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Um dos grandes desafios para os órgãos ambientais no Brasil tem sido o monitoramento das 
áreas de preservação permanente, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, já que os 
critério de delimitação com base na topografia exigem o envolvimento de informações 
detalhadas da unidade espacial em análise. Entretanto, com o desenvolvimento das técnicas de 
Sensoriamento Remoto e dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), tem sido possível o 
processamento eficiente dos dados para caracterização das variáveis morfométricas do terreno 
(Oliveira, 2002), essenciais para análise das intervenções antrópicas em bacias hidrográficas. 
Visando avaliar a cobertura vegetal e uso da terra, foi selecionada imagem TM/ Landsat, 
órbita/ponto 223/ 061, bandas TM 3, 4 e 5, referente a 2007, foram selecionados visualmente, 
os limiares 5 para similaridade e 8 para área, julgados adequados para a individualização de 
segmentos homogêneos referentes aos padrões de interesse.O processo de classificação por 
regiões foi conduzido pelo algoritmo Bhattacharya, necessitando de um conhecimento prévio 
das feições ocorrentes na área de estudo. O tratamento e análise do conjunto de dados e 
informações georreferenciadas foram conduzidos nos programas SPRING 4.2 e Arc View3.3. 
A delimitação do limite da microbacia estudada baseou-se em dados do relevo da área, 
derivados de produtos SRTM (90metros, NASA,2008). O recorte foi efetuado através da 
ferramenta de análises hidrológicas SWAT2000 que funciona acoplada ao SIG ArcView 3.3. 
Para tanto, foi alocado um vertedouro (foz) da bacia na junção do igarapé estudado. A 
Microbacia Hidrográfica ocupa uma área de 6.790,638 há. A legenda temática gerada 
apresenta as seguintes classes com suas respectivas porcentagem em relação às áreas de 
preservação permanente (APP’s), cerca de 112,877 ha, que deveriam existir teoricamente: 
APP (50,53%); Capoeira Baixa (30,21%); Cultura Agrícola (5,41%); Solo Exposto (0,37%); 
Pastagens (13,48%). Considerando uma faixa de 30 metros de distância da rede hidrográfica, 
as APP’s deveriam representar, cerca de 1,66% da área da microbacia. Mas observou-se um 
desrespeito por essas áreas, uma vez que representam apenas 0,74%. Este remanescente 
florestal corresponde apenas à 50,53% do total de APP que legalmente deveriam existir, 
havendo assim um déficit de 49,47% que estão como áreas conflitantes, com destaque para 
Capoeira Baixa que pela sua forma e distribuição pode estar servindo de pousio para futuras 
pastagens. 
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