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DINÂMICA DA PAISAGEM NA REGIÃO CENTRAL DE 

RONDÔNIA E SEUS EFEITOS NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA 

ÁGUA. 

RESUMO 

Autor: SIL VIO FROSINI DE BARROS FERRAZ 

Orientador: Prof. Dr. CARLOS ALBERTO VETTORAZZI 

A região central de Rondônia é uma das mais desmatadas da Amazônia 

brasileira, contendo áreas em diferentes estágios de fragmentação, já que o 

processo de desmatamento é contínuo desde a década de 1970. Este trabalho 

trata da avaliação das mudanças na paisagem entre 1984 e 2002 em uma bacia 

de drenagem localizada na região central de Rondônia e seus efeitos na 

composição química da água. Imagens bienais Landsat TM / ETM+ foram 

classificadas, resultando em uma série temporal de mapas de uso/cobertura do 

solo. Mudanças na paisagem foram avaliadas usando tabulação cruzada entre 

os anos, taxas de transição, métricas de paisagem relacionadas a tamanho, 

densidade, conectividade e configuração, distribuição de clareiras em relação 

ao seu tamanho, proximidade de estradas e pastagens antigas. Funções de 

probabilidade de transição foram ajustadas a fim de predizer mudanças no uso 

da terra para os próximos dez anos de acordo com três diferentes cenários. 

Utilizando-se os mapas gerados, analisou-se ainda a estrutura da paisagem em 

20 microbacias selecionadas, utilizando métricas de paisagem e índices 
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propostos de dinâmica do uso da terra. As microbacias foram agrupadas 

considerando-se sua dinâmica ao longo dos anos e situação para o ano de 

2002. Testou-se a relação entre a dinâmica da paisagem nas microbacias e a 

composição química da água. Os resultados mostraram que as mudanças que 

vêm ocorrendo no uso da terra não serão sustentáveis nos próximos 15 anos. 

Os cenários mais sustentáveis para a região incluem a interrupção total do 

processo de exploração madeireira sem o devido plano de manejo, 

implementação da Área de Preservação Permanente ao longo dos rios e 

controle da dinâmica do uso da terra em níveis balanceados de transição. No 

estudo da dinâmica nas microbacias, os resultados mostraram também que a 

variabilidade na estrutura da paisagem está correlacionada à proporção de uso 

da terra das três classes consideradas. A dinâmica do uso da terra apresentou 

quatro componentes principais, sendo que três deles representaram 85% da 

variação e estiveram correlacionados aos índices de dinâmica propostos, os 

quais se mostraram bons indicadores para região por representar a 

variabilidade da dinâmica. A incorporação de dados históricos em conjunto a 

dados atuais na classificação das condições ambientais de microbacias 

melhorou a qualidade da classificação. Na avaliação da influência da paisagem 

na composição química da água, os resultados mostraram que, em relação aos 

atributos físicos e antrópicos, os parâmetros de composição química da água 

que obtiveram melhor predição (p>0,05) foram a Condutividade Elétrica (R2 = 

0,88) e o nitrogênio total (R2 = 0,48), enquanto que a estrutura da paisagem do 

ano 2002 conseguiu explicar melhor o nitrogênio total (R2 
= 0,68), o oxigênio 

dissolvido (R2 
= 0,56), o cloro (R2 

= 0,51) e o fósforo (R2 
= 0,46). O estudo 

mostrou a importância da análise integrada de fatores como histórico de uso da 

terra, condições físicas e estrutura da paisagem atual como indicadores para a 

qualidade da água na região. 



LANDSCAPE DYNAMICS AND ITS EFFECTS ON CHEMICAL 

COMPOSITION OF WATER IN CENTRAL RONDÔNIA 

SUMMARY 

Author: SILVIO FROSINI DE BARROS FERRAZ 

Adviser: Prof. Dr. CARLOS ALBERTO VETTORAZZI 

Central Rondônia is one of the most deforested regions in the brazilian 

Amazon and presents areas at different stages of fragmentation, creating a 

gradient from Primary Forest to developed areas. This paper deals with 

assessment of landscape changes between 1984 and 2002 in a watershed 

located in the central region of Rondônia State, Brazil, due to a systematic 

deforestation and pasture introduction since the 1970s. Landsat TM/ETM+ 

images (one every two years) were classified, resulting in a time series of land

use/land-cover maps. Landscape changes were evaluated using cross 

tabulation between years, transition rates, landscape metrics related to size, 

density, edge, shape, connectivity, configuration, and deforested patches 

distribution related to patch size and spatial proximity to roads and old pastures. 

Transition probability functions were fitted to the time series to predict land-use 

changes for the next ten years for three different scenarios. Using the land use 

maps, landscape structure was analyzed for 20 catchments by landscape 
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metrics and proposed land use dynamics indices. Catchments were grouped by 

Cluster Analysis using land use dynamics data and landscape data for 2002. 

Current dynamics can be maintained in the region for ten years, but present-day 

land use changes cannot be sustained for more than 15 years. A more 

sustainable scenario for the region includes ceasing the deforestation process, 

implementing the "Permanent Preservation Area" along rivers and controlling the 

dynamics at balanced leveis of transition. ln catchment's landscape dynamics, 

results show that landscape structure variability is correlated to Iand use for the 

three considered classes showing the importance on considering matrix and 

coexistent classes' dynamics in landscape dynamics studies. Land use 

dynamics presented four principal components, and three of them represented 

85% of variation and were correlated to proposed indices, which ones were 

considered good indicators for the region. The addition of historical and current 

data to the environmental condition classification of catchments improved the 

methodology. Regarding landscape influence on chemical composition of water 

assessment, results show that physical and human factors predict better 

(p>0.05) the electrical conductivity (R2 
= 0.88), total nitrogen (R2 

= 0.48), and 

pH (R2 
= 0.42), while landscape structure for 2002 could explain better total 

nitrogen (R2 = 0.68), dissolved oxygen (R2 
= 0.56), chloride (R2 

= 0.51) and 

phosphorus (R2 
= 0.46). The study revealed the importance of an integrated 

analysis of factors like historical land use, physical conditions, and landscape 

structure as indicators of water quality in the region. 



1 INTRODUÇÃO 

O desmatamento na Região Amazônica avança pelo chamado "Arco do 

Desflorestamento", principalmente pelos estados do Mato Grosso, Pará, 

Rondônia e Tocantins, atingindo até o ano de 2003, um total de 652.908 km2

(INPE, 2004). 

As altas taxas de desmatamento têm sido uma das principais 

preocupações mundiais sobre o futuro da floresta Amazônica, inclusive com 

projeções de alterações drásticas na paisagem original nos próximos 20 anos, 

caso sejam mantidas as taxas atuais de desmatamento e os projetos de 

desenvolvimento e infra-estrutura na região, lançados pelo governo brasileiro 

(Laurance et ai., 2001). 

O processo de desmatamento vem sendo monitorado por instituições 

oficiais como Instituto Nacional de Pesquisas Espadas (INPE), universidades e 

organizações não-governamentais como o Instituto Sócio Ambiental (ISA), entre 

outros. Suas causas e conseqüências para a conservação da floresta vêm 

sendo estudadas sob os principais aspectos. Entretanto, um dos novos desafios 

para entender o impacto do desmatamento no processo de fragmentação tem 

sido a avaliação da estrutura de paisagem por meio do uso de índices que 

descrevem, numericamente, o padrão espacial da paisagem. Estes índices 

podem ser utilizados como ferramentas para diagnóstico ambiental. 

A utilização de métodos de análise espacial em avaliação de processos 

de fragmentação é fundamental para a Amazônia pela sua extensão e 

diversidade (Batistella et ai., 1999). Em Rondônia, a presença de áreas em 
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diferentes estágios de fragmentação e a disponibilidade de dados históricos, 

propicia a realização de estudos de dinâmica. 

Neste contexto, os objetivos deste estudo foram: í. avaliar a dinâmica da 

paisagem na bacia do rio Quatro Cachoeiras, localizada na região central de 

Rondônia, em função do desmatamento e implantação de pastagens ao longo 

dos últimos 20 anos; e, ii. avaliar possíveis impactos dessa dinâmica sobre a 

qualidade da água superficial. 

Como objetivos específicos do estudo, pode-se listar: 

• Entender a dinâmica da paisagem nos últimos 20 anos na bacia

do rio Quatro Cachoeiras e avaliar cenários futuros com relação à

sustentabilidade dos processos de transição de uso da terra;

• Avaliar a dinâmica da paisagem na escala de microbacias;

• Avaliar o uso de indicadores de dinâmica do uso da terra;

• Comparar a classificação das microbacias, considerando seu

histórico de uso e a estrutura da paisagem atual; e,

• Avaliar a relação entre atributos físicos, histórico do uso da terra e

estrutura atual da paisagem e composição química da água em

córregos da bacia.

Desse modo as seguintes hipóteses foram formuladas para guiar o 

estudo: 

1. As mudanças no uso da terra que vêm ocorrendo na bacia do rio

Quatro Cachoeiras nos últimos 20 anos não são sustentáveis;

2. A dinâmica ocorrida afetou significativamente a estrutura atual da

paisagem;

3. A análise do uso da terra é capaz de distinguir áreas que

apresentem no momento presente, as mesmas condições de uso

da terra; e,

4. A dinâmica da paisagem e a sua estrutura atual influenciam

diferentemente a composição química da água nos rios da região.
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Com relação às justificativas para a realização deste estudo, alguns 

pontos podem ser destacados: 

• O conhecimento da dinâmica do uso da terra e alterações na

estrutura da paisagem, nas últimas décadas, pode fornecer

subsídios para entender a dinâmica de ocupação na região e

avaliar os impactos ambientais causados, principalmente quanto

às alterações na dinâmica de nutrientes nos solos e rios da região;

• O diagnóstico da situação atual e a previsão de cenários para os

próximos dez anos podem servir como base para o planejamento

de ações relacionadas à conservação e ao manejo ambiental;

• A avaliação de indicadores e métodos para classificação de

microbacias, em função da dinâmica da paisagem, poderá

contribuir para o diagnóstico ambiental da Amazônia; e,

• O estudo da relação entre os fatores físicos e antrópicos e a

composição química da água para a região, poderá ser útil para

entender os impactos da ocupação humana sobre os recursos

hídricos. Os resultados poderão servir de base para direcionar o

processo de ocupação em outras regiões.



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Introdução 

A paisagem amazônica vem sendo modificada pela ocupação humana 

da região, sendo que as principais causas de desmatamento são: a pecuária, o 

aumento da migração interna da população para a região, a exploração 

madeireira, a mineração, os projetos de desenvolvimento com a construção de 

estradas e núcleos de colonização e o aumento de incêndios florestais 

causados pela atividade humana (Laurance et ai., 2001; Pedlowski et ai., 1997). 

Como efeitos do processo de desmatamento na região pode-se citar a 

redução da biodiversidade (Laurance et ai., 2002), alteração na composição 

química de solos (Longo & Spíndola, 2000; McGrath et ai., 2001; Moraes et ai., 

1996b; Neill et ai., 1998) e na qualidade de água dos rios (Biggs et ai., 2001; 

Richey et ai., 1997), além de outros. Em Rondônia, Alves, F.S.M et ai. (1999) 

observaram por exemplo, mudanças no microclima devido à conversão da 

floresta em pastagem, com redução de 10% da precipitação total e 24% da 

evapotranspiração real. A tendência de redução da taxa de evapotranspiração 

também foi verificada por lchii et ai. (2003). 

O uso da terra em bacias hidrográficas normalmente controla a qualidade 

e quantidade das águas de seus rios. Em Rondônia, a conversão de floresta em 

pastagem tem causado modificações no regime hidrológico e na composição 

química da água (Biggs et ai., 2002; Ballester et ai., 2003; Thomas et ai., 2004). 

No entanto, no estudo da influência do uso da terra, alguns tópicos precisam 
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ser melhor estudados com objetivo de responder questões ainda pendentes. 

Por exemplo, como a estrutura da paisagem pode estar influenciando a 

qualidade da água? Como o posicionamento dos elementos da paisagem em 

relação aos rios e nascentes pode alterar seus efeitos sobre os recursos 

hídricos? 

Em regiões de alta dinâmica como as áreas sob influência antrópica na 

Amazônia, outras questões precisam ainda ser melhor esclarecidas. Por 

exemplo, na abertura de clareiras, como a localização da clareira em relação 

aos rios e nascentes, influencia os seus impactos na água? Ainda, o histórico 

de uso de uma área pode influenciar a composição química da água? Neste 

capítulo, são retratados os esforços de entendimento da paisagem Amazônica e 

suas modificações, procurando-se ressaltar novas perspectivas com relação à 

influência da dinâmica da paisagem na qualidade da água dos rios da 

Amazônia. 

2.2 A Ecologia da Paisagem 

O termo "paisagem" pode ser definido através dos componentes naturais, 

fatores de intervenção humana e qualidades estéticas por elas proporcionadas. 

Os componentes naturais de maior importância na paisagem são a vegetação e 

o relevo. A atividade de manejo da vegetação é o fator humano mais amplo,

enquanto os fatores estéticos estão relacionados com a reação mental 

produzida pelo que os olhos vêem (Lucas, 1991). Segundo Forman & Godron 

(1986), a paisagem é uma extensa área onde um aglomerado de ecossistemas 

que interagem repetem-se de forma similar. Turner (1989) define paisagem 

como um mosaico espacial de limites arbitrários, contendo áreas distintas 

(manchas) que interagem funcionalmente. Entende-se por mancha uma 

unidade espacial, representando uma área contígua, espacialmente definida, 

que tenha características espaciais e não-espaciais distintas da sua vizinhança. 
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A definição é ampla e dinâmica, e varia dependendo das escalas temporal e 

espacial, de acordo com o fenômeno de interesse (Wiens, 1976). 

Com o avanço tecnológico, as áreas naturais foram substituídas por 

áreas urbanas e rurais. As alterações em áreas naturais têm sido muito 

drásticas desde a revolução industrial, causando problemas ecológicos e 

sociais (Magro, 1997). Os problemas ecológicos podem ser avaliados pelas 

alterações na estrutura e função da paisagem, as quais são objetos de estudo 

da Ecologia da Paisagem. 

A Ecologia da Paisagem enfoca três características da paisagem: a 

estrutura, relação espacial entre os distintos ecossistemas presentes; a função, 

interações entre os elementos espaciais; e, a mudança, alteração na estrutura e 

função do mosaico ecológico ao longo do tempo (Forman & Godron, 1986). A 

origem do termo "Ecologia da Paisagem" teve suas raízes na região centro

leste européia, onde geógrafos começaram a ver a paisagem não somente pelo 

seu componente estético (como os paisagistas), mas como a entidade espacial 

e visual do espaço humano. A concepção de Ecologia da Paisagem nos 

Estados Unidos da América foi inicialmente influenciada por cientistas naturais, 

preocupados com a relação do padrão de distribuição de plantas e animais 

(biogeografia) com o meio físico e antrópico (Naveh & Lieberman, 1993). Mais 

tarde, engenheiros florestais, agrônomos e arquitetos, preocupados com o 

planejamento do uso da terra, se interessaram pela Ecologia da Paisagem. O 

conceito "manejo de paisagem" surgiu da aplicação dos conceitos da Ecologia 

da Paisagem ao manejo de ecossistemas naturais (Viana & Oliveira, 1997). 

A paisagem pode ser descrita pela sua estrutura, a qual refere-se ao 

arranjo espacial relativo de seus elementos e as conexões entre eles. Ela 

representa tanto características espaciais (arranjo geográfico, por exemplo) e 

não espaciais (composição, por exemplo) de seus elementos (Turner, 1989). O 

entendimento da estrutura da paisagem é determinante em vários estudos, 

como disponibilidade de habitat (Harris, 1984), avaliação do impacto da 

ocupação humana, simulações de mudanças temporais (Turner, 1989) e 
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principalmente na análise de processos de desmatamento e fragmentação da 

paisagem florestal (Collinge, 1996; Jorge & Garcia, 1997). Com relação à 

fragmentação, Collinge (1996) verificou que suas conseqüências ecológicas 

primárias são a perda de espécies de plantas e animais nativos, a invasão de 

espécies exóticas, o incremento da erosão do solo e a diminuição da 

quantidade e qualidade da água. A magnitude e a extensão destas alterações 

são influenciadas pelo tamanho, conectividade, forma, contexto e 

heterogeneidade dos fragmentos. Metzger (1997) estudando a relação entre a 

estrutura da paisagem e a diversidade de espécies na região sudeste do estado 

de São Paulo, observou que a conectividade das áreas florestais e a 

complexidade da paisagem são as principais variáveis da estrutura espacial, 

que se relacionam à variação de riqueza e abundância de espécies arbóreas. 

