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Resumo – Neste trabalho foram utilizadas imagens do satélite ALOS (sensor PRISM) para atualizar 

a representação da hidrografia e para orientar trabalhos de campo para o estudo dos recursos 

naturais nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) do alto rio Pardo. As imagens foram 

georreferenciadas e na sequência usadas para vetorização das informações. Posteriormente, foram 

gerados buffers para delimitação das APPs, e em seguida, identificados os usos e ocupações da terra 

nestas áreas, assim como realizadas análises das características dos recursos naturais da área de 

estudo. Verificou-se que a cartografia básica disponibilizada encontra-se desatualizada e que a 

maior parte das APPs está sendo usada com atividades agropecuárias, contrariando o disposto no 

conjunto da legislação ambiental brasileira que normatiza o uso e ocupação destas áreas. 

Consequentemente os recursos naturais destes locais estão sendo degradados, comprometendo todo 

ecossistema composto pelas nascentes, córregos e rios e suas margens. 

 
 

Abstract – In this search were used the ALOS satellite images (PRISM sensor) to update the 

representation of hydrography and to guide the fieldwork for the study of natural resources in 

preservation permanent areas (PPAs) of the upper Pardo River. The images were georeferenced and 

in the sequence the informations were vectorized. Later, were generated buffers for the delimitation 

of the PPAs, and were identified the land use and occupation in these areas. Was found that the 

basic cartography available is outdated, and that most of the PPAs are being used in agricultural 

activities, when required throughout the Brazilian environmental legislation that regulates the use 

and occupancy of those areas. As a result of local natural resources are being degraded, affecting the 

whole ecosystem composed of springs, streams and rivers and their margins. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2011 foi definido como o Ano Internacional das florestas pela ONU (Organização 

das Nações Unidas), com o objetivo de gerar debates acerca deste importante componente dos 

recursos naturais, que inclusive cede o nome para a denominação da maioria dos biomas mundiais. 

No Brasil, o debate relativo às florestas se intensificou a partir das propostas de alterações no 

Código Florestal (Lei 4.771/65). Nesta discussão, o item que causou maior interesse foi o 

relacionado às APPS, uma vez que estas áreas são fundamentais para a manutenção da qualidade 

das águas dos rios, consequentemente da qualidade da vida das espécies que habitam aqueles locais. 

Além disso, a vegetação nativa existente nas margens dos rios serve para proteção do solo, como 

habitat para as espécies da fauna silvestre (macro e micro), como fator de equilíbrio para o micro-

clima regional, e como estoque de sementes e de plântulas de espécies vegetais.  

Podemos destacar também a importância das APPs de topos de morros e de encostas, pois 

estas, além das funções ambientais já descritas, servem ainda para a estabilidade destes locais, e em 

casos, em que são retiradas, potencializam os riscos de desmoronamento. Estes, quando ocorrem em 

áreas de grande concentração de pessoas, geralmente são trágicos, conforme tivemos inúmeros 

exemplos no início do ano de 2011, na região serrana do Rio de Janeiro e em outros estados. 

Desta forma, o conhecimento de informações acerca destes espaços é fundamental para a 

preservação da qualidade ambiental e consequentemente, da qualidade de vida da humanidade. Este 

conhecimento é melhor aproveitado e tem maior aplicação, quando leva em consideração o sistema 

onde as APPs estão inseridas. Estas áreas, por definição margeiam nascentes e rios ou estão 

localizadas em encostas e topos de morros, locais estes inseridos em um espaço geograficamente 

delimitado chamado de bacia hidrográfica.  

Esta é de acordo com a Lei nº 9.433 de 1997, a unidade básica para gestão dos recursos 

hídricos, que a recomenda ainda como sendo o espaço adequado para o gerenciamento dos demais 

recursos naturais, uma vez que a bacia pode ser definida como uma área com características físicas e 

biológicas delimitadas pelos seus divisores de água, onde vive e interage o ser humano, e onde as 

águas superficiais e subterrâneas, são deslocadas, normalmente pela força da gravidade, até um 

córrego, rio ou reservatório (superficial ou subterrâneo), por canais, que confluem a um curso 

d´água maior que pode desembocar em um rio principal, em um depósito natural ou artificial de 

água, em um pântano ou diretamente em um oceano.  

