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RESUMO 

A região amazônica é conhecida mundialmente pela abundância hídrica, e passa a ideia 

de um recurso ilimitado, contudo, cenários de escassez hídrica tem se tornado cada vez 

mais eminentes nas últimas décadas. Esse problema está associado com o 

desmatamento, visto que, as florestas desempenham funções eco-hidrológicas. Em face 

ao exposto, o trabalho objetivou avaliar a dinâmica da cobertura do solo na microbacia e 

na zona ripária do rio Santa Teresinha, Amazônia Ocidental, no período de 1987 a 2017, 

para auxiliar o planejamento e a gestão dos recursos hídricos. A análise multitemporal 

da cobertura foi realizada com o software QGIS 2.10.1, e imagens orbitais dos satélites 

Landsat 5 (1987, 1997 e 2007) e Landsat 8 (2017). A microbacia tem três coberturas 

principais: floresta nativa, agropecuária (antropizada) e água. Em 30 anos de 

colonização: a área de floresta nativa passou de 165,22 para 107,23 km2 na microbacia, 

e de 4,18 para 3,88 km2 na zona ripária, ou seja, reduções de 35,10 e 7,18% 

(respectivamente); as áreas de agropecuária variaram em função da dinâmica de 

desmatamento; e a área de espelho d’água da microbacia foi reduzida a 44,64%. 

Palavras-chave: monitoramento, sensoriamento remoto, cobertura do solo, recursos 

hídricos, bioma amazônico. 

 

ABSTRACT 

The Amazon region is known worldwide for water abundance, and gives the idea of an 

unlimited resource, however, scenarios of water scarcity have become increasingly 

eminent in recent decades. This problem is associated with deforestation, since forests 

play eco-hydrological functions. In view of the above, the study aimed to evaluate the 

dynamics of soil cover in the Santa Teresinha river microbasin and riparian zone, 

Western Amazon, from 1987 to 2017, to help the planning and management of water 
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resources. Multitemporal coverage analysis was performed using QGIS 2.10.1 software, 

and orbital images of Landsat 5 (1987, 1997 and 2007) and Landsat 8 (2017) satellites. 

The microbasin has three main coverages: native forest, anthropized (agriculture and 

livestock) and water. In 30 years of colonization: the native forest area went from 

165.22 to 107.23 km2 in the microbasin and from 4.18 to 3.88 km2 in the riparian zone, 

namely, reductions of 35.10 and 7.18 % (respectively); the areas of agriculture varied 

according to the dynamics of deforestation; and the watershed area of the watershed was 

reduced to 44.64%. 

Keywords: monitoring, remote sensing, land cover, water resources, Amazon biome. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A região amazônica é conhecida mundialmente pela grande biodiversidade, abundância 

de recursos hídricos e fornecimento de serviços ecossistêmicos. Em função destas 

características há uma preocupação global em relação a conservação deste bioma, 

preocupação esta que vem aumentando nas últimas décadas, devido ao avanço das 

fronteiras agrícolas. Neste cenário constata-se a necessidade de monitorar a dinâmica de 

uso e ocupação do solo na região, para possibilitar o entendimento deste processo e, 

consequentemente, auxiliar o planejamento e a gestão dos recursos naturais, de forma 

integrada com o desenvolvimento econômico e social. 

 

 O estado de Rondônia está localizado na Amazônia Ocidental, e a expansão de suas 

fronteiras agropecuárias ocorreu principalmente a partir da década de 1970. Essa 

expansão está associada a vários fatores destacando-se o incentivo governamental, com 

a criação de Projetos Integrados de Colonização (PIC’s), Projetos de Assentamentos 

Dirigidos (PAD’s) e Projetos Fundiários (PF’s), que recobriram integralmente os 

242.944 km2 do estado, e a conclusão da BR-364, que facilitou o acesso à terra (Cunha 

e Moser, 2010). O rápido crescimento populacional resultou na formação de 50 novos 

municípios em 19 anos, período de 1976 a 1995 (Fernandes e Guimarães, 2003), e no 

desmatamento de 76.717 a 80.703 km2 de área do estado, até o ano de 2011 

(Piontekowski et al., 2014). 