A fragmentação tem sido avaliada por meio de métricas (índices) da 

paisagem. Os índices são capazes de "medir" a paisagem de acordo com vários 

aspectos de seus elementos como, por exemplo: tamanho, borda, forma, 

vizinhança, área nuclear (McGarigal & Marks, 1995). O estudo de Galo & Novo 

(1998) ressalta a importância da utilização de índices de fragmentação e 

diversidade espacial para a discriminação entre ambientes naturais e aqueles 

submetidos às alterações antrópicas. A relação entre desmatamento e métricas 

da paisagem também foi avaliada por Trani & Giles Jr. (1999). Os autores 

estudaram o comportamento dos índices de estrutura da paisagem expostos a 

diferentes padrões de fragmentação. Os resultados sugerem que os índices 

área central, contigüidade e convexidade estão relacionados ao processo de 

fragmentação em si, enquanto que os índices de tamanho do fragmento, 

número de fragmentos, densidade média e distância entre fragmentos estão 

mais ligados à perda de área florestal. Hargis et ai. (1998) observaram que 

apesar de alguns índices serem altamente correlacionados, cada índice mostra 

um aspecto particular e que, na maioria das vezes, um índice complementa 

outro. 



8 

Padrões distintos de fragmentação foram observados por Batistella & 

Soares Filho (1999) em duas regiões de Rondônia com processos de 

colonização distintos: Vale do Anari, com rede viária do tipo "espinha de peixe" 

e Machadinho d'Oeste, projeto baseado no relevo da região. Os resultados 

indicaram maior heterogeneidade na região de Machadinho, bem como melhor 

preservação das áreas núcleos e maior continuidade dos habitats florestais 

nesta região. Neste caso, os diferentes padrões de ocupação poderão ter 

efeitos distintos sobre os recursos hídricos já que as propriedades são 

dispostas diferentemente em relação à rede de drenagem da região. 

A discussão atual em relação aos estudos de fragmentação e seus 

efeitos sobre a biodiversidade tem sido centrada na distinção entre os efeitos da 

fragmentação per si e os efeitos da perda de habitat. Fahrig (2003) ressalta que 

muitos trabalhos não fazem esta distinção e consideram conjuntamente os 

efeitos da perda de habitat e fragmentação. Neste sentido, a fragmentação 

florestal parece não exercer efeitos diretos na qualidade da água, mas a perda 

de área florestal, um dos componentes mais importantes da fragmentação, 

exerce influência na qualidade da água (Biggs et ai., 2002). 

2.3 Caracterização da paisagem 

Para a aplicação prática dos conceitos da Ecologia da Paisagem deve-se 

considerar que, como uma proposta holística e integrada de manejar recursos, 

o manejo dessas paisagens envolve decisões baseadas em complexas

interações de fatores bióticos e abióticos (Lachowski, 1994). As facilidades que 

o Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informações Geográficas oferecem

para processamento e análise de dados espaciais tornam essas técnicas 

fundamentais para o diagnóstico, a análise e a modelagem da paisagem 

(Lachowski, 1994; Lucier, 1994; Oliver, 1992). Os avanços recentes dessas 

técnicas têm tornado possível o processamento de dados para grandes áreas e, 
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por isso, elas têm sido amplamente utilizadas em estudos de paisagens 

florestais (Sachs et ai., 1998). 

A caracterização da paisagem inicia-se pela interpretação e classificação 

de imagens de sensores orbitais ou aerotransportados para avaliação da 

cobertura do solo na área estudada. Na região Amazônica, várias técnicas têm 

sido utilizadas no processo de classificação de imagens de satélite (Alencar et 

ai., 1996; Almeida Filho et ai., 1998, Alves et ai., 1998b, Shimabukuro et ai., 

1999, Stone et ai, 1991). Shimabukuro et ai. (1999) sugerem o método de 

classificação baseado no modelo linear de mistura espectral, o qual estima a 

proporção entre os componentes solo, vegetação e sombra para cada pixel. A 

metodologia compreende ainda a segmentação da imagem sintética gerada e a 

utilização de classificação não supervisionada sobre as regiões criadas para o 

levantamento de áreas desmatadas. 

A mesma técnica foi utilizada por Almeida Filho et ai. (1998) para 

mapeamento do uso do solo na Amazônia. Os autores consideraram que a 

técnica de classificação automática é viável para mapeamento e monitoramento 

do uso da terra na região. Entretanto, o estudo de Almeida et ai. (1996) apontou 

a dificuldade em distinguir a floresta secundária de plantios de cacau e 

seringueira, bem como de floresta primária, quando a vegetação secundária 

apresentava mais de 10 anos na região de Ariquemes, RO. 

Stone et ai. (1991), por exemplo, estudaram o desmatamento no Estado 

de Rondônia, utilizando imagens Landsat TM+ e NOAA AVHRR por meio de 

classificação supervisionada (algoritmo máxima verossimilhança). Já, Alves et 

ai. (1998b) compararam cinco diferentes algoritmos de classificação para 

caracterização de áreas desmatadas em Rondônia. Apesar dos métodos 

testados terem apresentado resultados semelhantes (Índice Kappa > 0,8), o 

estudo apontou para as dificuldades encontradas em cada um deles. Segundo 

os autores, nos métodos de fatiamento, supervisionada por regiões e 

supervisionada por máxima verossimilhança, a maior dificuldade consiste na 

fase de aquisição de amostras, enquanto que nos métodos de classificação não 
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supervisionada por regiões e supervisionada por modelo linear de mistura 

espectral, as etapas mais difíceis são o mapeamento dos resultados e criação 

das três imagens componentes, respectivamente. 

2.4 Dinâmica da paisagem 

As paisagens são dinâmicas. A estrutura da paisagem observada em um 

determinado momento representa somente uma situação estática, parte de um 

processo maior. O fato das paisagens serem dinâmicas requer que as 

mudanças temporais sejam consideradas em trabalhos de quantificação das 

mesmas (Dunn et ai., 1991 ). 

A avaliação da dinâmica temporal da paisagem tem como etapa inicial a 

caracterização da variação no uso da terra (composição) ao longo dos anos, 

sendo que a maioria dos estudos utiliza dois ou três períodos distintos para 

comparação (Alencar et ai., 1996; Andrade et ai., 1998; Chen et ai., 2001; 

Escada & Alves, 2003; Fiorio et ai., 2000). Os resultados deste tipo de estudo 

auxiliam a compreensão das alterações na área de cada classe de uso da terra, 

geralmente relacionadas a fatores sócio-econômicos. 

Além das alterações na composição, alguns estudos avaliam também 

alterações em outros aspectos da estrutura da paisagem como conectividade, 

borda, forma, entre outros (Kammerbauer & Ardon, 1999; Ochoa-Gaona, 2001; 

Rao & Pant, 2001; Zheng et ai., 1997). Segundo Turner et ai. (1989), as 

mudanças temporais na estrutura da paisagem podem incluir mudanças no 

número e tamanho dos fragmentos, número e tipo de corredores, número e tipo 

de barreiras de dispersão, além da probabilidade e propagação de distúrbios. 

Um amplo estudo foi realizado por Sachs et ai. (1998) na região centro

sul da British Columbia (Canadá), onde foram avaliadas as mudanças na 

estrutura da paisagem submetida a manejo florestal, ao longo de 17 anos, em 

diferentes regiões bio-climáticas. O estudo mostrou que a região encontrava-se 

no estágio inicial de fragmentação causada pela exploração madeireira, mas 



11 

que padrões semelhantes de exploração estavam sendo impostos em regiões 

ecológicas distintas. 

O estudo de Herzog et ai. (2001) mostrou a potencialidade do uso de 

índices de métrica da paisagem como indicadores ambientais. Os autores 

recomendam a realização de novas pesquisas nessa área, com a inclusão de 

estudos de correlação entre os índices e parâmetros físicos do ambiente e 

variáveis sócio-econômicas.Lausch & Herzog (2002) avaliaram a aplicação de 

métricas no monitoramento de mudanças na paisagem e concluíram que os 

pontos mais críticos neste tipo de aplicação são: a utilização do sensoriamento 

remoto, a escolha de índices adequados, a escolha de uma unidade espacial 

que integre os processos avaliados e a padronização dos dados para 

comparação no espaço e no tempo. 

Na região Amazônica, os estudos de dinâmica da paisagem têm 

procurado entender melhor o funcionamento do ecossistema florestal frente às 

alterações antrópicas. O trabalho realizado por Alencar et ai. (1996) comparou o 

uso da terra na região de Bragantina (nordeste da Amazônia) entre os anos de 

1991 e 1994. Os autores concluíram que as altas taxas de transição para 

vegetação secundária indicaram a regeneração da floresta na região, sendo 

que áreas em estágio avançado de regeneração não eram mais utilizadas. 

Um amplo estudo de dinâmica do uso da terra em Rondônia foi realizado 

por Roberts et ai. (2002), que encontraram diferentes padrões de dinâmica ao 

longo de três regiões: Ariquemes, Ji-Paraná e Luiza, entre 1975 e 1999. Os 

autores consideraram a hipótese de que as diferenças no padrão espacial 

podem estar atribuídas a uma combinação de fatores econômicos e fertilidade 

dos solos. Estudando a dinâmica de uso da terra causada pela atividade 

agrícola, Cardille & Folley (2003) compararam padrões de ocupação em oito 

regiões da Amazônia entre 1980 e 1995. O estudo mostrou que no Pará, as 

áreas agrícolas vêm sendo substituídas pela pastagem, no Mato Grosso houve 

aumento da área plantada tanto para agricultura como pastagem, enquanto que 
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em Rondônia a pastagem vem substituindo a floresta, abrindo caminho para a 

expansão agrícola. 

Segundo Laurance et ai. (2002), o Projeto Dinâmica Biológica de 

Fragmentos Florestais (PDBFF), realizado na Amazônia, é um dos maiores 

experimentos sobre fragmentação no mundo. Os resultados mais recentes do 

projeto sugerem que o efeito de borda tem papel fundamental na dinâmica do 

fragmento, alterando a composição de espécies, a estrutura trófica das 

comunidades e a dinâmica da floresta, sendo que a matriz influencia a 

conectividade e o funcionamento dos fragmentos. 

Com relação à dinâmica ocasionada pela ocupação nos assentamentos 

rurais onde há grande dinâmica pela prática da derrubada e queima, Metzger 

(2003) observou na região de Bragantina (Pará), diferenças na estrutura da 

paisagem comparando áreas com períodos de descanso curto e outras com 

período longo. A redução do período está associada à existência de grandes 

áreas desmatadas e vegetação secundária jovem, enquanto que áreas de 

floresta e vegetação secundária madura são reduzidas. Na mesma região, 

Metzger (2002) observou que áreas com período de descanso curto não estão 

em equilíbrio. Em geral, existe uma tendência de redução dos períodos de 

descanso devido à intensificação de uso. O estudo mostrou ainda que seria 

necessário um período de 11 anos de descanso para cada ano cultivado. 

Na tentativa de entender melhor a dinâmica na região e principalmente 

simular cenários futuros e seus respectivos efeitos, alguns autores 

apresentaram modelos computacionais de dinâmica. Dale et ai. (1994), por 

exemplo, desenvolveram um modelo para simular efeitos da dinâmica no uso 

da terra em Rondônia. Com a simulação de três cenários possíveis de acordo 

com as perspectivas de desmatamento: "melhor", "típico" e "pior", foram 

simulados os efeitos da dinâmica na emissão de carbono, freqüência de 

abandono de lotes e taxa de desmatamento. Os resultados foram projetados 

para os próximos 40 anos, e os cenários "pior" e "típico" não apresentaram 

diferença a longo prazo. 
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O modelo DINAMICA desenvolvido por Soares Filho et ai. (2002), pode 

ser utilizado para investigação da dinâmica de áreas ocupadas por colonos e a 

predição da evolução do padrão de ocupação de acordo com seus diversos 

fatores que influenciam o processo, incluindo variáveis físicas e antrópicas. O 

modelo foi avaliado na região norte do Mato Grosso na predição de 

desmatamento. Em Rondônia, Date et ai. (1996) desenvolveram um modelo de 

simulação para entender as causas e efeitos das mudanças no uso da terra. 

Segundo o modelo, as alterações que ocorrem na região são reguladas em 

função das seguintes variáveis: tamanho da propriedade, histórico do uso da 

terra, condições iniciais de solo e vegetação, atividade (plantio anual, perene ou 

pastagem), condições do mercado e efeitos de doenças na população sobre o 

trabalho. 

2.5 A relação entre paisagem e os sistemas aquáticos 

A heterogeneidade espaço-temporal dos ecossistemas influencia os 

processos ecológicos (Forman & Godron, 1986). Os fluxos de nutrientes e 

sedimentos, por exemplo, são processos mais evidentes influenciados pela 

paisagem. Segundo Wiens (2000), rios e córregos expressam acima de tudo a 

variância local e a heterogeneidade da paisagem em que estão inseridos. O 

conhecimento da relação da influência dos ecossistemas terrestres nos 

ecossistemas aquáticos é crucial no manejo dos sistemas aquáticos (Likens & 

Bormann, 1974). A relação paisagem-água tem se tornado tão importante 

ultimamente, que autores como Wiens (2002) sugerem que a heterogeneidade 

presente em torno dos rios seja vista como "paisagem ribeirinha" e que os 

conceitos da ecologia da paisagem sejam aplicados aos ecossistemas 

aquáticos. 

Vários estudos comprovaram a influência do uso da terra em bacias 

hidrográficas sobre a qualidade da água de seus rios (Allan et ai., 1997; 

Basnyat et ai., 1999; Bíggs et ai., 2002; Ometo et ai., 2000; Wang & Yin, 1997; 



14 

Wear et ai., 1998), tanto pela quantificação do tipo de uso da terra, 

suscetibilidade à erosão dos mesmos, utilização de índices de adequação e 

métricas da paisagem. Segundo Allan et ai. (1997), a qualidade da água, o 

habitat e a integridade biótica são fortemente influenciados pelo uso da terra, 

sendo que a extensão de áreas agrícolas na sub-bacia é o melhor indicador 

direto da condição dos rios locais. 

No entanto, a influência do uso da terra na qualidade da água varia em 

função da escala, tipo de vegetação ripária, relevo, geologia e habitat aquático. 

A entrada de matéria orgânica depende da cobertura do solo nas áreas 

adjacentes ao rio, enquanto que nutrientes, sedimentos e características 

hidrológicas e do canal dependem de condições regionais, incluindo a estrutura 

da paisagem (Allan et ai., 1997). Basnyat et ai. (1999) observaram a 

importância de áreas de uso passivo como florestas e campos em bacias de 

drenagem e zona ripária para garantir melhor qualidade da água. 

Ometo et ai. (2000) compararam a influência do uso da terra sobre a 

composição química e biológica dos rios, em duas microbacias na região de 

Piracicaba, SP. O estudo mostrou a existência de correlações entre a presença 

de cátions, ânions e a condutividade da água e o índice de utilização da terra. 

Wang & Yin (1997) encontraram evidência da relação entre condutividade da 

água e extensão da área urbana na bacia. Seus resultados indicam que a 

condutividade pode não ser um indicador sensível para fontes não-pontuais de 

poluição. 

Biggs et ai. (2002) estudaram a utilização de parâmetros químicos da 

água como indicadores do grau de desmatamento e da urbanização em bacias 

hidrográficas de Rondônia. O estudo mostrou a correlação entre a concentração 

de cátions, sílica e porcentagem de área desmatada, sendo que o cloro 

apresentou a maior correlação ao desmatamento. Em Rondônia, Ballester et ai. 