A água que circula em uma bacia hidrográfica traz desta forma, a informação de como ocorre 

a relação entre componentes naturais e ainda do homem com estes. O uso e a ocupação da terra em 

uma bacia influenciam na qualidade de seus recursos naturais, modificando-os. A preservação ou a 
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retirada das matas ciliares existentes nas margens dos rios é uma das medidas que mais impactam o 

ecossistema de uma bacia, pois estas são um componente natural importante, uma vez que filtram as 

águas, atuam como barreiras físicas aos processos de transporte de materiais e mantêm a 

estabilidade das margens das nascentes e rios.  

Em função desta importância, estas áreas foram definidas pela Lei nº 4.771 de 1965, alterada 

pela Lei 7.803 de 1989 e pela Medida Provisória 2.166-67 de 2001, como sendo Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), que tem a “função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem estar das populações humanas”.  

A partir destas determinações legais, e como consequência da observação da sociedade 

participante dos comitês de bacias hidrográficas, a maior parte destes, tem definido as APPs como 

áreas prioritárias de proteção.  

O comitê da bacia hidrográfica do Médio Paranapanema - CBH-MP (responsável pela área 

onde este projeto está inserido), em seu plano de metas e gestão, também define as APPs como 

áreas prioritárias para mapeamento, estabelecendo prioridade para instalação e manejo das matas 

ciliares (CBH-MP, 2000). 

Além disso, os grupos temáticos responsáveis pelas pesquisas desenvolvidas no projeto 

BIOTA/FAPESP determinaram a área deste estudo, como sendo de grande interesse para 

incremento de conectividade através da restauração de APPs, averbação de reserva legal e criação 

de reservas particulares do patrimônio natural (METZGER; RODRIGUES, 2008). 

Apesar destes argumentos, o trabalho com áreas de preservação permanente tem sido  

dificultado pela ausência ou pela inadequação da base cartográfica disponível. No caso específico 

deste estudo, a base cartográfica utilizada pelo CBH-MP em suas tarefas rotineiras está na escala de 

1:250.000, o que inviabiliza o planejamento e a simples obtenção de informações precisas sobre 

nascentes, córregos e pequenos reservatórios. A segunda opção, em termos de base cartográfica, é a 

utilização das cartas topográficas na escala de 1:50.000, disponíveis para a maior parte das regiões 

brasileiras. Estas, no entanto, estão na sua maioria, desatualizadas, e em muitos casos, contém erros 

de inclusão e de omissão de informações, principalmente relativas à hidrografia.  

Desta forma, surge a questão: como trabalhar com áreas pequenas (raio de cinqüenta metros 

ao redor de nascentes e larguras de trinta metros ao longo dos córregos), se não existe a base 

adequada para esta atividade? Além disso, se sabemos que há problemas com relação à 

representação das informações, como desenvolver atividades de planejamento, sem confiarmos 

totalmente na base de dados que temos? 
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É neste contexto que o sensoriamento remoto, através das imagens de satélite, passa a 

contribuir de maneira efetiva para o estudo e a avaliação dos recursos naturais nas bacias 

hidrográficas. Esta tecnologia tem evoluído constantemente e hoje conta com sensores capazes de 

detectar informações em áreas cada vez menores da superfície terrestre, o que faz com que se 

tornem habilitados para serem usados nas tarefas de atualização das bases de dados, por permitirem 

estudos mais detalhados, como aqueles necessários para o estudo das APPs. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área deste estudo encontra-se localizada na região das nascentes do Rio Pardo, nos 

municípios de Pardinho, Botucatu, Itatinga e Avaré, no Estado de São Paulo, entre as coordenadas 

UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso 22, Sul, 690.000 e 770.000 (E) e 7.440.000 e 

7.480.000 (N). A Figura 1 mostra a localização da Unidade de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos 17 (UGRHI – 17), correspondente à área de atuação do CBH-MP. 

