área média dos fragmentos. 
 

 

CONCLUSÃO 
 

As principais coberturas do solo na sub-bacia do rio Branco são: floresta nativa, área 

antropizada, savana arborizada, campo nativo e água. A área de floresta nativa foi 

constantemente reduzida em 30 anos de colonização (1988 a 2018), enquanto que a área 

antropizada aumentou gradativamente. As áreas de savana arborizada, campo nativo e 

água apresentaram poucas mudanças espaciais, por estarem localizadas principalmente 

dentro das reservas indígenas Rio Branco e Massaco. 

 

As Terras Indígenas contêm a maior área florestal e desempenham papel fundamental na 

conservação das vegetações nativas e recursos naturais da sub-bacia do rio Branco. Estas 

áreas devem ser monitoradas com maior rigor, para controlar possíveis invasões e 

desmatamentos em suas margens nas próximas décadas. 

 

As mudanças nas características dos fragmentos ocorreram principalmente na vegetação 

nativa localizada dentro das propriedades rurais, comprovando o efeito crescente da 
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pressão antrópica sobre os recursos naturais destas áreas, e a necessidade de planos mais 

rigorosos para o monitoramento e a recuperação de zonas ripárias e reservas legais. 
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