(2003) encontraram que a proporção de pastagem e as propriedades do solo 

para Ca2+ 

e Mg2+ 

são os melhores preditores de cátions e ânions da água. 

Deve-se considerar, também, que as bacias de drenagem normalmente são 
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heterogêneas, com diferentes usos da terra e tipos de solos, de acordo com sua 

extensão, e essas características interagem diferentemente com a água. Mais 

estudos que considerem a espacialidade explícita de elementos como estradas, 

rios e a heterogeneidade das bacias são necessários para melhorar o 

entendimento da interação água-paisagem (Jones, J.A. et ai., 2000). 

A composição do uso da terra em uma bacia tem efeitos diferenciados 

nos sistemas aquáticos dependendo da localização destes diferentes usos em 

relação à rede de drenagem (Lucas & Medley, 2002). O desafio atual é 

entender os diferentes mecanismos que determinam a influência do uso da 

terra nos sistemas aquáticos em diferentes escalas e regiões (Gergel et ai., 

2002). Para ilustrar o efeito do arranjo do uso da terra em relação à rede de 

drenagem, na Figura 1 são exemplificadas duas bacias compostas por 

pastagem e floresta. Supondo que as bacias tenham as mesmas características 

físicas, composição e disposições distintas de seus componentes, 

provavelmente a influência do uso da terra nos rios será diferente nos dois 

casos. Enquanto que na bacia A, o componente floresta poderá garantir maior 

proteção à região das cabeceiras, na bacia B a maior proteção estará 

diretamente ligada ao canal principal. As duas bacias poderiam ainda ter 

estruturas de paisagem semelhantes quanto à borda, forma, conectividade e 

vizinhança. Ainda assim, estas características não expressariam suas 

diferenças em relação à rede de drenagem. Desse modo, apesar dos avanços 

na modelagem da influência do uso da terra nos sistemas aquáticos, alguns 

aspectos da paisagem e suas interações com a rede hidrológica não estão 

sendo avaliados pelas ferramentas disponíveis. 

A avaliação da estrutura da paisagem pode fornecer novas alternativas 

para mensurar os efeitos humanos sobre os recursos hídricos que 

complementam os tradicionais métodos de avaliação da qualidade da água 

(Gergel et ai., 2002). Os nutrientes presentes em água de rios podem ser 

preditos por métricas da paisagem (Basnyat et ai., 1999; Jones, K.B. et ai. 

2000). Van Oost et ai. (2000), por exemplo, mostraram que as mudanças na 
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estrutura da paisagem podem influenciar as taxas médias anuais de erosão. 

Nutrientes provenientes de insumos agrícolas como fosfatos e nitratos puderam 

ser previstos pela estrutura da paisagem (Jonhson et ai., 2001; Lucas & Medley, 

2002). Jones, K.B. et ai. (2000), por exemplo, puderam explicar até 86% do 

nitrogênio, 73% do fósforo e 79% da variação nos sedimentos em suspensão 

na região central da costa leste da América do Norte por meio de métricas da 

paisagem. 

B 
li Floresta 

O Pastagem 

Figura 1 - Exemplo ilustrativo de diferentes configurações espaciais dos 

componentes da paisagem em relação à rede de drenagem em 

uma bacia hidrográfica 

A maioria dos estudos relacionados a elementos lineares como rios e 

rodovias, considera sua influência utilizando zonas de influência (buffers) com 

diferentes tamanhos ao redor dos mesmos (Jones, J.A. et ai., 2000). No caso 

da Figura 1, somente a análise da estrutura da paisagem em uma faixa (buffer) 

em torno dos corpos d'água poderia distinguir as duas bacias. Entretanto, a 

dificuldade ainda persistiria, por exemplo, na definição do tamanho ideal da 

faixa a ser considerada, pois a disposição dos elementos na região delimitada 

poderia ainda influenciar a qualidade da água. Alguns estudos focalizam a 

dinâmica do ambiente rípário e sua influência para a qualidade da água. Whiles 

et ai. (2000), por exemplo, mostram que o uso da terra na zona ripária é a 

variável que melhor explica a integridade biótica de rios e córregos. Richards et 
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ai. (1996) obtiveram resultado semelhante, testando zonas de influência de 100 

metros. Em Rondônia, Thomas et ai. (2004) observaram a importância da 

vegetação adjacente ao canal na alteração da composição química da água de 

córregos. A qualidade da água depende ainda da habilidade do solo em 

armazenar e modificar a mesma (Hunsaker & Levigne, 1995; O'Neill et ai., 

1997). Snyder et ai. (2003) apontam para a hipótese de que a capacidade da 

zona ripária em mitigar os efeitos de mudanças na bacia é inversamente 

proporcional ao gradiente rio-divisor. Um bom indicador para descrever a 

eficiência da zona ripária na filtragem de nutrientes poderia resultar da interação 

entre o arranjo espacial do uso da terra e sua eficácia como sumidouro (Gergel 

et ai., 2002). 

Novos modelos estão sendo avaliados para analisar a influência do uso 

da terra na qualidade da água. Randhir et ai. (2001 ), por exemplo, mostraram 

que o uso de zonas de influência em torno de pontos de vertedouro pode não 

refletir bem a interação entre a paisagem e a água. Portanto, novos estudos 

devem focar na avaliação da estrutura da paisagem e disposição de seus 

componentes em relação à rede de drenagem, a fim de melhorar os modelos 

que explicam a influência da paisagem na qualidade da água. 

Como visto anteriormente, o uso da terra influencia a qualidade da água, 

mas poucos são os estudos que apontam para efeitos de sua dinâmica. O 

desmatamento é exemplo típico de dinâmica do uso da terra com grande 

impacto no sistema aquático, pois a remoção da floresta, a exposição do solo e 

a introdução de cinzas no sistema, aumentam as perdas de solos e nutrientes 

pelo escoamento superficial. Cisternas et ai. (2001 ), por exemplo, observaram 

que as mudanças no uso da terra influenciam o aporte de sedimentos, 

independentemente do tipo de transição, sendo que o fator mais importante é a 

mudança em si. Além disto, Elsenbeer (2001 ), estudando o fluxo hidrológico em 

solos tropicais, aponta para a hipótese de que o escoamento superficial em 

solos com cobertura florestal poderia contribuir diferentemente na formação da 

enxurrada, de acordo com o tipo de solo. 
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Portanto, é possível que a posição de um distúrbio em relação à rede de 

drenagem afete diferentemente a qualidade da água. Na Figura 2 são 

exemplificados dois casos de distúrbios no sistema florestal causados pelo 

desmatamento e abertura de clareira. No caso A, o distúrbio ocorre próximo ao 

curso d'água e na posição intermediária da bacia, com distância na superfície 

(Dt) igual a 1 (sem unidade) e distância no curso d'água em relação ao 

vertedouro O (Da) igual a 6. No caso B, o distúrbio ocorre mais distante do 

curso d'água e na posição superior da bacia, com Dt igual a 4 e Da igual a 10. 

Considerando-se condições iguais de escoamento nas duas situações e 

amostragem de água no vertedouro O, é provável que os impactos na 

qualidade da água do distúrbio no caso B sejam menores que os do caso A, 

devido à capacidade maior (maior distância percorrida) do sistema em absorver 

os sedimentos e nutrientes tanto no sistema terrestre, como no aquático 

(processamento do canal). O sistema aquático deve ser considerado como 

parte estrutural e funcional da paisagem, interagindo com o sistema terrestre e 

modificando a composição química da água 1. 

o o 

Da= Distância no curso d'água em relação ao ponto O 
Dt = Distância na superfície terrestre 
O= Vertedouro 

Figura 2 - Exemplo ilustrativo de diferentes localizações de distúrbios (como 

abertura de clareiras) em relação à rede de drenagem 

1 
Ballester, M.R.V. Comunicação pessoal, 2004. 
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No exemplo acima considerou-se a distância direta (menor distância 

entre as posições) entre o ponto do distúrbio e o curso d'água, mas é possível 

que a distância percorrida na superfície pela água (distância funcional) tenha 

também efeito na qualidade da água (Theobald & Ferraz2). Portanto, no estudo 

da influência da dinâmica da paisagem na qualidade da água, os componentes 

composição e configuração interagem, pois a mudança na composição tem 

influência variável de acordo com a escala e os impactos decorrentes da 

alteração. Já a configuração da paisagem e sua alteração terão efeitos na 

capacidade de absorção dos impactos. 

Outro aspecto importante é a avaliação da dinâmica da matriz, já que ela 

pode explicar uma porção significativa da variabilidade observada nas 

paisagens (Griffith et ai., 2000). Em algumas regiões da Amazônia já 

dominadas por pastagens, por exemplo, a adubação, utilização pelo gado, 

conservação de solos, dentre outras técnicas de manejo, podem influenciar a 

qualidade da água (Biggs et ai., 2001; Dias Filho, 2001; Richey et ai., 1997; 

Thomas et ai, 2004). 

Um dos aspectos menos explorados no estudo de influência da dinâmica 

da paisagem nos recursos hídricos e também nos processos ecológicos em 

geral, é a avaliação de efeitos acumulativos decorrentes da trajetória de uso da 

terra. Estes efeitos podem ser importantes e devem ser considerados no 

manejo e planejamento ambiental. No entanto, a falta de dados históricos do 

ambiente tem limitado a avaliação dos efeitos acumulativos (MacDonald, 2000). 

Thompson et ai. (2002) observaram que a estrutura de uma floresta 

(composição de espécies), por exemplo, pode ser influenciada por efeitos do 

histórico de uso da terra. 

As paisagens apresentam não somente variabilidade espacial, mas 

também temporal, e a incorporação das mudanças no uso da terra ao longo do 

tempo adiciona uma outra camada de complexidade para o desenvolvimento de 

2 
Theobald, D.M.; Ferraz, S.F.B.; Functional hydrologic weighted land use assessment 

within watersheds: methods and applications. (Em preparação) 
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um modelo acurado de influência do uso da terra na qualidade da água 

(Wayland et ai., 2002). Uma visão de longo prazo dos processos ocorrentes em 

microbacias é importante na avaliação de projetos de conservação de rios 

(Moinar et ai., 2002) e esta perspectiva de longo prazo somente pode ser obtida 

pela avaliação da trajetória de uso da terra, definida como a seqüência de 

estados (ou usos) pelos quais uma região foi submetida em um determinado 

período de tempo, anterior ao momento da análise (Hietel et ai., 2004). 

Em regiões da Amazônia com prática comum da técnica de derrubada e 

queima como é o caso da região central de Rondônia, a trajetória de uso da 

terra da área deverá influenciar os processos ecológicos, já que normalmente 

ocorre a utilização da área nos primeiros anos e descanso ou abandono nos 

anos seguintes. Atividades desenvolvidas no passado que poderiam afetar o 

fluxo de água têm influência significativa na evolução de uma região (Constanza 

et ai., 1990). O fluxo do escoamento base, por exemplo, integra a influência dos 

usos da terra do passado, já que existe um intervalo de tempo entre a infiltração 

no solo e a chegada no canal (Wayland et ai., 2002). 

A utilização de trajetórias do uso da terra no entendimento das condições 

presentes é recente; Crews-Meyer (2002), por exemplo, estudou as condições 

atuais de fragmentos baseando-se na trajetória da estrutura da paisagem de 

seu entorno. Na Figura 3, são ilustrados exemplos hipotéticos de trajetórias de 

uso da terra (ou perfis) para regiões sob influência antrópica na Amazônia, 

sendo que os impactos destes perfis nos sistemas aquáticos provavelmente 

serão diferentes. Áreas que apresentam a mesma condição (uso da terra) no 

presente poderão ter percorrido diferentes trajetórias ao longo dos anos. Áreas 

do perfil 1, por exemplo, foram desmatadas há muitos anos e encontram-se 

estabilizadas como pastagem nos últimos seis anos. Estas áreas 

provavelmente apresentam impactos diferenciados das áreas do perfil 4 

{também área de pastagem no presente), mas com histórico de ocupação 

diferente, já que teve seu desmatamento ocorrido somente nos dois últimos 

anos. 



Nível de 
Perturbação 

antrópica 

Perturbação Intensiva 
(Área desmaiada) 

Perturbação Intermediária 
(Floresta Secundária) 

Sem perturbação 
(Floresta Madura) 
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n-p n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n Anos 

Figura 3 - Exemplo ilustrativo de diferentes trajetórias de uso da terra (perfis 1 a 

6) para a região Amazônica entre os p anos passados e o ano

presente (n) 

A mesma situação aplica-se às áreas com maior dinâmica, como é o 

caso da floresta secundária na Amazônia. As áreas dos perfis 2, 3 e 5, por 

exemplo, apresentam diferentes históricos que poderiam ou não ser detectados 

no processo de classificação, de acordo com o nível de detalhamento utilizado. 

Áreas do perfil 2 sofreram um processo de desmatamento no passado e, nos 

últimos anos, vêm alternando ciclos de regeneração e queima. Áreas do perfil 3, 

foram desmatadas há quatro anos e, desde então, foram abandonadas e vêm 

se regenerando. Áreas do perfil 5 foram parcialmente desmatadas, e vêm se 

regenerando. 

Dependendo do nível de detalhamento utilizado, a análise da paisagem 

no presente não conseguiria distinguir as áreas 1 e 4, e 2, 3 e 5, pois seriam 

enquadradas na mesma classe: pastagem (1 e 4) e floresta secundária (2,3 e 

5). Mesmo que a vegetação secundária fosse subdivida em várias classes de 

acordo com a condição da vegetação, distúrbios antigos e, mesmo o passado 
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de áreas desmatadas, não seriam detectados no presente. Vieira et ai. (2003) 

mostraram que a relação entre as propriedades espectrais e a idade da 

vegetação secundária depende de características específicas de cada região, 

como solos e histórico de uso da terra, o que dificulta o processo de 

classificação. Além disto, a dificuldade em obter e analisar dados multi

temporais poderá dificultar a aplicação destas técnicas, o que deverá ser 

suprido pelo avanço na disponibilidade de dados e métodos de análises de 

produtos provenientes de sensores remotos. Uma outra possibilidade seria o 

desenvolvimento de indicadores de dinâmica do uso da terra, que 

representassem a trajetória de uso da terra na área e pudessem ser 

mensurados no presente. Estes indicadores deveriam ser específicos para cada 

região, já que contemplariam aspectos da dinâmica decorrentes de 

peculiaridades de cada área. 

2.6 Considerações finais 

O impacto da dinâmica da paisagem na qualidade da água já foi 

demonstrado em vários estudos. Entretanto, a influência da disposição dos 

elementos (usos) na qualidade da água ainda é pouco explorada. Em regiões 

tropicais, estudos da influência da dinâmica nos processos ecológicos são 

fundamentais para o entendimento de suas condições atuais. Da mesma forma, 

novos estudos são necessários no desenvolvimento de técnicas para avaliação 

de efeitos acumulativos derivados do histórico de utilização. Nestas regiões, 

onde grandes áreas florestais vêm sendo convertidas e existem áreas em 

diferentes estágios de regeneração, tais técnicas poderiam auxiliar no 

estabelecimento de ações para recuperação e conservação dos recursos 

naturais. 



3 AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DA PAISAGEM ENTRE 1984 E 

2002 NA REGIÃO CENTRAL OE RONDÔNIA: TENDÊNCIAS E 

PERSPECTIVAS 

Resumo 

A região central de Rondônia é uma das mais desmatadas da Amazônia 

brasileira, contendo áreas em diferentes estágios de degradação, já que o 

processo de desmatamento é contínuo desde a década de 70. Este trabalho 

trata da avaliação das mudanças na paisagem entre 1984 e 2002 em uma bacia 

de drenagem localizada na região central de Rondônia, devido a um sistemático 

desmatamento e introdução de pastagens. Imagens bienais Landsat TM / ETM+ 

foram classificadas, resultando em uma série temporal de mapas de 

uso/cobertura do solo. Mudanças na paisagem foram avaliadas usando 

tabulação cruzada entre os anos, taxas de transição, métricas de paisagem 

relacionadas a tamanho, densidade, conectividade, configuração e distribuição 

das clareiras em relação ao seu tamanho, proximidade de estradas e pastagens 

antigas. Funções de probabilidade de transição foram ajustadas à série 

temporal a fim de predizer mudanças no uso da terra para os próximos dez 

anos de acordo com três diferentes cenários: mudança de uso da terra segundo 

taxas de transição atuais, interrupção no corte raso e seletivo de madeira, e 

interrupção no corte raso, seletivo e do manejo da vegetação secundária. Os 

resultados mostraram que as taxas atuais de conversão poderão ser mantidas 

na região por mais dez anos, mas as mudanças que vêm ocorrendo no uso da 
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terra não são sustentáveis e segundo o ritmo atual, nos próximos 15 anos toda 

a área será desmatada. Os cenários mais sustentáveis para a região incluem a 

interrupção total do processo de exploração madeireira sem plano de manejo, 

implementação da Área de Preservação ao longo dos rios e controle da 

dinâmica do uso da terra em níveis balanceados de transição. 