 

Figura 1 – Região Hidrográfica do Paraná, Bacia hidrográfica do Rio Paranapanema (Federal), Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – 17 (Médio Paranapanema), Unidades Hidrográficas principais da 

UGRHI – 17 (V – Rio Pardo), com área deste estudo destacada na cor azul. Fonte: Plano de Bacia da UGRHI 

17. Org. Edson Luís Piroli. 
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Foi utilizada nesta pesquisa, para uma primeira avaliação, a base cartográfica digital, 

disponibilizada pelo CBH-MP na escala de 1:250.000. Como a mesma não se mostrou adequada, 

passou-se então para o uso das cartas topográficas na escala de 1:50.000 de Bofete (SF-22-Z-D-III-

1) e de Botucatu (SF-22-Z-R-IV-3), para a vetorização das nascentes, dos córregos e do Rio Pardo 

em seu alto curso. Foram usadas na sequência, imagens do satélite japonês ALOS (Advanced Land 

Observing Satellite) fornecidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a preços 

acessíveis para órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa a partir de um convênio 

com a Agência Espacial Japonesa (JAXA). O sensor utilizado para obtenção destas imagens foi o 

Panchromatic Remote Sensing Instrument for Stereo Mapping (PRISM), que registra as 

informações em uma banda pancromática com resolução espacial de 2,5 metros. 

As cartas topográficas e as imagens PRISM-ALOS foram georreferenciadas no sistema de 

coordenadas UTM, datum SAD 69 (South American Datum 1969). A partir da observação de que as 

cartas topográficas na escala de 1:50.000 continham imprecisões importantes e de que esta escala 

não atendia à necessidade, efetuou-se a vetorização das nascentes, dos córregos e dos rios sobre as 

imagens do satélite ALOS, sensor PRISM. Posteriormente gerou-se o buffer delimitando as APPs 

da área. Os aplicativos utilizados nesta etapa foram o Idrisi, versão Taiga e o ArcGIS, versão 9.3.1. 

Em seguida, foram realizados trabalhos de campo para confirmação de padrões, identificação 

das condições dos recursos naturais vegetação, solo, água e fauna silvestre e avaliação da 

localização das nascentes e demais corpos d´água.  

A metodologia utilizada para avaliação dos recursos naturais foi a do LER (Levantamento 

Ecológico Rápido) proposta por Felfili et al (2006), complementadas pela metodologia proposta por 

Bertrand (1966) e Passos (2003).  

A partir destas metodologias, o solo de cada ponto foi analisado com relação à sua estrutura 

física, e avaliado quanto à presença de processos erosivos, desgaste, pisoteio pelo gado, 

empobrecimento aparente de sua fertilidade, sulcos ou com sistemas de proteção (como curvas de 

nível, por exemplo) e se era argiloso, arenoso, hidromórfico e/ou litólico. 

A vegetação foi avaliada se era arbórea, arbustiva, pastagem ou cultura agrícola. No caso de 

vegetação arbórea analisou-se ainda, se a mesma era primária ou secundária e sua composição 

florística, através da identificação e anotação das espécies encontradas. 

A análise da água foi feita a partir da observação da sua turbidez, profundidade e 

assoreamento. Verificou-se ainda, se havia presença de resíduos sólidos na água. A fauna silvestre 

encontrada na área de estudo foi avaliada a partir do contato visual e do registro fotográfico ou de 

sinais como pegadas e fezes.  
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Avaliou-se ainda se havia presença de ocupação humana nas áreas de APP, relatando as 

atividades ali desenvolvidas, bem como os aspectos econômicos e sociais relacionados às atividades 

e feições de urbanização nas APPs e proximidades. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira etapa deste trabalho, buscou-se a base de dados oficial, nas escalas de 1:250.000, 

disponibilizada pelo CBH-MP e 1:50.000 disponibilizadas pelo IBGE, através das cartas 

topográficas. Após as primeiras vetorizações, ao inserir a camada vetorial gerada com base nas 

cartas topográficas sobre as imagens do satélite, verificou-se que muitos pequenos córregos e suas 

nascentes não estavam representados nas cartas. Além disso, observou-se também que havia 

problemas relativos à localização da hidrografia, assim como com relação à inclusão e omissão de 

corpos d´água. Ao inserir a hidrografia disponibilizada digitalmente pelo CBH-MP, na escala de 