 

Os municípios de Cabixi/RO e Pimenteiras D’Oeste/RO foram emancipados nos anos 

de 1988 e 1995 (SEDAM, 2002), e apesar de apresentarem apenas 22 e 29 anos 

(respectivamente) no ano de 2017, estavam entre a 4ª e 6ª posição no ranking do estado 

de Rondônia, em relação a área plantada de soja e milho (IBGE, 2019). Estes 

municípios estão inseridos na bacia hidrográfica do rio Guaporé (59.339,3805 km2), e 

por estarem localizados em uma região de franca expansão do agronegócio, necessitam 

de informações para o planejamento e gestão adequada das atividades agrícolas, visando 

conciliar o crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais. 

 

As informações necessárias ao planejamento e gestão estão relacionadas a compreensão 

da dinâmica de uso e ocupação do solo, tendo em vista que, embasam as discussões 

sobre o desenvolvimento sustentável diante das questões ambientais, sociais e 

econômicas (Silva et al., 2016). A unidade de gestão adequada para a obtenção destas 

informações é a bacia hidrográfica (Brasil, 1997), por ser o palco onde ocorre 

simultaneamente as interações sociais, ambientais e econômicas. As bacias da região 

amazônica geralmente tem grandes dimensões que dificultam a coleta de informações 

detalhadas da região (ex. bacia do rio Guaporé), por isso são fragmentadas em subbacias 
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e estas em microbacias (Cavalheiro e Vendruscolo, 2019). Assim, recomenda-se estudos 

primeiramente nas microbacias, em seguidas nas subbacias, e por fim nas bacias, para se 

aumentar a riqueza de informações e, consequentemente, a eficiência do planejamento e 

da gestão dos recursos naturais. 

 

Em face ao exposto, o trabalho tem como objetivo fornecer informações a respeito da 

dinâmica de uso e ocupação do solo na microbacia do rio Santa Teresinha, no período 

de 1987 a 2017, para auxiliar no planejamento e gestão do desenvolvimento sustentável 

na Amazônia Ocidental brasileira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo é a microbacia do rio Santa Teresinha, localizada no extremo sul do 

estado de Rondônia, abrangendo parte dos municípios de Pimenteiras D’Oeste e Cabixi 

(Figura 1). Esta região tem clima do tipo Monção (Alvares et al., 2014), precipitação 

média anual de 1.728,9 a 1.843,7 mm (Franca, 2015), e temperatura média de 24 °C 

(SEDAM, 2012). 

Figura 1. Localização e abrangência da microbacia rio Santa Teresinha, Amazônia 

Ocidental, Brasil. 

 

Fonte: Soares et al., 2019. 
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A análise multitemporal foi realizada na microbacia e em sua zona ripária, com o 

software QGIS 2.10.1 (versão Pisa) (QGIS Development Team, 2015), utilizando 

imagens dos satélites Landsat 5 e Landsat 8 e o método do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI). O perímetro e a rede de drenagem foram obtidos do 

trabalho de Soares et al. (2019). Para a delimitação da zona ripária foi utilizado 50 m de 

raio nas nascentes, e 30 m nos cursos de água (largura média inferior a 10 m), conforme 

o estabelecido pelo Código Florestal de 1965 (Brasil, 1965), e a ferramenta “Buffer”. As 

imagens de satélites foram registradas nos anos de 1987, 1997, 2007 e 2017 (Tabela 1) 

(USGS, 2017), nos meses de agosto a setembro, por terem menor incidência de nuvens 

e, consequentemente, maior qualidade. 

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

 

Satélite 

/Sensor 
Banda 

Resolução 
Órbita 

/Ponto 
Ano Espectral 

(µm) 

Espacial 

(m) 

Radiométrica 

(bits) 

Temporal 

(dias) 

Landsat 5 / TM 

3 

4 

5 

0,63-0,69 

0,76-0,90 

1,55-1,75 

30 16 16 230/69 1987 

Landsat 5 / TM 

3 

4 

5 

0,63-0,69 

0,76-0,90 

1,55-1,75 

30 16 16 230/69 1997 

Landsat 5 / TM 

3 

4 

5 

0,63-0,69 

0,76-0,90 

1,55-1,75 

30 16 16 230/69 2007 

Landsat 8 / OLI 

4 

5 

6 

0,64-0,67 

0,85-0,88 

1,57-1,65 

30 16 16 230/69 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

Inicialmente, mensurou-se NDVI com a equação 1, utilizando a ferramenta 

“Calculadora de campo”. Em seguida, elaborou-se uma imagem colorida falsa-cor 

(RGB-345 no Landsat 5 e RGB-456 no Landsat 8), para a análise da paisagem e para 

auxiliar a coleta de amostras de pixels nas principais classes de cobertura do solo. E 

posteriormente, com a ferramenta “Slicer”, extraiu-se as classes de cobertura do solo da 

imagem NDVI. Esse processo foi realizado para cada ano descrito anteriormente. Para 

auxiliar na identificação das principais coberturas da microbacia, também utilizou-se 

imagens do Google Earth, ano de 2017, em função da alta resolução espacial. 