Palavras-chave: Amazônia, Ecologia da Paisagem, Rondônia, Uso da terra, 

Sensoriamento Remoto, SIG 

Summary 

Central Rondônia is one of the most deforested regions in the Brazilian 

Amazon and presents areas at different stages of degradation creating a 

gradient from Primary Forest to developed areas. This paper deals with 

assessment of landscape changes between 1984 and 2002 in a watershed 

located in the central region of Rondônia State, Brazil, due to a systematic 

deforestation and pasture introduction since the 1970s. Landsat TM/ETM+ 

images (one every two years) were classified, resulting in a time series of land

use/land-cover maps. Landscape changes were evaluated using cross 

tabulation between years, transition rates, landscape metrics related to size, 

density, connectivity, configuration, and deforested patches distribution related 

to patch size and spatial proximity to roads and old pastures. Transition 

probability functions were fitted to time series to predict land-use changes for the 

next ten years for three different scenarios: continued land use change; ceasing 

clear cutting and selective logging; and stopping clear cutting, selective logging, 

and secondary vegetation clearing. Results show that current dynamícs can be 

maintained in the region for ten years, but present-day land use changes are not 

sustainable and following the current rates, the area will be completely 

deforested in the next 15 years. A more sustainable scenario for the region 

includes ceasing the deforestation process, implementing the "Permanent 
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Preservation Area" along rivers and controlling the dynamics at balanced levels 

of transition. 

Key-words: Amazon, GIS, Land use, Landscape Ecology, Remate Sensing, 

Rondônia 

3.1 Introdução 

A Amazônia é uma das mais importantes florestas tropicais do mundo. 

Entretanto, o desmatamento é uma realidade há cerca de 30 anos e vem 

ameaçando algumas regiões como Rondônia, Mato Grosso e sul do Pará. A 

área total desmatada atingiu 652.908 km2 em 2003 (INPE, 2004), ou seja, mais 

de 13% da extensão da floresta Amazônica em território brasileiro. 

Várias instituições oficiais vêm monitorando o processo de 

desmatamento na Amazônia. As causas e conseqüências para a conservação 

da floresta têm sido estudadas sob vários aspectos (Alves et ai., 1998a; INPE, 

2004; Dale et ai., 1994; Fearnside, 1996; Laurance et ai., 2001; Skole & Tucker, 

1993; Stone et ai., 1991; Uhl & Kauffman, 1990; Walker & Homma, 1996; 

Walker et ai., 2000). Entretanto, ainda são controversas as opiniões sobre os 

investimentos na Amazônia, se estes irão aumentar sua destruição com suas 

obras de infra-estrutura (Laurance et ai., 2001) ou protegê-la com o 

desenvolvimento econômico da região (Carvalho et ai., 2001). 

O desmatamento geralmente ocorre numa faixa de 100 km ao longo das 

rodovias principais, onde áreas desmatadas maiores que 50 ha representam 

75% do desmatamento total (Alves, 2002). Em Rondônia, por exemplo, o 

desmatamento está claramente ligado à proximidade de rodovias (Alves et ai., 

1998a) e o processo de colonização já desmatou cerca de 67 .884 km2 até 2003 

(INPE, 2004), correspondendo a 10% do total da área desmatada na Amazônia. 

A principais causas do desmatamento têm sido a agricultura de subsistência por 
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pequenos agricultores, grandes fazendas de criação de gado, mineração e 

atividades madeireiras (Pedlowski et ai., 1997). 

Até 1996, a área derrubada para pastagem era nove vezes maior que a 

área para culturas (IBGE, 1998; Cardille & Foley, 2003; Woods, 2002). Em 

Rondônia, mudanças no uso da terra para introdução de pastagem e 

exploração madeireira por fazendeiros e madeireiros têm causado um padrão 

de paisagem complexo, composto por fragmentos florestais em diferentes 

estágios e condições. Exploração madeireira, agricultura com a prática de 

derrubada e queima da vegetação e criação de gado, nesta ordem, são 

componentes da trajetória do uso da terra na região e podem ser ligados a um 

processo dinâmico que cria um gradiente de uso da terra, começando na 

floresta madura até a fronteira de exploração (Dubois, 1990; Serrão et ai., 

1990). Os fatores determinantes no desmatamento dependem das condições 

sócio-econômicas, capacidade de trabalho do proprietário, preços de mercado e 

de valores do colono (Browder, 1996). 

Na Amazônia, o desmatamento vem causando não somente perda 

florestal, mas também fragmentação do habitat florestal (Skole & Tucker, 1993). 

O padrão típico dos projetos de assentamento na Amazônia resulta 

normalmente no arranjo espacial dos lotes ao longo das margens de rodovias e, 

freqüentemente, o desmatamento se espalha a partir das estradas. 

As conseqüências primárias do desmatamento são a perda de espécies 

vegetais e animais, invasão de espécies exóticas, aumento do processo erosivo 

e diminuição da qualidade da água. A extensão e magnitude destes impactos 

são influenciadas pelo tamanho, conectividade, contexto e heterogeneidade dos 

fragmentos remanescentes (Collinge, 1996). O arranjo espacial dos fragmentos 

e a conexão entre eles é o foco principal da estrutura da paisagem, o qual 

representa características espaciais e não espaciais dos elementos da 

paisagem (Turner, 1989). Métricas da paisagem são usadas para descrever 

mudanças na paisagem e podem ser utilizadas como ferramentas para 

diagnóstico ambiental (Herzog et ai., 2001; McGarigal & Marks, 1995). 
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A estrutura da paisagem é determinante em vários estudos relacionados 

a habitat (Harris, 1984; Theobald et ai., 2000), avaliação do impacto humano 

(Tinker et ai., 1998) e simulação de mudanças temporais. Contudo, a estrutura 

da paisagem em um determinado momento representa somente uma situação 

estática particular, a qual é parte de um processo contínuo. Devido ao fato das 

mudanças na paisagem serem componentes de um processo dinâmico, 

estudos de Ecologia da Paisagem requerem o uso de dados temporais (Dunn et 

ai., 1991). As mudanças temporais incluem variação no número e tamanho dos 

fragmentos, corredores, barreiras de dispersão e na probabilidade de 

propagação dos distúrbios (Turner, 1989). 

As mudanças temporais na estrutura da paisagem causadas por 

atividades humanas têm sido avaliadas por diversos autores em diferentes 

aspectos (Cushman & Wallin, 2000; Coppedge et ai., 2001; Reed et ai., 1996; 

Zheng et ai., 1997; Kammerbauer & Ardon, 1999; Chen et ai., 2000; Rao & 

Pant, 2001, Roberts et ai, 2002; Skanes & Bunce, 1997, Turner et ai., 1996). 

Métricas da paisagem têm sido úteis na avaliação da dinâmica da paisagem 

(Sachs et ai., 1998; Baskent & Jordan, 1995) e sua relação com outras variáveis 

ambientais (Fuller, 2001). 

Metodologias baseadas na avaliação da paisagem são essenciais para 

entender os processo de fragmentação em grandes regiões, especialmente 

aquelas importantes para a conservação da biodiversidade como a Amazônia 

(Batistella & Soares Filho, 1999). 

Assim, algumas questões relativas à dinâmica da paisagem na região 

central de Rondônia guiaram a realização deste estudo como, por exemplo, 

como é a dinâmica da estrutura da paisagem devido ao processo de 

desmatamento? Como a estrutura da paisagem se comporta frente à perda 

sistemática de área florestal? 

Ainda em relação aos focos de desmatamento é interessante conhecer a 

distribuição espacial dos mesmos em relação aos pontos de acesso como 
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estradas e áreas já desmatadas; e também verificar se os padrões observados 

são diferentes em relação ao corte raso e corte seletivo de madeira. 

Com relação à dinâmica causada pelas atividades desenvolvidas na 

região, como é a sustentabilidade destas atividades? E, por quanto tempo as 

taxas atuais de conversão ainda serão possíveis? Na tentativa de compreender 

melhor estas questões, neste estudo, avaliou-se a dinâmica da paisagem na 

região central de Rondônia, em decorrência do desmatamento e introdução de 

pastagens entre 1984 e 2002. Baseado nestas observações, foram realizadas 

avaliações sobre a sustentabilidade a médio prazo destas mudanças no uso da 

terra utilizando-se três cenários futuros. 

3.2 Material e Métodos 

Área de estudo - área de estudo localiza-se na região sudoeste da 

Amazônia brasileira, entre os municípios de Ariquemes, Cacaulândia e Jarú, na 

região central do Estado de Rondônia (Figura 4), entre os paralelos 10°S e 

10º30'S e dos meridianos 62º30'W e 63ºW. A área foi escolhida por estar 

situada em uma das regiões mais desmatadas na Amazônia. Além disto, a 

região tem sido objeto de estudo de diversas pesquisas relacionadas a 

desmatamento, fluxo de carbono, qualidade da água e condições sócio

econômicas. Estas condições e a existência de uma coleção de imagens de 

satélite permitiram o estudo do desmatamento ao longo do tempo. A área é 

delimitada pela bacia do rio Quatro Cachoeiras, com área aproximada de 950 

km2 e o uso da terra é caracterizado principalmente pelo desmatamento e 

introdução de pastagens para criação de gado para corte e leite. 
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Figura 4 - Localização da bacia do rio Quatro Cachoeiras, em Rondônia 
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O relevo da região é caracterizado por áreas de embasamento 

dissecadas em colinas, suavemente onduladas (Brasil, 1978). A área é 

predominantemente plana, com altitudes variando entre 100 m a 200 m acima 

do nível do mar (Figura 5), mas apresenta algumas áreas com altitudes até 327 

metros, localizadas principalmente na parte sul da bacia. 
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Figura 5 - Modelo Digital do Terreno (MDT) para a bacia do rio Quatro 

Cachoeiras, Rondônia 

Na Figura 6 pode-se observar o mapa de classes de solos 

predominantes para a bacia de estudo (Embrapa, 1983), apresentados no 

sistema de classificação brasileiro (Embrapa, 1999). Observa-se a 

predominância de Latossolos e Neossolos, ambos distróficos. 

e 



Legenda 

D Bacia do Rio "4 Cachoeiras" 

Classes de solos 

D Neossclo litólico distrófico (Rld) 

D Latossolo vennelho amarelo distrófico (LVAd) 

D Latossolo vermelho distrófico (LVe) 

-Curso Principal
o 

-Córregos
4 

1 1 1 

16 Quilômetros 

1 

31 

Figura 6 - Mapa de classes de solos predominantes para a bacia do rio Quatro 

Cachoeiras, Rondônia (Fonte: Embrapa, 1983) 

O clima na região é tropical úmido, Awi na classificação de Kõppen, com 

temperatura média anual de 25,6ºC. A precipitação anual é de 2.200 mm, 

incluindo uma estação seca com duração de quatro a cinco meses, de maio a 

setembro. (Alencastro Graça et ai., 1999). As temperaturas médias anuais 

máxima e mínima na região variam de 24,4ºC a 25,6ºC e 18,SºC a 20,3ºC, 

respectivamente (Moraes et ai., 1996b). Na Figura 7 pode-se observar um 

diagrama de precipitação e temperatura para a região, utilizando-se médias dos 

últimos 1 O anos para precipitação, e dados de temperatura do ano de 2003 

coletados na região de Cacaulândia, RO. Nota-se, a concentração das chuvas 
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entre outubro e março e um período curto de seca entre maio e julho. A 

temperatura média mantém-se constante durante o ano na faixa de 25º C. 
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Figura 7 - Clima-diagrama das curvas de precipitação e temperatura médias 

mensais, para a bacia do rio Quatro Cachoeiras, Rondônia 

A vegetação predominante na região é classificada como floresta tropical 

aberta, com um grande número de palmeiras, destacando-se babaçu ( Orbignya 

martiana), patauá (Oenocarpus bataua) e inajá (Maximiliana regia) como 

espécies mais comuns. A região apresenta ainda algumas manchas de floresta 

tropical densa (Brasil, 1978). Nas áreas de pastagem introduzidas, a 

predominância é das espécies Brachiaria brizantha e Panicum maximum 

(Moraes et ai., 1996a). 

Com relação à importância da área de estudo para os recursos hídricos 

da região, o rio Quatro Cachoeiras é um afluente importante do rio Jamari, 

formador do rio Madeira (Figura 8). Apesar da baixa incidência de poluentes 
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derivados de esgoto doméstico nos rios de Rondônia, devido principalmente à 

baixa densidade populacional e grande volume de seus rios, o rio Quatro 

Cachoeiras é uma fonte poluidora importante, pois localiza-se em uma das 

regiões de maior exploração (desmatamento) do estado, com vários núcleos de 

assentamentos. Além disso, a extensão da bacia apresenta condições ideais 

para estudo de impactos de dinâmica do uso da terra nos recursos hídricos. 

) 
Figura 8 - Localização da bacia do rio Quatro Cachoeiras em relação aos 

grandes rios da Amazônia 

A região vem sendo explorada desde o início dos anos 70 com a 

introdução de projetos de assentamentos rurais pelo governo brasileiro (Figura 

9), sendo que o desmatamento aumentou rapidamente após a construção da 

rodovia BR-364 entre 1960 e 1970, a qual corta a região de estudo, bem como 

o Estado de Rondônia (Alves et ai., 1998a).



Legenda 

ASSENTAMENTOS: 

D P.A. RAPIDO 

D P.A.D. BURAREIRO 

D P.A.D. MARECHAL OUTRA 

- Estradas Secundárias 

- BR-364 
o 

D Bacia do Rio "4 Cachoeiras"

34 

Figura 9 - Localização dos projetos de assentamentos rurais na bacia do rio 

Quatro Cachoeiras, Rondônia 

Entre os anos de 1980 e 1988, um total de 37200 km2 foi desmatado em 

todo o Estado de Rondônia, principalmente para a exploração madeireira e 

conversão em pastagens (Stone et ai., 1991 ). O trabalho realizado por Alves et 

ai. (1998a) mostra que na região central de Rondônia, o desmatamento médio 

dos municípios é de cerca de 35% de sua área total, sendo que cerca de 80% 

do desmatamento ocorre ao longo de uma faixa de 12 km de cada lado da 

rodovia BR-364 que corta o estado. Pedlowski et ai. (1997) observaram que as 

principais atividades responsáveis pelo desmatamento no estado são os 

pequenos agricultores praticando a agricultura de subsistência e produção de 

leite, as grandes fazendas de criação de gado de corte, a mineração e a 

exploração madeireira. Entretanto, Cardille & Foley (2003) observaram que a 
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agricultura no Estado é insipiente e o plantio de pastagem foi o principal 

responsável pelo desmatamento entre 1980 e 1995. 

Entre 1973 e 1996, Rondônia ampliou suas estradas de 11 O km para 

4.660 km, valores que acompanham as taxas de desmatamento de 230 km2

(em 1980) para 3.390 km2 em 1986 (Stone et ai., 1991). Em 1950, a população 

do estado era de 37.000 habitantes e, após a pavimentação da BR-364 ligando 

Cuiabá a Porto Velho e o início do processo de migração para os projetos de 

assentamento (Perz, 2002) houve um expressivo aumento populacional de 

100.000 habitantes em 1970 para 1, 1 milhão de habitantes em 1990 (Stone et 

ai., 1991 ). Desde o ano 2000, a população vem se mantendo em torno de 1,4 

milhão de habitantes (IBGE, 2003). Na Figura 1 O, a curva de crescimento da 

população mostra que a partir de 1990, a população rural começa a declinar, 

com a concentração nas cidades. A população da área de estudo· nos últimos 

13 anos segue a mesma tendência de crescimento da população do estado. 