1:250.000, observou-se discrepância ainda maior (parte em função da escala). A Figura 2 apresenta 

parte da área de estudo, mostrando a distribuição dos rios contidos na base de dados do CBH-MP 

em cor vermelha e os rios vetorizados sobre as imagens do satélite ALOS (sensor PRISM, com 

resolução espacial de 2,5 metros) em cor preta. Observe-se a imprecisão dos córregos em vermelho. 

Este aspecto ocorre devido a problemas na geração dos dados e também à escala, que não 

permite grande precisão espacial. Esta informação é, no entanto, mais um argumento para que as 

bases da cartografia hidrográfica sejam atualizadas e aperfeiçoadas, pois, se a escala de 

representação é inadequada, os produtos gerados a partir desta base de dados, também terão 

problemas de localização. Destaque-se ainda a não representação de grande número de pequenos 

tributários, e consequentemente de suas nascentes. Neste caso, a falta de representação destes 

tributários influencia diretamente nas atividades de fiscalização, manejo, e de proteção dos mesmos. 

Como pode ser observado na Figura 2 há falta de detalhamento na representação dos córregos 

e problemas na sua localização. Além disso, a maior parte das nascentes e pequenos córregos não 

são representados. Esta situação compromete também as atividades de planejamento da recuperação 

das matas ciliares recomendada pelo CBH-MP, uma vez que a necessidade de mudas, insumos e 

mão de obra muda radicalmente se considerarmos nestas atividades um ou outro conjunto de dados.  

A partir desta observação, optou-se por utilizar as cartas topográficas em escala 1:50.000 da 

região, esperando-se maior qualidade nos dados. Este trabalho foi desenvolvido na área 

correspondente às cabeceiras da bacia estudada, próxima à área urbana do município de Pardinho. 

Os vetores gerados foram inseridos sobre as imagens do satélite ALOS para verificação. 
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Figura 2 - Hidrografia na escala de 1:250.000 em cor vermelha e hidrografia identificada e vetorizada sobre as imagens 

ALOS (sensor PRISM) neste projeto. 

 

Identificou-se na etapa da vetorização usando as cartas topográficas na escala 1:50.000 que o 

problema referente à representação continuou e que a maior parte das nascentes e córregos 

existentes não se encontram representados também nesta base de dados, apesar da ampliação da 

escala. As Figuras 3 e 4 mostram esta situação em parte da carta topográfica de Bofete, na região 

próxima à área urbana de Pardinho. A Figura 3 mostra a hidrografia oficial representada na carta 

topográfica e a Figura 4 apresenta a hidrografia oficial sobreposta pela hidrografia vetorizada a 

partir das imagens do satélite. 

  

Figuras 3 (esquerda) e 4 (direita) – Córregos representados na carta topográfica (em cor azul) e córregos vetorizados 

sobre a imagem do satélite ALOS, em cor vermelha. 

 

Conforme pode ser visto nas figuras anteriores, apenas nesta pequena área, há uma diferença 

de representação de quarenta e seis nascentes, e de seus respectivos córregos (exclua-se deste 
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cálculo os córregos e nascentes localizados à Sudoeste da área, pertencentes à outra bacia), pois 

temos na figura da esquerda (da carta topográfica), sete nascentes e córregos e na figura da direita 

(representadas em vermelho extraídas a partir da imagem ALOS/PRISM), cinqüenta e três nascentes 

e córregos. Deve-se destacar ainda a desatualização das informações contidas nas cartas 

topográficas, uma vez que a cidade de Pardinho cresceu e ocupa atualmente uma área maior do que 

aquela representada na carta topográfica, o que contribui para o comprometimento das atividades de 

planejamento baseadas nas cartas topográficas geradas na década de 1970. Esta condição pode ser 

confirmada na Figura 5. 