 

 
(1) 

 

Onde: IP: Infravermelho Próximo (B4 = Landsat 5; B5 = Landsat 8); V: vermelho (B3 = 

Landsat 5 e B4 = Landsat 8). 

Após a obtenção dos dados, elaboraram-se os mapas representando o efeito de 30 anos 

de colonização na dinâmica da cobertura do solo da região de interesse. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A microbacia do rio Santa Teresinha tem 179,64 km2, rede de drenagem de 73,58 km, 

16 nascentes (Soares et al., 2019), área de mata ciliar de 4,44 ha, e coberturas de 

florestas nativas, áreas antropizadas (agropecuária) e espelhos d’água (Figura 2). 

 

Figura 2. Principais coberturas do solo na microbacia do rio Santa Teresinha, 

Amazônia Ocidental, Brasil.  

 

Fonte: Google Earth, 2019. 

 
No ano de 1987, a microbacia apresentava 165,22 km2 de floresta nativa (91,97%), 

11,82 km2 de área antropizada (6,58%) e 0,56 km2 de espelho d’água (0,31%) (Figura 

3). A elevada cobertura florestal no ano de 1987 está relacionada com o baixo tempo de 

colonização até o referido ano, aproximadamente 14 anos. O maior incentivo para a 

colonização do estado de Rondônia ocorreu década de 1970, através da implantação de 

projetos de colonização pelo Governo Federal (Pedlowski et al., 1999). O Projeto 

Imigrante de Colonização Paulo Assis Ribeiro (PIC PAR), foi implantado em 1973 na 

região sul do Estado, responsável por originar o município de Colorado D’Oeste, 

vizinho ao município de Cabixi (Lisboa e Ferreira, 2011). 

 

A partir do ano de 1987 até o ano de 2007, ou seja, em apenas 20 anos, ocorreu um 

grande decréscimo de área florestal, chegando a 71,21 km2 (39,64% da área da 

microbacia), e consequentemente, a elevação da área antropizada. A redução drástica da 

cobertura florestal está associada principalmente com a falta de orientação para os 

assentados no projeto de colonização, a respeito da importância da preservação das 

matas de galerias, de encostas e reservas florestais, fixadas pelo Código Florestal 

Brasileiro (Lisboa e Ferreira, 2011).  



6 

 

Figura 3. Dinâmica da cobertura do solo na microbacia do rio Santa Teresinha, 

Amazônia Ocidental, Brasil, no período de 1987 a 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Entre os anos de 2007 a 2017, houve um acréscimo da área floresta, passando de 71,21 

km2 para 107,23 km2 (59,69% da área da microbacia). Esse resultado pode estar 

associado a conscientização da população e/ou pressão de órgãos ambientais para a 

recuperação das áreas de preservação permanente e reserva legal (Zuffo e Abreu 2010). 

Resultados semelhantes foram observados por Santos et al. (2019) na microbacia do rio 

Tinguí, Vendruscolo et al. (2019) na microbacia do rio Manicoré, Silva et al. (2019) na 

microbacia do rio D’Alincourt, e Vendruscolo et al. (2016) na microbacia do rio 

Bamburro, todas pertencentes a bacia do rio Guaporé. Nas microbacias dos rios 

D’Alincourt, Bamburro e Manicoré, foram realizados trabalhos de conscientização da 
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importância da cobertura florestal, e recuperação de áreas de preservação permanente, 

para a conservação dos recursos naturais, pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental (SEDAM), Ação Ecológica do Guaporé (Ecoporé), Universidade Federal de 

Rondônia e/ou Associação Amigos do Rio Bamburro. 

 

Além da falta de orientação dos assentados, também ocorreu a implantação de 

atividades madeireiras e incentivo à produção agropecuária, após a construção da BR-

364, como descrito por Bentes-Gama (2005), o que elevou a pressão sobre a vegetação 

nativa. A extração madeireira foi a responsável pelo surgimento de novas áreas urbanas 

no estado de Rondônia, visto que esta atividade conduziu os processos antrópicos para 

as regiões no entorno da BR-364 (Trubiliano, 2017). Após a extração madeireira, as 

áreas com floresta nativa eram convertidas em áreas de uso agropecuário, influenciando 

a dinâmica populacional (Figura 4). Com relação aos usos agropecuários, merecem 

destaque os cultivos de soja e milho (Figura 5), e a pecuária de corte, com a atividade de 

bovinocultura (Figura 6).  