10000000 

1000000 

o 100000 "" 

10000 
o 

o 1000 
...J 

100 

10 
1950 1960 1970 1980 1991 

Anos 

1996 2000 2003/04 

1--+-Total -a-Rural �Urbana -Area de estudo* 1 

Figura 1 O - Evolução histórica da população do Estado de Rondônia e da área 

de estudo*. Fonte: IBGE (2003) 

População considerada nos município de Ariquemes, Jarú e Cacaulândia (Rondônia). 
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Base de dados - mapas da rede de drenagem, rodovias, e relevo (por 

meio de Modelo Digital do Terreno) foram derivados de mapas na escala 

1:100.000 produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

1982) obtidos junto ao banco de dados do projeto temático FAPESP1 

(99/01159-4). Estes mapas foram projetados para UTM, fuso 20 Sul (South

America Datum - SAD 69) e manipulados no ArcGIS 8.3 (ESRI, 2002). Os 

limites da bacia do rio Quatro Cachoeiras foram determinados utilizando-se o 

software Soi/ & Water Assessment Too/ - SWAT2000 (Oi Luzio et ai., 2002) e 

modelo digital do terreno com resolução de 50 m (Ballester et ai., 2003). A 

classificação do uso da terra foi realizada com imagens Landsat TM e ETM+ 

(resolução de 30 m), cenas 231/67 e 232/67, obtidas junto ao Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) - projeto "Dinâmica do Uso da Terra" (Alves, 

2003a) e Tropical Rain Forest lnformation Center (TRFIC/MSU) para os últimos 

18 anos (Tabela 1), a cada dois anos, de 1984 a 2002. 

Tabela 1. Cenas Landsat TM e ETM+ da área de estudo utilizadas, data de 

aquisição e respectivas fontes 

Anos 231/67 232/67 Anos 231/67 232/67 

1984 08/04/1984(j) 1994 07/15/1994(j) 06/04/1994(j) 

1986 08/10/1986* 08/01/1986<j) 1996 07 /20/1996* 06/25/1996* 

1988 07/30/19884' 07 /21 /1988<j) 1998 08/06/1998<j) 07 /17 /1998<j) 

1990 05/08/19904' 08/12/1990(j) 2000 07/15/2000(j) 07 /06/2000(j) 

1992 07/06/19924' 06/22/1992* 2002 08/14/2002* 08/05/2002* 

Fonte: *TRFIC, (j) INPE, 4' Alves (2003a)

As imagens do ano 2000 foram georreferenciadas utilizando-se pontos 

de controle facilmente identificáveis obtidos em mapas digitais, como rodovias e 

rios. As demais imagens foram registradas utilizando as imagens de 2000 como 

1 
Biogeoquímica de rios da bacia do rio Ji-Paraná. Projeto LBA (http::\�uruti.cena.usp.br). 
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referência. Foram utilizadas as bandas 3, 4 e 5 para classificação 

supervisionada (pelo método da máxima verossimilhança), utilizando-se o 

Erdas Imagine 8.6. Um mosaico final com o mapa do uso da terra foi obtido pela 

junção das duas imagens classificadas para cada ano. Devido à complexidade 

de estágios sucessionais presentes em regiões com influência antrópica na 

Amazônia e a dificuldade na classificação da vegetação secundária que varia 

de acordo com características edáficas e o histórico de uso da terra (Vieira et 

ai., 2003), optou-se por considerar três classes de uso da terra neste estudo: 

• Floresta Madura (FM): As áreas de Floresta Madura (FM), ilustradas na

Figura 11 apresentam as seguintes características observadas:

o dossel superior com altura aproximada de 30 m a 40 m;

o presença de vários estratos arbóreos e arbustivos intermediários;

o ausência de evidências de extração madeira ou perturbações; e,

o sub-bosque aberto.

Figura 11 - Exemplo da classe de uso Floresta Madura (FM) 
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• Floresta Secundária (FS): As áreas de floresta em regeneração em

diversos estágios, ilustradas na Figura 12, apresentam as seguintes

características observadas no campo:

o dossel superior com altura aproximada entre 5 m e 20 m,

em alguns casos contendo árvores remanescentes com

altura superior;

o presença de vários estratos arbóreos e arbustivos

intermediários com sub-bosque fechado; e,

o áreas com desmatamento prévio

abandonadas, culturas perenes ou 

perturbação de qualquer natureza. 

parcial ou 

florestas 

Figura 12 - Exemplo da classe de uso Floresta Secundária (FS) 

total 

com 
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• Pastagem (PA): as áreas de pastagem ilustradas na Figura 13,

apresentam as seguintes características observadas no campo:

o áreas desmatadas para introdução de pastagens a partir de

1972;

o vegetação predominantemente herbácea, com presença de

palmeiras em regeneração em algumas áreas e árvores

remanescentes; e,

o duas espécies de pastagens predominantes: Brachiaria

brizantha, Panicum maximum.

Figura 13 - Exemplo da classe de uso Pastagem (PA) 

Uma avaliação da acurácia da classificação foi realizada para o ano de 

2002, baseada em 100 pontos de controle para o cálculo da matriz de erros de 

classificação. Os pontos foram coletados em campo em outubro de 2001 e 
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novembro de 2002. Alguns erros de classificação foram eliminados (pós

processamento) utilizando filtros baseados em regras condicionais para as 

transições no uso da terra. Por exemplo, transições de Pastagem para Floresta 

Madura (PA➔FM) e de Floresta Secundária para Floresta Madura (FS➔FM) 

foram consideradas inconsistentes de ocorrerem em um intervalo de dois anos, 

sendo que estes pixeis foram então corrigidos utilizando-se a classificação 

prévia (ano inicial). Os pontos classificados e os de verdade terrestres foram 

comparados para o cálculo do relatório de acurácia no Erdas Imagine 8.6 

(Erdas, 1999). 

Avaliação da dinâmica do uso da terra - As transições no uso da terra 

foram computadas utilizando-se o ArcGIS 8.3 (ESRI, 2002). A área total e 

porcentagem de uso da terra ao longo dos anos, taxas anuais de variação no 

uso da terra e a matriz de transição entre cada ano estudado foram calculadas 

a partir dos mapas de uso da terra. Essas métricas forneceram informações 

sobre dinâmica do uso da terra, permitindo comparações entre as classes de 

uso e taxas de transição em outras regiões em processo de desmatamento. 

A fim de entender melhor o processo de desmatamento, especialmente a 

localização dos focos de ocorrência, áreas de transição de FM para PA (corte 

raso) e de FM para FS (corte seletivo) foram analisadas em relação a dois 

aspectos: distribuição e freqüência de ocorrência de novos focos de 

desmatamento (clareiras). Esses aspectos são importantes para entender como 

as atividades de pequenos e grandes fazendeiros estão mudando ao longo do 

tempo, uma vez que estas estão fortemente relacionadas ao tamanho da área 

desmatada. Na tentativa de entender a influência da localização na ocorrência 

dos focos de desmatamento (clareiras), foram analisadas freqüências das 

transições FM para PA e FM para FS em relação à distância de estradas e à 

distância de pastagens antigas (estabelecidas anteriormente a 1984). Nessa 

análise, estradas e áreas de pastagem de 1984 foram utilizadas como 
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condições iniciais, permitindo-se entender a influência acumulada das mesmas 

no processo de desmatamento. 

Dinâmica da estrutura da paisagem - baseando-se em mapas de uso 

da terra, foram calculadas métricas da paisagem para cada classe de uso da 

terra e ano estudado, resultando em uma série temporal de índices. Cinco 

índices foram selecionados (Tabela 2) a partir de um estudo inicial que testou 

mais de 20 índices (Ferraz et ai., 2002) e outros estudos de dinâmica do uso da 

terra (Coppedge et ai., 2001; Sachs et ai., 1998; Tinker et ai., 1998; Cushman & 

Wallin, 2000; Reed et ai., 1996; Ritters et ai., 1995). De acordo com o 

observado por diversos autores, alguns índices são altamente correlacionados, 

mas neste estudo os índices foram escolhidos para abranger os principais 

aspectos da estrutura da paisagem como composição, tamanho e 

conectividade. A utilização das métricas para avaliação do processo de 

fragmentação teve também como objetivo obter respostas para algumas 

questões como: como é a dinâmica da fragmentação e quais as tendências 

futuras da estrutura da paisagem? Em que momento houve a transição da 

matriz floresta para pastagem? Considerando-se o processo de fragmentação, 

qual proporção de Floresta Madura representa um limiar crítico para a estrutura 

da paisagem (Green, 1994)? Quais os efeitos na estrutura da paisagem com a 

implantação das Áreas de Preservação Permanente (APP) de acordo com o 

Código Florestal (Brasil, 1965)? 

Outro aspecto importante foi a escolha de índices normalmente utilizados 

em outros estudos de paisagem, o que permite a comparação de resultados. 

Esses índices fornecem um diagnóstico da estrutura da paisagem para um 

determinado momento, o qual será útil para comparação entre anos e também 

para comparação com outros estudos. Os índices foram calculados para a 

escala de classe com o Fragstats 3.3 (McGarigal et ai., 2002), utilizando-se a 

bacia do rio Quatro Cachoeiras como máscara e regra de vizinhança para as 

oito células vizinhas na análise de paisagem. 
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Tabela 2. Índices selecionados para a análise de estrutura da paisagem 

ÍNDICE Descrição Unidade 
PLANO Porcentagem do uso da terra - porcentagem de cada % 

uso da terra presente na bacia, o qual representa 
composição da paisagem. 

PD Densidade de fragmentos - densidade de fragmentos N / 100 
em cada classe de uso, representando um aspecto da ha 
fragmentação: número de  fragmentos por área. 

LPI Índice do maior fragmento - porcentagem da paisagem % 
ocupada pelo maior fragmento em cada classe de uso 
da terra, representando outro aspecto da 
fragmentação: dominância na paisagem. 

ENN MN Distância média do vizinho mais próximo - distância m 
média entre fragmentos, representando conectividade. 

IJI Índice de justaposição - uma medida da adjacência % 
entre as classes de uso, representando a configuração 
da paisagem. 

Simulação de uso da terra - visando entender as possíveis mudanças 

na paisagem nos próximos dez anos, probabilidades de transição de uso da 

terra baseadas na Cadeia de Markov, foram calculadas para cada transição 

possível (Bell, 1974; Muller & Middetlon, 1994, Acevedo & Urban, 1995). Este 

método permite o cálculo das áreas de cada classe de uso para um ano futuro, 

baseado na área presente e na probabilidade de transição observada nas 

mudanças de uso da terra ocorridas no passado. Todas possíveis transições 

foram consideradas, exceto a transição PA para FM, a qual foi considerada 

improvável de ocorrer num período de dois anos. As probabilidades de 

transição foram calculadas utilizando-se a equação (1): 

( 1) 

onde: xi
= vetor com as proporções de cada uso da terra no ano t;

P = matriz de transição com probabilidades; e, 

x1+ 1 = vetor com as predições de uso da terra para o ano t+1.
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Utilizando as probabilidades de transição entre os anos 1984-1986,

1986-1988, 1988-1990, 1990-1992, 1992-1994, 1994-1996, 1996-1998, 

1998-2000, 2000-2002, modelos lineares foram ajustados a estas 

probabilidades a fim de se calcular novas probabilidades para os próximos dez 

anos segundo a tendência observada nos anos passados. Baseando-se nas 

probabilidades calculadas e efetuando operações entre as mesmas, três 

cenários futuros foram calculados (Kinnaird et ai., 2003). Os modelos lineares 

foram ajustados utilizando-se regressão linear2 entre as probabilidades de 

transição e intervalo de tempo, onde a primeira transição ( 1984-1986) foi 

considerada como primeiro intervalo e a última (2000-2002) intervalo nove. 

Os três cenários foram criados com o objetivo de refletir três 

possibilidades futuras para a região, de acordo com o nível de práticas 

conservacionistas aplicadas, que também refletem a expectativa quanto à 

redução do desmatamento e desenvolvimento de atividades mais sustentáveis. 

De acordo com esta expectativa, os cenários podem então ser classificados 

como: típico (1), intermediário (li) e otimista (Ili). 

O cenário I foi totalmente baseado nas probabilidades de transições 

ajustadas e reflete a premissa que a tendência atual de dinâmica da paisagem 

continuará no futuro. Portanto, o cenário é mais realista. Ou seja, segundo este 

cenário não haverá ações de controle do desmatamento, nem da exploração 

madeireira; e as taxas atuais de dinâmica do uso da terra irão se propagar para 

os anos seguintes. O cenário li exclui o processo de corte raso (sem transições 

para pastagem como FM➔PA e FS➔PA), mas mantém as transições relativas 

a exploração seletiva. Neste cenário, haveria uma interrupção na expansão das 

áreas de pastagem; sendo assim, não haveria mais corte raso na região. Este 

cenário é também plausível, já que as maiores reservas de floresta encontram

se em grandes propriedades atualmente na região, as quais já exploraram as 

2 
O ajuste linear foi utilizado, considerando-se um intervalo restrito de probabilidade para 
facilitar o cálculo, já que o modelo linear não deve ser aplicado em funções de probabilidade. 
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madeiras de valor comercial em suas florestas e estão mais suscetíveis à ação 

fiscalizadora do governo. 

O cenário Ili é o mais conservativo, mantendo toda a floresta madura 

(FM) e excluindo as transições de desmatamento FM➔FS, FM➔PA e FS➔PA. 

Neste cenário, também são excluídas as atividades de corte seletivo e toda a 

Floresta Secundária seria abandonada para regeneração. Esta alternativa 

representaria uma situação hipotética em que seriam realizadas todas as ações 

possíveis para recuperação dos remanescentes florestais. O objetivo deste 

cenário é estabelecer um limite real máximo de recuperação, que poderia ser 

atingido por meio de ações conservacionistas. Na construção dos modelos, 

quando houve eliminação de uma transição, a função de probabilidade foi 

somada àquela correspondente a manutenção da condição inicial. Por exemplo, 

na eliminação da probabilidade de transição FM➔PA, a probabilidade de 

ocorrência dessa transição foi somada à probabilidade da transição FM➔FM. 

Utilizando os modelos de probabilidade, novas áreas de uso da terra 

foram calculadas para os próximos dez anos, considerando os três cenários 

futuros. Um diferente cenário chamado (APP) foi também calculado, baseado 

no uso da terra para o ano de 2002 e simulando alterações na paisagem pela 

implantação da Área de Preservação Permanente (APP) segunda a legislação 

vigente (Brasil, 1965), a qual determina que a uma faixa de 30 metros em torno 

de rios de pequeno porte (com menos de 30 m de largura) seja mantida com 

vegetação natural. Para o cenário APP, mudanças na estrutura da paisagem 

foram analisadas com as mesmas métricas da paisagem descritas acima, mas 

para os cenários futuros 1, li e 111, mudanças na estrutura da paisagem não 

foram avaliadas devido à falta de informação sobre a localização espacial das 

mudanças previstas, o que afeta consideravelmente a estrutura da paisagem. 
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3.3 Resultados 

Dinâmica do uso da terra - a classificação das imagens obteve Índice 

Geral Kappa de 0,85 para o ano de 2002. A seguir (Tabela 3), é apresentada a 

matriz de erros obtida para a classificação da imagem do ano de 2002. Os 

maiores erros foram na classificação da Floresta Secundária como comissão 

(O, 13) e omissão (0,20). 

Tabela 3. Matriz de erros de classificação para o mapa do ano de 2002 

Verdade terrestre 

FM FS PA Total 
Erro de 

Comissão 

!E o 
FM 14 1 o 15 0,0667 

ti) lc,J FS 1 19 2 22 0,1364 
ti) o, 
ns ns PA o 4 59 63 0,0635 
c3u 

Total· 15 24 61 100 
Erro de 

0,0667 0,2083 0,0328 0,0800 
Omissão 

Ao todo foram gerados dez mapas de uso da terra, de 1984 a 2002 

(Figuras 14 a 23). O desmatamento na área de estudo segue o padrão 

observado na maioria das regiões do Estado de Rondônia. Este padrão é 

caracterizado pela exploração a partir das margens das estradas, construindo 

faixas de floresta remanescente entre estradas (Alves et ai., 2003b; Roberts et 

ai., 2002). Observando-se os mapas de uso da terra para o período, pode-se 

notar que a região segue o padrão descrito acima, exceto na parte central da 

bacia do Quatro Cachoeiras, onde houve um grande corte raso por volta de 

1990 para introdução de pastagens em uma grande propriedade (Figura 17). 