 

Figura 5 – Área urbana de Pardinho, com hidrografia destacada. 

 

A situação apresentada se repete em toda área de estudo. Desta forma, optou-se por utilizar 

nas análises posteriores as informações obtidas a partir das imagens do satélite ALOS, sensor 

PRISM. Nelas identificou-se que existem 1.221 (mil, duzentas e vinte e uma) nascentes na área de 

estudo. Neste cálculo entraram apenas as nascentes visíveis e que dão origem a algum curso hídrico 

superficial, não tendo sido consideradas nascentes ocorrentes nas margens, ao longo dos rios. Além 

destas, identificou-se os afluentes das duas margens do alto rio Pardo, verificando-se que a maior 

parte dos mesmos são microbacias de primeira ordem, com uma nascente e áreas de APP inferiores 

a cinco hectares. Exceções importantes são as microbacias do rio das Pedras com 229 nascentes e 

com APP total de 1.737,88 hectares, afluente da margem esquerda e a microbacia do rio Palmital, 

com 103 nascentes e 980,01 hectares de APP, afluente da margem direita do alto rio Pardo.  

Estes dados nos mostram a importância do uso das imagens de alta resolução, uma vez que as 

pequenas microbacias não estão representadas na cartografia oficial utilizada pelo CBH-MP, 

conforme pode ser visto nas Figuras 2 e 4. 
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Observou-se também neste estudo que o leito principal do Alto rio Pardo tem um 

comprimento de 158.551,41 metros, o que corresponde a uma APP de 951,91 hectares, somando-se 

os 0,785 ha da nascente principal.  

Após as análises pode se afirmar que o alto Pardo tem área total de APPs de 10.008,20 

hectares, para um comprimento total de córregos e leito principal de 1.577.233,33 metros. O cálculo 

da APPs foi elaborado somando-se as áreas das margens dos córregos (30 metros de cada lado), 

descontando-se os primeiros 50metros após a nascente (que são calculados na APP da nascente) e os 

últimos 30 metros do rio que são computados na APP do leito do rio principal.  

Neste cálculo não estão inseridas as APPs dos pequenos reservatórios localizados na área, 

pelo fato de que os mesmos ainda estão sendo identificados e medidos.  

A geração deste conjunto de dados somente foi possível a partir da utilização das imagens de 

satélite como base de dados atuais. A Figura 6 apresenta um exemplo de área com APP delimitada. 

 

Figura 6 – Exemplo de delimitação das APPs nas nascentes e corpos d´água do alto rio Pardo. 

 

A condição representada na Figura 6 é característica da maior parte das APPs da área, ou seja, 

as mesmas não estão cobertas por matas ciliares. Pode-se observar na Figura que mesmo ao redor 

das nascentes, não há nenhum tipo de proteção por vegetação arbórea ou arbustiva. Esta situação 

compromete os recursos hídricos tanto em qualidade, quanto em quantidade, uma vez que estes 

locais recebem sedimentos oriundos de erosões localizadas à montante, e ainda, não contribuem 

para a infiltração da água devido a não existência da mata ciliar, o que por outro lado indica uso 

intensivo do solo e conseqüente compactação. 

Após o conhecimento da área a partir das análises de laboratório, passou-se à etapa das 

verificações in loco. Nesta, os recursos naturais foram avaliados em diversos pontos distribuídos em 

toda área de estudo.  
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Na nascente principal do rio Pardo, que se encontra localizada nas coordenadas 770.011 (E) e 

7.442.868 (N) do fuso 22 do sistema UTM (Universal Transversa de Mercator), em área cercada e 

com vegetação nativa, a água nem chega a brotar. A mesma é encanada e direcionada para caixas 

d´água, que na sequência fazem a distribuição para as casas da sede da propriedade, onde a mesma 

está inserida, conforme pode ser visto na Figura 7.  

 

               Figura 7 – Nascente principal do rio Pardo, em Pardinho.  