 

Os municípios de Pimenteiras D’Oeste e Cabixi foram emancipados nos anos de 1995 e 

1988, respectivamente (SEDAM, 2002), ou seja, têm apenas 22 e 29 anos, e estão 

localizados no Cone Sul do estado de Rondônia, região considerada com alto potencial 

para a implantação do agronegócio. No ano de 2017, os referidos municípios obtiveram 

a 5ª e 6ª posição no ranking do estado de Rondônia, em relação a área plantada de soja 

(respectivamente), e 5ª e 4ª posição para área plantada de milho (respectivamente) 

(IBGE, 2019). 

 

Com relação ao espelho d’água, constatou-se a tendência de redução dos recursos 

hídricos na microbacia do rio Santa Teresinha (Figura 3). Essa redução está diretamente 

relacionada com a diminuição da vegetação nativa na região. A floresta desempenha 

funções eco-hidrológicas essenciais, como a recarga de aquíferos nos topos de morro 

(Tambosi et al., 2015). Neste contexto, é plausível lançar a hipótese de que a microbacia 

perdeu parte da capacidade de infiltração de água no solo, e, consequentemente, de 

regularização da vazão dos rios ao longo do ano, tornando a região mais suscetível a 

problemas de escassez hídrica em períodos de estiagem ou veranicos. 

 

Figura 4. Dinâmica populacional nos municípios de Cabixi e Pimenteiras D'Oeste, 

estado de Rondônia, no período de 1991 a 2017.  
 

 

Fonte: IBGE, 2019. 
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Figura 5. Dinâmica da área plantada com culturas temporárias nos municípios de 

Cabixi e Pimenteiras D'Oeste, estado de Rondônia, no período de 1989 a 2017. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 
 

Figura 6. Dinâmica do rebanho bovino nos municípios de Cabixi e Pimenteiras 

D'Oeste, estado de Rondônia, no período de 1989 a 2017.  

 

Fonte: IBGE, 2019. 

Na área de mata ciliar, observou-se que no ano de 1987, havia 4,18 ha de floresta nativa 

(94,14%), 0,20 ha de área antropizada (4,50%) e 0,06 ha de água (1,35%) (Figura 7).   
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Figura 7. Dinâmica da cobertura do solo na zona ripária da microbacia do rio Santa 

Teresinha, Amazônia Ocidental, Brasil, no período de 1987 a 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De 1987 a 2007, ocorreu a redução da área de floresta nativa, passando para 2,89 ha 

(65,09%). De 2007 a 2017, ocorreu o inverso, aumento da área de floresta nativa, a qual 

chegou a 3,88 ha (87,39%). Portanto, na área de mata ciliar constatou-se 

comportamento semelhante da dinâmica da cobertura, em relação a área da microbacia 

(Figura 7). 

 

As zonas ripárias exercem um função eco-hidrológica, por propiciar um microclima 

mais adequado para os organismos, ao reduzir a incidência de raios solares e aumentar a 

estabilidade térmica do ambiente aquático (Tambosi et al., 2015), atuar como um filtro 

natural de partículas e substâncias provenientes das cotas mais elevadas do terreno 

(Allan, 2004), aumentar a estabilidade das margens e reduzir o assoreamento dos cursos 
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d’água (Naiman, Bilby & Bisson, 2000). Diante da importância desta área, denota-se 

que a recomposição florestal observada de 2007 a 2017 pode estar relacionada com a 

conscientização da população e/ou pressão de órgãos ambientais para a recuperação das 

áreas de preservação permanente, como descrito anteriormente. 

 

No ano de 2017, último ano de avaliação temporal, constatou-se que havia 4 nascentes 

sem cobertura florestal, sendo recomendado a recuperação destas áreas, com o intuito de 

evitar principalmente possíveis problemas de contaminação dos recursos hídricos na 

microbacia.  

 
 

CONCLUSÃO  

A área de floresta nativa foi reduzida constantemente de 1987 a 2007, contudo, de 2007 

a 2017, ocorreu o aumento da área desta cobertura. Essa dinâmica da cobertura foi 

observada na área da microbacia do rio Santa Teresinha e em sua zona ripária. 

A área de espelho de água da microbacia do rio Santa Teresinha foi reduzida a 44,64%, 

durante o período de 1987 a 2017, ou seja, após 30 anos de colonização.  
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