Legenda 

Uso da Terra 1984 

Floresta Madura (FM) 

D Floresta Secundária (FS)

D Pastagem (PA)

D Bacia do Rio "4 Cachoeiras"

- - Estradas Secundárias

-BR-364

'----- - --�-

o 5

, 

O Quilômetros 

1 

46 

Figura 14 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1984 
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Figura 15 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1986 
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o 5 Quilômetros r 
Figura 16 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1988 
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Figura 17 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1990 
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Figura 18 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1992 
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Figura 19 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1994 
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Figura 20 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1996 
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Figura 21 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 1998 
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Figura 22 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 2000 
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o 5 Quilômetros 

Figura 23 - Mapa de uso da terra da bacia do rio Quatro Cachoeiras em 

Rondônia, produzido para o ano de 2002 

As curvas de porcentagem do uso da terra (PLANO) ao longo dos anos 

mostram uma sistemática conversão de Floresta Madura (FM) para Pastagem 

(PA), com FM sendo reduzida de 58.564 ha (66%) para 22.022 ha (24%) e 

Pastagem expandindo-se de 16.867 ha (19%) para 60.004 ha (66%). A 

Pastagem iniciou o domínio da paisagem a partir de 1993, ocupando maior 

porcentagem de terra que a FM. A FS manteve-se estável ao longo dos anos, 

ocupando cerca de 13% da área, na condição de vegetação de transição entre 



56 

pastagem e floresta (Figura 24). No período, as taxas de desmatamento 

variaram de 2000 ha.ano- 1 a 3000 ha.ano-
1
, sendo que os períodos de 1986-

1988; 1990-1992 e 1998-2000 apresentaram taxas mais baixas. 

70 r----------;,=============::;----------, 

1-PLAND_FM _.,_PLAND_FS ........ PLAND_PA 1 
• 

04----------------------�--------

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2002* 

ANO 

Figura 24 - Dinâmica do uso da terra ao longo dos anos representada pela 

porcentagem do uso da terra ocupada por cada classe (PLANO) 

Examinando-se a dinâmica ocorrida no período de estudo
3 por meio do 

cálculo da taxa média anual de transição entre os anos (Figura 25), pode-se 

observar que o desmatamento ocorreu de maneira equilibrada por meio de 

corte raso e seletivo4, ambos com taxa média aproximada de 2% ao ano. A taxa 

média de limpeza da Floresta Secundária superou um pouco a taxa de 

regeneração, ficando com 2,9% ao ano contra 2,6% ao ano. A maior dinâmica, 

portanto, foi registrada entre Floresta Secundária e Pastagem, totalizando 5,5% 

ao ano, o que representa a dinâmica provocada pela prática da 

* Cenário APP, baseado no uso da terra de 2002, com simulação da Área de Preservação
Permanente (APP) nos rios e nascentes da bacia.

3 Transição FS➔FM não foi considerada.

4 Corte Seletivo: processo de extração parcial de uma floresta para retirada de árvores
selecionadas previamente por plano de manejo. No caso da área de estudo, ocorreu a
retirada das árvores de maior valor comercial.
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queima/derrubada. Na Figura 25, os valores entre parênteses representam 

ausência de transição, sendo que a maior estabilidade foi registrada nas áreas 

de Floresta Madura (39,3%), seguida pelas áreas de Pastagem (37,9%) e 

Floresta Secundária (12,8%). Os valores de estabilidade não devem ser 

confundidos com a porcentagem da classe de uso na paisagem; Floresta 

Madura, por exemplo, mesmo com ocupação menor na paisagem do que 

Pastagem nos últimos anos, apresentou, no entanto, maior estabilidade, pois ao 

contrário da Pastagem, outras classes de uso não podem ser revertidas em 

Floresta. Esses processos representam um modelo simplificado da dinâmica do 

uso da terra, mas muitos outros processos podem estar interagindo com estas 

transições. 

2,3% 

Corte raso 

Floresta 2,4% Floresta 2,9% 

Madura (FM) 1------ Secundária (FS) t---___, 

(39,3'°.k) 
Corte (12,8%) Limpeza 

Seletivo 

2,6% 

Regeneração 

Figura 25 - Taxa média anual de dinâmica entre as classes de uso da terra ao 

longo do período estudado. Valores no interior das caixas 

representam ausência de transição 

Em relação aos padrões de mudanças no uso da terra relacionadas ao 

desmatamento, duas transições apresentam maior interesse: FM para PA (corte 

raso) e FM para FS (corte seletivo). Estas transições foram analisadas em 

relação à freqüência e distribuição de tamanho das áreas desmatadas 

(clareiras). Inicialmente, na conversão FM para PA, nota-se três diferentes 

padrões: dominância de pequenas clareiras (0,5 ha) com aproximadamente 

1000 clareiras por transição, freqüência intermediária de clareiras de tamanho 
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médio (classes 1 ha, 5 ha, 1 O ha e 50 ha) com aproximadamente 100 clareiras 

por transição e baixa freqüência de grandes clareiras (classes 100 ha, 500 ha, 

1000 ha e 5000 ha) com menos de dez clareiras por período (Figura 26a). 
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Figura 26 - Distribuição da freqüência de clareiras em função do tamanho da 

clareira (a) em função da distribuição da área total desmatada, (b) 

em função do tamanho da clareira no processo de corte raso 

(FM➔PA) 

Com relação à distribuição da área desmatada em função do tamanho 

das clareiras, clareiras menores que 50 ha foram responsáveis pela maior parte 

da área desmatada, com picos nas classes 5 ha e 50 ha. Entretanto, nota-se 

também um número reduzido de grandes clareiras representando importante 
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participação na área total desmatada, especialmente entre 1988-1990 (Figura 

26b). 

Para a transição FM para FS, clareiras menores que 0,5 ha apresentam 

freqüências mais altas - cerca de 5000 clareiras por transição. As classes 1 ha, 

5 ha, 1000 ha e 500 ha apresentaram padrão semelhante ao observado na 

transição FM para PA, mas as classes 10 ha e 50 ha apresentaram freqüências 

dez vezes menores, com aproximadamente 15 clareiras por transição. 

As classes de clareiras de 100 ha, 500 ha, 1000 ha e 5000 ha 

apresentaram freqüências baixas de ocorrência, mostrando que esta transição 

ocorre tipicamente em pequenas clareiras (Figura 27a). Esta observação pode 

ser confirmada pela área total desmatada por classe de tamanho de clareira, 

onde se nota que a área desmatada está concentrada em pequenas clareiras, 

com área menor que 5 ha (Figura 27b). 
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Figura 27 - Distribuição da freqüência de clareiras em função do tamanho da 

clareira (a) em função da distribuição da área total desmatada, (b) 

em função do tamanho da clareira no processo de corte seletivo 

(FS➔PA). 

Considerando-se a freqüência de transições relacionadas ao processo 

de desmatamento em relação à distância de estradas e pastagens antigas, 

observou-se que, em relação às estradas (Figura 28), 70% do corte raso 

ocorreu numa faixa de até 2 km das estradas, enquanto que 60% do corte 

seletivo ocorreu na mesma faixa. Padrão similar foi observado na região por 
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Alves et ai. (1998a) com 80% do desmatamento ocorrendo em uma faixa de 2,5 

km; e 89% até 12,5 km em 1995 (Alves, D.S. et ai., 1999). Desse modo, é 

possível que a introdução de pastagens seja mais dependente de estradas que 

a exploração madeireira. 

a 

2000 

{g 1500 
19 

-o 1000 
� 

,<( 

500 

Distância (km) 

b 

2500 

2000 

500 

o 

'JP,p" 
.,,. .,.

, 
.,.,"cy'o,

"v 

,t * 9
,
0 7,

8 

o,"v c#'•�<Í}'?
5>
"v10,2 

Transições "" 

Figura 28 - Área desmatada ao longo dos anos em relação à distância das 

estradas: a. corte raso (transição FM➔PA), b. corte seletivo 

(transição FS➔PA) 

Em relação à distância de pastagens antigas (introduzidas antes de 

1984), 80% das novas áreas desmatadas com corte raso (FM para PA) 

ocorreram dentro de uma faixa de 750 m de pastagens antigas (Figura 29), 

enquanto que 84% das áreas exploradas com corte seletivo (FM para FS) 

ocorreram nesta mesma faixa. Neste caso, não parece haver distinção na 

influência de pastagens antigas na ocorrência dos dois tipos de desmatamento. 
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Figura 29 - Área desmatada ao longo dos anos em relação à distância de 

pastagens antigas: a. corte raso (transição FM➔PA); b. corte 

seletivo (transição FS➔PA) 

Comparando-se a influência de estradas e de pastagens antigas, nota-se 

que os processos de desmatamentos estão mais relacionados à presença de 

pastagens antigas, já que o maior desmatamento foi detectado em sua área de 

influência. Neste caso, provavelmente a presença de áreas já estabelecidas 

(propriedades) impulsiona o desmatamento para novas áreas ainda não 

exploradas. 

Dinâmica da estrutura da paisagem - A densidade de fragmentos (PD) 

está inversamente relacionada à Porcentagem do uso da terra (PLAND) para as 

classes FM e P A, com o ponto de transição entre FM e PA ocorrendo por volta 

de 1994. A densidade de fragmentos de FM torna-se três vezes maior e o 

inverso ocorre com PA ao longo do período, sendo este comportamento 

esperado, visto que a diminuição de área de floresta normalmente aumenta o 

numero de fragmentos. Fragmentos de FS apresentam altas densidades 

(aproximadamente 1,8 fragmento.100-1 ha), mas nota-se uma tendência 

decrescente ao longo dos anos (Figura 30a). A dominância da Pastagem (PA) 
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sob a FM na paisagem foi antecipada pelo Índice do Maior Fragmento (LPI), o 

qual mostra a transição de dominância entre FM e PA a partir de 1988. O Índice 

do maior fragmento (LPI) para FM reduziu-se de 30% (em 1984) para 10% da 

área em 2002, enquanto que o LPI para PA aumentou de 10% para 60% da 

área no mesmo período (Figura 30b). 
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Figura 30 - Métricas da estrutura da paisagem para as três classes de uso: a. 

densidade de fragmentos (PD); b. índice do maior fragmento (LPl)5

5 Os resultados para 2002a foram baseados em métricas de paisagem calculadas para a 
simulação do ano de 2002 com implantação da Área de Preservação Permanente (APP). 
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A distância média entre os fragmentos de floresta (ENN_MN) dobrou em 

2002, variando de 120 m a 240 m. O inverso ocorreu com os fragmentos de 

pastagem (PA), com distância média reduzindo-se de 21 O m a 160 m. Os 

fragmentos de FS mantiveram uma distância estável durante o período (Figura 

31 a). O índice de justaposição (IJI) mostra FM e PA seguindo o mesmo padrão, 

com picos em períodos de desmatamento, quando as bordas de FM e PA estão 

em maior contato com as bordas de FS. Após a transição, ambos índices têm 

seus valores reduzidos. IJI para FS manteve-se estável devido a sua posição 

intermediária entre FM e PA (Figura 31 b). 
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Figura 31 - Métricas da estrutura da paisagem para as três classes de uso: a. 

distância média do vizinho mais próximo (ENN_MN); b. índice de 

justaposição (IJl)6



65 

Considerando-se o comportamento das métricas para Floresta Madura 

(FM) em relação à Porcentagem Floresta Madura (PLANO _FM), observou-se 

ajuste ao modelo polinomial (grau três) nas métricas: densidade de fragmentos 

(PO), índice do maior fragmento (LPI) e distância média do vizinho mais 

próximo (ENN_MN). As curvas ajustadas para as métricas apresentaram ponto 

de inflexão em torno de 34% de Floresta Madura (PLANO_FM). O índice de 

justaposição não apresentou linearidade com PLANO _FM (Figura 32). 
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Figura 32 Comportamento das métricas da paisagem em relação à 

Porcentagem de uso da terra {PLANO) para Floresta Madura 

(FM) 

6 
Os resultados para 2002a foram baseados em métricas de paisagem calculadas para a 
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Probabilidade de mudança no uso da terra - os modelos lineares 

ajustados às probabilidades de transição no período são apresentados na 

Tabela 4. Os três cenários estimaram diferentes proporções de uso da terra 

para 2014, o cenário 1 (taxas atuais) prevê 7% de FM, 3% de FS e 90% para 

PA. O cenário li (intermediário) prevê 28% de FM, 9% de FS e 63% para PA. 

Finalmente, o cenário Ili (conservacionista) prevê 37% de FM, 0% de FS e 63% 

para PA (Figura 33). 

Tabela 4. Modelos lineares de probabilidade de transição para três cenários. y 

(x) representa a função de probabilidade de transição e x

representa o intervalo de tempo 

Cenário 1 Cenário li Cenário Ili 
Transição 

(atual) (Intermediário) (Conservacionista) 

FM➔FM y = -0,0055x + 0,8216 
y = -0,0055x + 0,8216 + 

y=1 
(2E-05x + 0,0984) 

FM➔FS y= 0,0054x + 0,0801 y= 0,0054x + 0,0801 y=0 

FM➔PA y = 2E-05x + 0,0984 y=0 y=0 

FS➔FM y = -0,0202x + 0,3669 
y = -0,0202x + 0,3669 + y = -0,0202x + 0,3669 + 

(0,0142x + 0,2467) (0,0142x + 0,2467) 

FS➔FS y = 0,0059x + 0,3865 y = 0,0059x + 0,3865 y = 0,0059x + 0,3865 

FS➔PA y = 0,0142x + 0,2467 y=0 y=0 

PA➔FS y = -0,0212x + 0,2453 y = -0,0212x + 0,2453 y = -0,0212x + 0,2453 

PA➔PA y = 0,0212x + 0,7547 y = 0,0212x + 0,7547 y = 0,0212x + 0,7547 

O cenário I mostra a futura porcentagem de uso da terra para a bacia do 

rio Quatro Cachoeiras, baseado nas probabilidades atuais de transição, com 

redução da área de Floresta Madura concentrada em alguns fragmentos 

localizados em grandes propriedades e Floresta Secundária sendo reduzida a 

simulação do ano de 2002 com implantação da Área de Preservação Permanente (APP). 
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3%. A estrutura da paisagem neste cenário pode ser prevista observando-se as 

linhas de tendência dos gráficos de métricas da paisagem e projetando-as para 

o futuro (Figuras 31 e 32).

O cenário li interrompe a introdução de pastagem, mas ainda considera 

os processos de exploração seletiva e transições entre PA e FS. Para este 

cenário, a área de FM aumentaria 5% devido à regeneração de Floresta 

Secundária, mas o equilíbrio somente poderia ser atingido se as taxas de corte 

seletivo fossem balanceadas de acordo com o ciclo de recuperação da floresta, 

atingindo um estágio de equilíbrio da paisagem (Bormann & Likens, 1978). A 

estrutura da paisagem neste cenário não pôde ser prevista devido ao fato de 

que a mesma depende da localização espacial onde as transições ocorreriam, o 

que não foi determinada pelos modelos utilizados. 

O cenário Ili interrompe todos os processos de desmatamento, 

permitindo a recuperação florestal, mas ainda considera a dinâmica entre 

Pastagem e Vegetação Secundária como parte da prática da derrubada e 

queima da vegetação. A Floresta Madura poderia aumentar 10% devido à 

recuperação florestal, mas a Floresta Secundária seria drasticamente reduzida. 