 

Esta foto mostra uma situação emblemática da apropriação dos recursos naturais na área de 

estudo, e também em todo país, e por que não no mundo. A água, mesmo antes de brotar da terra já 

é captada para abastecimento humano (ou para a produção). A postura antropocêntrica e egoísta 

chega aqui ao extremo, uma vez que não são consideradas as necessidades das outras espécies que 

outrora provavelmente ali existiam, nem mesmo a necessidade do ecossistema local, como um todo. 

Deve-se destacar que este caso ocorre em uma região ainda rica de recursos naturais e com a 

maior parte de seus elementos em razoáveis condições de qualidade. Esta realidade, portanto, deve 

servir como alerta para a gestão dos recursos hídricos e dos recursos naturais, uma vez que estes não 

podem ser considerados apenas propriedade do homem que ali habita, mas de todo um ecossistema, 

do qual o homem também faz parte e é diretamente dependente. 

Em termos de importância sócio-econômica, esta pode ser considerada a primeira contribuição 

do rio Pardo, pois antes mesmo de começar a correr, suas águas já são destinadas ao abastecimento 

de seres humanos e de suas atividades produtivas.  

Com relação à vegetação nativa ocorrente na área, destaca-se a presença de palmitos Jussara 

(Euterpe Edulis), desde jovens até adultos – provavelmente plantados, devido à sua disposição mais 

ou menos simétrica. Além destes, identificou-se a presença de Cedro (Cedrela fissilis), Sangra 

d’água (Croton urucurana), Embaúba (Cecropia hololeuca), Canela preta (Nectandra 
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megapotamica), Capixingui (Croton floribundus), Pau-formiga (Triplaris americana), Marinheiro 

(Guarea guidonia), Nêspera (Eriobotrya japonica), Alecrim (Rosmarinus Officinalis) e Xaxim 

(Dicksonia sellowiana), além de samambaias, capim-navalha, tansagem e gramíneas. Observou-se 

ainda presença de orquídeas e outras epífitas nos troncos das árvores. O local caracteriza-se pela 

existência de vegetação de grande porte com algumas árvores de idade avançada. No entanto, o 

conjunto da mata apresenta características de ser secundária. 

Esta condição em termos de vegetação se repete com pequenas variações, naquelas áreas 

recobertas por mata ciliar. Deve-se destacar, no entanto, que estas matas ciliares deveriam margear 

todas as nascentes e córregos da área estudada, por ser a área predominantemente de Mata Atlântica 

(AB´SABER, 2010). Observou-se, porém, que a maior parte das APPs da área de estudo encontra-se 

desprotegida por vegetação arbórea, não tendo desta forma, condições de proteger efetivamente as 

águas.  

As espécies florestais, características de matas ciliares encontradas na área de estudo, nos 

locais onde as mesmas existem foram Canafístula (Peltophorum dubium), Ingá-do-brejo (Inga 

affenis), Marinheiro (Guarea guidonea), Sangra-d’água (Croton urucurana), Timbaúva 

(Enterolobium contortisiliquum), Capixingui (Croton floribundus), Aroeira-vermelha(Schinus 

terebintifolius), Açoita-cavalo (Luehea divaricata), Goiabeira (Psidium guajava), Alecrim 

(Heterothalamus brunioides), Cedro (Cedrela fissilis), Pau-formiga (Triplaris americana), Aroeira-

vermelha (Schinus terebintifolius), Crindiúva (Trema micrantha), Figueira (Ficus sp), Grumixama 

(Eugenia brasiliensis), Jaracatiá (Jacaratia spinosa), Angico(Anadenanthera sp), Farinha seca 

(Albizia hassleri), Ipê roxo (Tabebuinha avellanedae), Cafezinho (Caseareae silvestris), Jurubeba 

(Solanum bonariense), Embaúba (Cecropia hololeuca), Bambu (Bambusa spp), Copaíba (Copaifera 

langsdorfii), Urucum (Bixa orellana), Jacarandá (Jacaranda micrantha), Chapéu-de-praia 