A estrutura da paisagem neste cenário poderia ser prevista observando-se os 

valores para métricas da paisagem de 1994, quando a proporção de FM esteve 

por volta de 40% (porcentagem prevista para 2014). Isto seria possível devido à 

alta probabilidade de aumento de FM próxima de florestas antigas em locais 

onde a Floresta Secundária estaria normalmente ocorrendo. 
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Figura 33 - Dinâmica do uso da terra para 1984-2002 e predição para o período 

2004-2014 em três cenários simulados: 1 - taxas atuais, li -

intermediário e, Ili - conservacionista

O cenário APP (com introdução da Área de Preservação Permanente) 

baseado no uso da terra de 2002, não traria aumento significativo da área de 

floresta: aumento de 3.293 ha, ou seja, 3,5% de aumento na área de FM na 

bacia (Figura 24). Mas, a vegetação ripária estaria conectando fragmentos 

florestais, mudando a estrutura da paisagem. Nas Figuras 30 e 31, algumas 

métricas da paisagem são apresentadas para este cenário (2002*). 

Considerando FM, o novo cenário inclui redução da Densidade de Fragmentos 

(PD) de 0,54 para 0,34 fragmento.100 ha-1
, aumento do Índice do Maior 

Fragmento (LPI) de 3,46% para 24,6% da bacia e redução da Distância Média 

do Vizinho mais Próximo (ENN_MN) de 231 m para 173 m. 
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3.4 Discussão 

Observando-se as taxas de dinâmica do uso da terra, a taxa média de 

desmatamento esteve por volta de 2.000 ha.ano-1 ou 2,2% ano-1, e o maior 

corte raso ocorreu por volta de 1990, quando as taxas de conversão foram 

maiores que 5.000 ha.ano-1. Estas taxas são maiores que a média para o 

Estado de Rondônia, com 230.000 ha.ano-1 ou 0,9%.ano-1 (INPE, 2004), o que 

caracteriza a área de estudo como uma das áreas de maior intensidade de 

desmatamento do estado. 

Com relação à estabilidade da vegetação secundária, que apresentou 

pouca variação na proporção da bacia e até mesmo a tendência de redução, os 

resultados diferem do observado por Roberts et ai. (2002), que encontraram 

tendência de aumento da vegetação secundária para a região de Ariquemes e 

Ji-Paraná, Rondônia. Desse modo, esta pode ser uma característica da bacia 

do rio Quatro Cachoeiras, a qual apresenta grandes áreas de pastagens 

manejadas, com controle sob a vegetação secundária. 

Os padrões de mudanças no uso da terra mostraram dois diferentes 

processos de desmatamento ocorrendo na região. Primeiro, grandes áreas 

foram desmatadas para introdução de pastagem para criação de gado de corte. 

Isto ocorreu principalmente entre 1984 e 1996 com picos de desmatamento em 

1986, 1990 e 1996. Grandes propriedades são responsáveis pelo 

desmatamento de grandes áreas (Alves, 2002) como pode ser observado entre 

1994 e 1996, mas também são responsáveis por grandes remanescentes 

florestais, como aqueles localizados na região central da bacia no ano de 2002, 

os quais puderam ser confirmados por meio de mapas locais e trabalho de 

campo realizado. 

Segundo, pequenas clareiras foram desmatadas principalmente por 

pequenos proprietários durante todo o período. Estes dados estão de acordo 

com Stone et ai. (1991), que descrevem dois grupos de tamanho para os 

desmatamentos em Rondônia: 10-100 ha e 100-1000 ha. 
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Em relação à área total desmatada (FM➔PA), pode-se observar que 

grandes áreas foram desmatadas principalmente entre 1988 e 1990 e que a 

maior parte esteve concentrada em clareiras menores que 50 ha. A alta 

freqüência de clareiras menores que 50 ha poderia ser explicada pelo tamanho 

médio do lote de pequenos proprietários, atualmente por volta de 100 ha 

(Browder, 1996). Este padrão pode ser uma situação particular da área de 

estudo, desde que, no Pará e outras regiões de Rondônia, Alves (2002) 

encontrou que 70% da área desmatada estava concentrada em clareiras 

maiores de 50 ha. 

As atividades de exploração madeireira (FM➔FS) estão concentradas 

nas bordas da floresta, ocupadas principalmente por pequenos produtores 

(Serrão et ai., 1996). Isto poderia explicar a alta freqüência de clareiras 

menores que 5 ha, desde que eles selecionam uma porção da floresta a ser 

explorada e então utilizam estas áreas desmatadas com solo mais fértil para 

agricultura por um período. 

Outro importante processo é caracterizado pela alta dinâmica entre 

Pastagem (PA) e Floresta Secundária (FS) devido à prática da agricultura 

baseada na derrubada e queima, prática comum na região entre os pequenos 

proprietários devido ao baixo custo (Fujisaka et ai., 1996; Serrão et ai., 1996). 

Este processo representou uma taxa média anual de 5,2% no período. Roberts 

et ai. (2002) também observaram alta dinâmica entre pastagem e vegetação 

secundária na região de Ariquemes, Rondônia. 

As métricas da paisagem para Floresta Madura (FM) mostram um típico 

processo de fragmentação, com aumento na densidade de fragmentos e 

distância entre os mesmos, diminuição na dominância, tamanho dos 

fragmentos, padrão este também observado em outros estudos (Godron & 

Forman, 1983; Reed et ai., 1996; Roberts et ai., 2002). A Pastagem segue o 

padrão inverso, exceto pelo índice de forma que aumentou durante o período. 

Os índices de Justaposição (IJI) para FM e PA apresentaram a mesma 

variação, provavelmente por estes dois usos estarem fortemente associados. A 
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variação no IJI poderia estar associada a períodos de transição, onde a Floresta 

Secundária (FS) esteve mais presente entre PA e FM. O mesmo padrão foi 

observado por Alves et ai. (2003), o qual sugere que a vegetação secundária 

exerce um papel intermediário, reduzindo os impactos do desmatamento. 

A transição da matriz Floresta para Pastagem ocorreu por volta de 1994, 

mas a Pastagem apresentou os maiores fragmentos a partir de 1990. Outra 

transição interessante pôde ser observada em 1996, considerando-se que a 

partir deste ponto houve um aumento linear do número de fragmentos de 

Floresta Madura (expressado pela Densidade de Fragmentos), o qual se torna 

estável posteriormente. A partir de 1996, a distância entre os fragmentos 

também aumenta rapidamente quando comparada aos anos anteriores a 1996, 

até então estável. Estas observações podem representar um limiar crítico da 

fragmentação, onde processos como remoção e encolhimento de fragmentos 

tornam-se dominantes. 

A diferença entre a distância dos fragmentos florestais poderia ser 

explicada pela pequena redução do número de fragmentos entre 1996 e 1998, 

atingindo o mesmo nível de 1994, mas em um contexto completamente 

diferente. Provavelmente, neste período (1996-1998) alguns fragmentos 

localizados em posições intermediárias foram removidos, aumentando a 

distância entre as áreas de floresta. Comparando 1994 e 1998, LPI para 

Floresta Madura teve uma pequena variação (6,4% para 3,5%), mas LPI para 

Pastagem aumentou de 25,5% para 43,6%, mostrando que vários fragmentos 

de floresta foram incorporados à matriz após serem desmatados, aumentando a 

sua dominância e reduzindo a conectividade florestal. 

Neste ponto, FM representava 34% da paisagem e esta proporção 

poderá ser considerada um limiar crítico para a bacia que poderia ser aplicado a 

outras regiões de Rondônia, submetidas ao mesmo padrão de desmatamento. 

A idéia de limiar crítico foi proposta por Stauffer (1985) que estudou paisagens 

binárias e encontrou uma proporção de habitat crítica em torno de 59,28% da 

paisagem, a partir da qual sua estrutura modificava-se drasticamente. Os 
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limiares variam de acordo com as diferentes paisagens (Gardner, 1987), e a 

proporção crítica observada na região é inferior ao proposto por Stauffer, o que 

poderia ser explicado pelo padrão espacial da região, com rodovias localizadas 

em intervalos regulares. As conseqüências para paisagens sob limiares críticos 

são a redução da conectividade, afetando a biodiversidade e taxas de extinção, 

propagação de distúrbios como incêndios, doenças e espécies invasoras 

(Gardner, 1987). Desse modo, o limiar crítico poderia ser importante para 

direcionar as estratégias de conservação em projetos de assentamento. 

Observando a variação da estrutura da paisagem ao longo do processo 

de desmatamento, pôde-se notar que as métricas de paisagem apresentaram 

tendências lineares em relação à Porcentagem de Floresta Madura (PLANO), 

apesar de se ajustarem melhor a modelos polinomiais. Este fato poderia ser 

explicado pelo número reduzido de amostras (anos) e a geometria original das 

estradas, a qual determinou o padrão espacial, já que outros autores 

observaram a não linearidade destas métricas (Trani & Giles, 1999). Mesmo 

assim, considerando-se a linearidade no intervalo testado, somente práticas de 

manejo como a implementação da APP poderia mudar a estrutura da paisagem 

com objetivo de reduzir os efeitos da fragmentação. 

Os três cenários apresentados neste estudo permitiram examinar 

possíveis limites futuros na porcentagem de uso da terra. Cenários I e Ili podem 

ser interpretados como extremos, mas a porcentagem futura do uso da terra 

certamente estará situada entre estes dois cenários. Portanto, 

independentemente dos cenários estarem ou não corretos, provavelmente os 

limites estão próximos da realidade e a configuração futura do uso da terra 

estará situada entre os cenários I e Ili. 

O cenário APP mostra que a implementação da Área de Preservação 

Permanente não aumentaria significativamente a área florestal (3,5%), mas sua 

maior importância seria a mudança na estrutura da paisagem com a redução do 

número de fragmentos e aumento da conectividade. Além disto, o cenário APP 
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provavelmente traria benefícios para a qualidade da água e conservação do 

habitat aquático. 

Considerando-se que o cenário Ili não é realista e que um cenário mais 

plausível estaria situado entre os cenários I e li, alguns aspectos importantes 

poderiam ser esperados como: 

o Em dez anos, a Floresta Madura poderia representar algo entre 7%

(cenário 1) e 28% (cenário li), ou seja um valor médio de 17,5%;

o O crescimento secundário dos pastos abandonados e a recuperação

florestal das áreas de Floresta Secundária iriam levar uma média de

25 e 12,5 anos para atingir o estágio de Floresta Madura e sua

recuperação representaria um incremento na área de floresta inferior

a 10%;

o A Floresta Secundária tende a ser reduzida, devido à perda de

Floresta Madura (menor taxa de transição entre Floresta e

Pastagem), estabilização das áreas de pastagem e agregação de

pequenas propriedades em grandes fazendas, que utilizam práticas

de manejo diferenciadas com utilização de insumos, como descrito

por Diegues (1999); e,

o A estrutura da paisagem deveria seguir as tendências presentes de

fragmentação florestal, desde que a geometria da paisagem vem

sendo guiada pelo traçado original das estradas, estabelecidas nos

anos 70, quando iniciaram-se os projetos de assentamento, e

somente ações de manejo como a implementação da APP poderia

mudar a estrutura da paisagem nas condições atuais.

Em relação à sustentabilidade da dinâmica de uso da terra atual, espera

se que nos próximos 12 anos, a Floresta Madura (FM) seja reduzida a 5%, de 

acordo com as tendências atuais, sendo que a mesma estaria presente 

somente em alguns pequenos e dispersos fragmentos, ou em ilhas (grandes 

fragmentos) isolados em grandes propriedades. A pastagem se tornaria mais 

dominante e a dinâmica entre vegetação secundária e pastagem persistiria 
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devido ao uso da prática de derrubada e queima. Atividades de exploração 

madeireira não persistiriam por muito tempo, devido à diminuição de florestas 

de boa qualidade. Especula-se ainda que, sem florestas primárias e novas 

áreas para pastagem ou agricultura, pequenas propriedades provavelmente 

seriam aglomeradas em grandes fazendas, que teriam melhores condições 

econômicas para investir em equipamentos e insumos para manter a 

produtividade. 

Os efeitos nos rios poderiam ser ainda piores devido à falta de vegetação 

ripária e drástica redução das áreas de floresta, afetando a qualidade da água e 

o balanço do regime de cheias (Allan et ai., 1997; Ballester et ai., 2003; Biggs et

ai., 2002; Thomas et ai., 2004). 

Um cenário positivo, posicionado entre os cenários I e Ili, poderia ser 

esperado se os remanescentes florestais atuais forem mantidos, se houver a 

proibição do corte raso e limitação da expansão dos pastos. Ao contrário, os 

processos dinâmicos entre exploração seletiva (FM➔FS), regeneração 

(PA➔FS e FS➔FM) e derrubada/ queima (FS➔PA) deveriam ocorrer em taxas 

balanceadas, ou mais sustentáveis. Neste cenário, dois aspectos poderiam 

contribuir para a conservação dos fragmentos remanescentes: a implementação 

da APP de acordo com a legislação atual, funcionando como corredores de 

ligação entre os fragmentos e a manutenção de grandes fragmentos localizados 

em grandes propriedades como fontes de biodiversidade para a bacia. 

Ainda explorando esse cenário hipotético, e considere-se como exemplo, 

o uso da terra de 2002 (22.000 ha de Floresta Madura), ciclo de 25 anos de

manejo da exploração (Brasil, 2002), média de 12,5 anos para uma pastagem 

abandonada ser convertida para Floresta Secundária e média de 12,5 anos 

para a Floresta Secundária atingir o estágio de Floresta Madura. Para que 

hajam taxas balanceadas, as taxas médias de transição deveriam ser de, 

aproximadamente, 1.800 ha.ano-1 para cada transição: FM➔FS, FS➔FM, 

FS➔PA e PA➔FS, representando 2% da área da bacia para cada uma das 

quatro possíveis transições, o que resultaria em uma dinâmica total de 8%.ano-1
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para toda a bacia. Esses números, transportados para uma pequena 

propriedade de 100 ha, significam que o proprietário poderia explorar em média 

2 ha de floresta, derrubar e queimar 2 ha de Floresta Secundária e abandonar 2 

ha de pastagem para regeneração por ano. Provavelmente essas porções de 

terra não são suficientes para manter a produção em pequenas propriedades e, 

caso não sejam, algumas questões poderiam ser levantadas para trabalhos 

futuros: quanto de floresta seria necessário e qual seria o momento do processo 

de fragmentação em que uma dinâmica balanceada funcionaria? 

Um cenário otimista para região, incluiria a introdução de modelos de 

manejo, principalmente para os pequenos proprietários como, por exemplo, o 

proposto por Metzger (2001), que sugere o agrupamento das áreas de Reserva 

Legal na porção final dos lotes e utilização das áreas próximas à estrada para 

produção. 

Este estudo considerou apenas aspectos como perda florestal, 

sustentabilidade das atividades desenvolvidas pelos proprietários e aspectos da 

estrutura da paisagem importantes para conservação. Outros aspectos são 

igualmente importantes e não foram considerados, como condições sócio

econômicas, impactos nos recursos hídricos, biodiversidade e etc. 
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3.5 Conclusões 

Os padrões observados na bacia do rio Quatro Cachoeiras representam 

uma amostra de outras regiões de Rondônia que tiveram trajetória semelhante, 

com o mesmo padrão de colonização, mas que podem estar em um estágio 

diferente do processo de desmatamento. Assim, os resultados deste estudo 

servem como exemplo para demais regiões com degradação florestal na 

Amazônia. 

A dinâmica da paisagem na área de estudo mostrou uma conversão 

sistemática de floresta para pastagem, onde a floresta secundária ocupa um 

estágio (temporal e espacial) intermediário. Dois diferentes processos foram 

identificados: grandes áreas desmatadas por pecuaristas concentradas em 

períodos específicos e pequenos desmatamentos ocorridos durante todo o 

período por pequenos proprietários.O processo de fragmentação é influenciado 

pela localização espacial em relação a estradas e presença de pastagens 

antigas e controlado por pequenos e grandes proprietários. 

Em 2002, com menos de 25% de áreas com floresta, a bacia estava no 

estágio final e crítico de desmatamento. O atual estágio de fragmentação foi 

considerado crítico, observando-se que existe um limiar crítico para _ o 

desmatamento em torno de 34% de Floresta Madura, o qual poderá ser 

utilizado como diretriz para as decisões de manejo da região. 