(Terminalia catappa), Cambará (Gochnatia polymorpha), Aroeira-do-sertão (Astronium 

urundeuva), Jenipapo (Genipa americana), Paineira (Chorisia speciosa), Bugre (Lithraea 

brasiliensis), Angico-do-cerrado (Anadenanthera peregrina), Angico-vermelho (Parapiptadenia 

rígida), Aroeira-salsa (Schinus molle), Oiti (Licania tomentosa), Pau-jacaré (Piptadenia 

gonoacantha) e Leiteirinho (Peschiera fuchsiaefolia). As espécies exóticas encontradas em áreas de 

APP foram Leucena (Leucaena leococephala), Cinamomo (Melia azedarach), Jambolão (Syzygium 

cumini), Eucalipto (Eucaliptus sp), Mangueira (Mangifera indica), Limoeiro (Citrus limonea), 

Acácia (Senna nultijuga), Amoreira (Morus nigra) e Abacateiro (Persea americana). 

Com relação às características gerais do solo, identificou-se a predominância de latossolos, 

com manchas de argissolos. De modo geral, não foram identificados processos erosivos intensos, 

como voçorocas, mas há presença de sulcos e ravinas ao longo das margens dos rios e córregos, e 
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também ao redor das nascentes. Não foram verificados sistemas de proteção, como curvas de nível 

que podem diminuir a velocidade da água e consequentemente a erosão dos solos, na maior parte 

das áreas. 

Quanto aos aspectos da água, na área pesquisada, os córregos encontram-se sem sinais de 

intenso assoreamento. Entretanto, processos erosivos nas margens sugerem que aos poucos, 

volumes de solo são carregados para seus leitos, comprometendo a qualidade da água e do 

ecossistema, prejudicando as espécies que ali habitam. 

Os principais representantes da fauna silvestre encontrados foram lagarto-teiú (Tupinambis 

teguixin), Pomba-carijó (Patagioenas picazuro), Biguá (Phalacrocorax brasilianus), Coleirinha 

(Sporophila caerulescens), Suiriri (Tyrannus melancholicus), Frango d’água (Gallinula chloropus), 

Andorinha (Riparia riparia), Quero-quero (Vanellus chilensis), Tesourinha (Tachornis squamata), 

Corruíra (Troglodytes musculus), Gavião-caranguejeiro (Buteogallus anthracinus), Marrequinha 

(Salvinia sp), Rolinha (Columbina passerina), Martim-pescador (Chloroceryle inda), Rabo-de-palha 

(Phaethon lepturus) e Chupim (Molothrus bonariensis). Deve-se observar que a maioria das 

espécies listadas é de aves, o que indica que os animais terrestres, que tem maior necessidade das 

florestas para proteção, alimentação e habitat, estão sendo extintos devido às condições inadequadas 

das matas ciliares da região. 

Com relação às geotecnologias utilizadas neste trabalho, observou-se que os SIGs e as 

imagens de satélite permitiram a identificação dos problemas referentes à desatualização da base 

cartográfica, a elaboração de uma nova base, atualizada e mais precisa, e ainda foram fundamentais 

para a identificação dos locais a serem estudados a campo, e para o fornecimento das informações 

relativas à coordenadas dos pontos e definição dos caminhos a serem percorridos para a eles chegar. 

As imagens de satélite permitiram ainda a visão sinóptica da área, facilitando a compreensão dos 

fenômenos no contexto de toda área de estudo. Possibilitam ainda o acompanhamento das 

mudanças ocorridas ao longo do tempo e a atualização das bases de dados geradas por este estudo.  

Esta pesquisa possibilitou ainda verificar a falta de cuidado que ainda ocorre com as APPs, 

apesar da legislação que as define e delimita ser antiga e ter sofrido várias adequações ao longo das 

últimas décadas. Este aspecto demonstra que a sociedade precisa pensar, planejar e organizar o 

espaço em que está contida e se relaciona, não esquecendo que suas ações são refletidas no contexto 

do espaço em que atua, sobretudo na bacia em que está inserida. Além disso, demonstra que precisa 

buscar apoio em diferentes técnicas e áreas do conhecimento para que estas tarefas sejam 

desenvolvidas adequadamente. Nesse sentido, os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), o 

sensoriamento remoto e as técnicas de geoprocessamento, oferecem suporte para levantamento de 
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dados e desenvolvimento de materiais e ações para a recuperação e proteção dos recursos naturais. 

(MOREIRA, 2009). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Após o desenvolvimento das atividades desta pesquisa pode-se destacar alguns pontos 

importantes: 

 A base cartográfica utilizada para planejamento e gestão dos recursos hídricos e dos recursos 

naturais, da área deste estudo, e de uma maneira geral, no País, está desatualizada e em escala 

inadequada.  

 As imagens de satélite de alta resolução espacial do sensor PRISM do satélite ALOS, 

contribuíram efetivamente para a atualização e aumento do detalhamento na escala dos produtos 

gerados. 

 A maior parte das nascentes, córregos e rios da área estudada não estava representada na 

cartografia oficial ou tinha problemas de localização. 

 Os recursos naturais das APPs da área de estudo encontram-se em processo de degradação, 

tendo sido observado que a vegetação e a fauna silvestre são os mais afetados, por terem sido pouco 

encontrados na área. Com relação ao solo e a água, os mesmos apresentam sinais de modificações, 

porém, ainda sem intensidades importantes.  

A metodologia aplicada mostrou potencial para ser adotada pelo CBH-MP, e por outros que 

tenham interesse, por ser de custo relativamente baixo, fácil aplicação e por ter apresentado 

resultados significativos. Este conjunto pode auxiliar na melhora das atividades de gerenciamento e 

tomada de decisões no que se refere à proteção dos recursos hídricos, principalmente com relação à 

existência ou recuperação das matas ciliares. 

 

AGRADECIMENTO 

 

 O autor agradece à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), pela 

concessão de financiamento para realização desta pesquisa, através do Projeto Regula, Processo 

2009/53932-2. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AB’SÁBER, A.N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 6ª Ed. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2010. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  14 

BERTRAND, G. Pour une étude géographique de la vegetation. R.G.P.S-O, t. XXXVII, 

Toulouse, 1966. 

BRASIL. Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965. Código Florestal. Brasília, 1965. 

BRASIL. Lei Federal 7.803 de 18 de julho de 1989. Altera a redação da Lei 4.771. Brasília, 1989. 

BRASIL. Lei Federal 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Brasília, 1997. 

BRASIL. Medida Provisória 2.166-67 de 2001 de 24 de agosto de 2001. Acresce dispositivos à 

Lei 4.771/65. Brasília, 2001. 

CBH MP - Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, 2000. UGRHI 17 - Relatório 

Zero. CBH-MP, Marília, 2000. 

FELFILI, J.M. et al. Levantamento ecológico rápido. Brasília: Universidade de Brasília, 

Departamento de Engenharia Florestal, 2006. 

METZGER, J.P., RODRIGUES, R.R. 2008. Mapas sínteses de diretrizes para a conservação e 

restauração da biodiversidade no Estado de São Paulo. Pp. 130-136. In: RODRIGUES, R.R.; JOLY, 

C.A.; BRITO, M.C.W.; PAESE, A.; METZGER, J.P.; CASATTI, L.; NALON, M.A.; MENEZES, 

N.; IVANAUSKA, N.M.; BOLZANI, V. & BONONI, V.L.R. Diretrizes para conservação e 

restauração da biodiversidade no Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, São 

Paulo, 238p. 

MOREIRA, A. O Planejamento ambiental sob a ótica dos mapas temáticos e da tecnologia da 

informação geográfica em unidades territoriais. In: XII ENCONTRO DE GEÓGRAFOS DA 

AMÉRICA LATINA, 2009. Montevideo. Anais XII Encontro de Geógrafos da América Latina, 

Montevideo, Uruguai, 03-07 abril 2009. 

PASSOS, M.M. dos. Biogeografia e paisagem. 2. ed. Maringá: [s.n.], 2003. 

 