Com relação às hipóteses iniciais do trabalho: "1. As mudanças no uso 

da terra que vêm ocorrendo na bacia do rio Quatro Cachoeiras nos últimos 20 

anos não são sustentáveis; 2. A dinâmica ocorrida afetou significativamente a 

estrutura da paisagem atual.", os resultados obtidos indicam que as duas 

hipóteses devem ser aceitas. 

A simulação de vários cenários mostrou-se uma boa ferramenta para o 

planejamento, já que permite identificar possíveis limites críticos para a 

paisagem nos próximos dez anos, os quais poderão ser atingidos dependendo 

do padrão de mudanças no uso da terra nos próximos anos. 



4 DINÂMICA DA PAISAGEM EM MICROBACIAS: USO DE 

INDICADORES E MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Resumo 

No Estado de Rondônia, o processo de colonização já desmatou cerca 

de 68.000 km2 de florestas tropicais desde a década de 70. A qualidade da 

água dos rios pode ser influenciada pelos efeitos acumulativos, decorrentes do 

processo de desmatamento nas bacias hidrográficas da região. Imagens 

Landsat TM e ETM+ foram utilizadas para produzir mapas de uso da terra 

históricos dos últimos 18 anos, a cada dois anos de 1984 a 2002. Utilizando-se 

os mapas gerados, analisou-se a dinâmica da paisagem em 20 microbacias 

selecionadas utilizando métricas de paisagem, três índices propostos baseados 

na dinâmica do uso da terra entre 1984 e 2002: Taxa Anual de Desmatamento 

da Floresta Madura (TADFM), Proporção Média da Floresta Secundária (PMFS) 

e Tempo Médio de Introdução da Pastagem (TMIP), além de métricas de 

paisagem para o ano de 2002 (condição atual). Utilizando-se a análise de 

agrupamentos, as microbacías foram agrupadas utilizando-se dois critérios: sua 

dinâmica da paisagem e condição atual. A variabilidade na estrutura da 

paisagem está correlacionada à proporção de uso da terra das três classes 

consideradas e não somente à proporção de floresta, ressaltando a importância 

de se considerar a dinâmica da matriz e outras classes de uso coexistentes em 

estudos de dinâmica da paisagem. A dinâmica do uso da terra apresentou 

quatro componentes principais, representando 90% da variabilidade. Os índices 

de dinâmica do uso da terra propostos foram considerados bons indicadores, 
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pois além de estarem correlacionados aos componentes calculados, são de 

fácil cálculo e entendimento. A incorporação de dados históricos em conjunto a 

dados atuais na classificação das condições ambientais de microbacias 

melhorou a qualidade da classificação. 

Palavras-chave: Análise de agrupamento, dinâmica da paisagem, qualidade da 

água, Rondônia, SIG. 

Summary 

ln Rondônia State, colonization process has already deforested 68,000 

km2 of Tropical Forests since the 1970s. Physical and anthropogenic conditions 

of watersheds can influence water quality in rivers of the region. Landsat TM 

and ETM+ images were used to produce historical land use maps of the last 18 

years, each even year from 1984 to 2002. Through the maps, land use 

dynamics in 20 catchments were analyzed by historical landscape metrics, three 

proposed historical land use indices: Mean Annual Deforestation Rate (TADFM), 

Secondary Forest Mean Proportion (PMFS) and Mean Time of Pasture 

lntroduction (TMIP), and landscape metrics for year 2002. Cluster Analysis was 

used to group catchments according to two criteria: their landscape dynamics 

and current condition. Landscape structure variability is correlated to land use 

for the three considered classes and not only forest proportion, showing the 

importance on considering matrix and coexistent classes' dynamics in 

landscape dynamics studies. Land use dynamics present four principal 

components representing 90% of variation. The proposed land use dynamics 

indices were considered good indicators, due to their correlation to components. 

The addition of historical and current data on environmental condition 

c!assification of catchments improved the quality of the classification. 

Key words: cluster analysis, GIS, landscape dynamics, Rondônia, water quality 
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4.1 Introdução 

As condições físicas e antrópicas, decorrentes do processo de 

desmatamento, em que se encontram as bacias hidrográficas na região 

Amazônica podem influenciar a qualidade da água nos rios (Biggs et ai., 2001; 

Richey et ai., 1997; Thomas et ai., 2004). A avaliação da influência antrópica 

nas condições ambientais das bacias hidrográficas é uma preocupação cada 

vez mais presente nos dias atuais e muitos estudos vêm sendo realizados com 

o intuito de desenvolver indicadores que auxiliem o diagnóstico e o manejo

destas bacias. 

Normalmente, a influência antrópica em bacias hidrográficas tem sido 

avaliada principalmente pela composição de uso da terra presente no momento 

do estudo (Ballester et ai., 2003; Biggs et ai., 2002; Ometo et ai., 2000), ou por 

meio da estrutura da paisagem, também de forma estática (Jonhson et ai., 

2001; Lucas & Medley, 2002). De grande importância para avaliação da 

influência antrópica, o histórico de utilização de uma área pode influenciar 

muitas das condições encontradas no presente (Wayland et ai., 2002). 

Entretanto, a avaliação do histórico da área, envolve um grande número de 

variáveis que devem ser analisadas sob influência temporal, o que dificulta a 

análise e a obtenção de dados (MacDonald, 2000; Wayland et ai., 2002). Uma 

alternativa para representação de histórico de uso seria a utilização de 

indicadores de dinâmica. 

A influência do histórico da área ocorre por meio de efeitos acumulativos 

sob os sistemas ecológicos que devem ser considerados no manejo e 

planejamento ambiental. A estrutura de uma floresta, por exemplo, pode ser 

influenciada por efeitos do histórico do  uso da terra (Thompson et ai., 2002) e 

considerando-se os processos hidrológicos, a qualidade da água poderá ser 

influenciada pelo fluxo do escoamento base que integra usos da terra do 

passado e presente (Wayland et ai., 2002). 
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Em estudos de qualidade da água, a incorporação da variabilidade 

espacial e temporal no uso da terra pode permitir o desenvolvimento de um 

modelo acurado de influência do uso da terra na qualidade da água. Em regiões 

de alta dinâmica, com áreas de utilização da técnica de derrubada e queima 

para cultivo da área nos primeiros anos e descanso ou abandono nos anos 

seguintes, mescladas com remanescentes florestais e grandes áreas de 

pastagens estáveis, a análise da trajetória de uso de cada área deverá trazer 

novas inform�ções para o entendimento das condições presentes (Crews

Meyer, 2002; Heitel et ai., 2004). 

Embora no Capítulo 3, vários aspectos da dinâmica da bacia do Rio 

Quatro Cachoeiras tenham sido explorados, como taxas de transição e 

distribuição espaço-temporal dos focos de desmatamento, neste capítulo a 

dinâmica do uso da terra será explorada em uma escala menor, na microbacia, 

visando compreender seus efeitos e,  para isto, propondo metodologias de 

análise. 

É crescente o interesse por indicadores para monitoramento das 

mudanças ambientais (Tiner, 2004). A dificuldade da análise da trajetória de 

uso e a falta de métodos para avaliação de histórico em bacias hidrográficas 

motivaram o desenvolvimento de uma metodologia para ser aplicada na Região 

Amazônica. Algumas questões que nortearam a realização deste trabalho 

foram: quais as principais fontes de variabilidade relacionadas à dinâmica do 

uso da terra? Quais indicadores de dinâmica poderiam representar sua 

variabilidade? Como a dinâmica de uso da terra influencia a estrutura da 

paisagem no presente? Na classificação da condição atual de microbacias, a 

incorporação do histórico de uso da terra na mesma traria benefícios para o 

entendimento de seus impactos nos recursos hídricos? 

Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar indicadores e métodos 

para classificação de microbacias, utilizando dados de dinâmica do uso da terra 

dos últimos 18 anos e da estrutura da paisagem em 2002 para a região central 

de Rondônia. 
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4.2 Material e Métodos 

Área de estudo - a descrição sobre a área de estudo encontra-se no 

Capítulo 3. 

Base de dados - os métodos utilizados para preparação da base 

cartográfica, classificação das imagens e confecção dos mapas de uso da terra 

foram descritos no Capítulo 3. 

A bacia do rio Quatro Cachoeiras foi dividida em microbacias com área 

variando entre 1.000 ha e 2.500 ha com o uso do software SWATT 2000 (Oi 

Luzio et ai., 2002), das quais foram escolhidas 20 microbacias de 2-ª ordem, 

localizadas nas proximidades do divisor de águas da bacia do rio Quatro 

Cachoeiras (Figura 34). As microbacias de 2-ª ordem foram escolhidas por 

apresentarem mais diretamente os efeitos da paisagem na qualidade da água 

na região (Thomas et ai., 2004). A localização das microbacias foi escolhida em 

função da eliminação de efeitos indiretos e abrangência de diferentes 

configurações de uso da terra no ano de 2002. 
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Figura 34 - Localização das microbacias selecionadas e uso da terra para o 

ano de 2002, na bacia do rio Quatro Cachoeiras, Rondônia 

Dinâmica da estrutura da paisagem - baseando-se nos mapas de uso 

da terra entre 1984 e 2002, métricas da paisagem foram calculadas para cada 

classe de uso e ano estudado. Nove índices foram selecionados (Tabela 5) a 

partir de um estudo inicial (Ferraz et ai., 2002) e de outros estudos de dinâmica 

da paisagem (Coppedge et ai., 2001; Cushman & Wallin, 2000; Reed et ai., 

1996; Ritters et ai., 1995; Sachs et ai., 1998; Tinker et ai., 1998). Os índices 

foram calculados para as classes de uso da terra com o software Fragstats 3.3 
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(McGarigal et ai., 2002), utilizando-se cada microbacia selecionada como 

unidade de análise (paisagem) e regra de vizinhança para as oito células 

vizinhas. 

Tabela 5. Índices selecionados para a análise de estrutura da paisagem 

ÍNDICE Descrição Unidade 

PLANO Proporção de uso da terra % 
PD Densidade de fragmentos N / 100 ha 
LPI Índice do maior fragmento % 

AREA_CV Coeficiente de variação do tamanho do fragmento % 
ED Densidade de borda m /ha 
LSI Índice de forma da paisagem 

FRAC_AM Dimensão fractal do fragmento ponderado pela área 
média 

ENN MN Distância média do vizinho mais próximo m 
IJI Índice de justaposiS'.ão % 

Para facilitar a visualização da dinâmica do uso da terra nas microbacias, 

dois novos mapas foram gerados por meio da combinação dos mapas 

históricos de uso da terra no ArcGIS 8.3 (ESRI, 2002), mantendo o histórico de 

uso da terra para cada pixel em um banco de dados acoplado. Os mapas 

derivados foram obtidos pela reclassificação dos pixeis com base no banco de 

dados de histórico de uso, em função de dois aspectos: 

a) Idade do desmatamento - mostrando o tempo decorrido (anos)

entre a primeira ocorrência de desmatamento (FM➔PA ou FM➔FS)

e o último ano da análise (2002) para cada pixel; e,

b) Estabilidade - mostrando o número de anos em que não houve

alteração no uso da terra em cada pixel, iniciando-se a contagem

inversa a partir de 2002. Por exemplo, uma área que não foi alterada

de 1984 a 2002, recebeu estabilidade 18; uma área de floresta que foi

desmatada em 1996, recebeu estabilidade 6.



84 

Análise de correlação das métricas da paisagem - as métricas da 

paisagem calculadas para as microbacias foram submetidas à Análise de 

Correlação de Pearson para identificar redundâncias entre os índices e reduzir 

o número de variáveis. A análise foi realizada para cada ano da série

independentemente. Para se verificar a correlação no período, calculou-se o 

número total de vezes no período, em que houve correlação significativa a 95% 

de probabilidade. É bem conhecido que métricas da paisagem são 

normalmente correlacionadas (Ritters et ai., 1995), mas considerando-se que o 

padrão espacial da área de estudo é influenciado pelo desenho inicial das 

estradas, os índices foram testados com o objetivo de identificar quais seriam 

os mais importantes para avaliação da dinâmica da paisagem na região. 

Análise de componentes principais (PCA) - a análise PGA foi 

realizada utilizando-se as proporções de uso da terra (PLANO) em cada ano 

para cada microbacia no período de 1984 a 2000, com o objetivo de reduzir o 

número de variáveis relativas à dinâmica do uso da terra no período estudado 

(Cifaldi et ai., 2004). Para a análise utilizou-se o software Minitab 14.0 (Minitab, 

2003) pelo método de matriz de correlação entre as variáveis (PLANO) para as 

20 observações (microbacias). Na análise, utilizaram-se apenas as proporções 

de uso da terra (PLANO) para as classes Floresta Madura (FM) e Floresta 

Secundária (FS), já que a proporção da classe Pastagem (PA) apresentava alta 

correlação com Floresta Madura (FM) nesta área, segundo observado por 

Ferraz et ai. (2002). 

Índices de dinâmica do uso da terra - três índices baseados no uso da 

terra foram testados, a fim de se representar a dinâmica do uso da terra ao 

longo do período. Os índices foram calculados com base no tamanho das 

classes de uso FM, FS e PA para os diversos anos do período. O objetivo 

principal desta etapa foi obter indicadores que incorporassem aspectos da 

dinâmica considerados importantes para a qualidade da água. As três classes 



85 

de uso foram utilizadas de maneira a captar fontes de variação diferenciadas 

que pudessem representar o histórico do uso da terra: taxa de desmatamento, 

dinâmica da vegetação secundária e tempo de permanência da pastagem: 

a. Taxa Anual de Desmatamento da Floresta Madura (TADFM) - este

índice teve como objetivo capturar a velocidade do desmatamento na 

microbacia por meio de uma taxa média normalizada. Altas taxas de 

desmatamento representam, ao mesmo tempo, grande atividade de 

desmatamento e mudanças bruscas na paisagem, ambos fatores considerados 

prejudiciais à qualidade da água. 

O TADFM (equação 2) representa a taxa média de desmatamento 

observada para a classe FM ao longo dos anos (n), e normalizada pelo 

tamanho da microbacia (CS). A unidade de TADFM é %.ano-1 (proporção de 

área desmatada por ano). TADFM varia de zero (sem desmatamento) a 1/n 

( desmatamento máximo em n anos). Por exemplo, para uma área de 200 ha em 

cinco anos, TADFM irá variar de zero a -0,20 (ou -200/5 = - 40 ha / ano): 

Onde: 

f (FMí+I - FMJ

TADFM = í=I Y,+I -Y,

(n-l)*CS 

FM; = tamanho da classe FM no ano í (ha) 

Yí = Ano í; 

n = número de anos estudados; e, 

CS = tamanho da microbacia (ha). 

(2) 

b. Proporção Média da Floresta Secundária (PMFS) - este índice

representa a dinâmica da vegetação secundária, considerada importante para a 

qualidade da água, já que o processo de derrubada e queima faz com que 

nutrientes do solo fiquem vulneráveis à lixiviação (Biggs et ai., 2002). 
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A opção de se utilizar a proporção média foi escolhida pela constatação 

de que áreas que apresentam maior proporção de vegetação secundária, 

também apresentam maior dinâmica em relação à esta classe de uso. Da 

mesma forma, a utilização de taxas de transição, exigiria o cálculo mais 

complexo, utilizando a matriz de transição, além do que pelo menos duas 

transições teriam que ser consideradas (FS➔PA e FS➔FM). 

Desse modo, o índice PMFS representa o tamanho médio da classe FS 

(Equação 3), ponderado pela área da bacia (CS). A unidade é% (porcentagem) 

e o índice varia de zero (sem Floresta Secundária) a 1 (100% de Floresta 

Secundária na microbacia). 

Onde: 

n-1 

"IFSi 
p MFS = _i=..;._I -

n * CS

FS; = tamanho da classe FS no ano i (ha); 

n = número de anos estudados; 

CS = tamanho da microbacia (ha). 

(3) 

e. Tempo Médio de Introdução da Pastagem (TMIP) - este índice

representa a estabilidade das ações antrópicas nas microbacias, medindo o 

tempo decorrido desde a introdução de uma área de pastagem até o presente. 

A idade da pastagem é um dos maiores preditores das condições dos solos 

encontrados na região (Holmes et ai., 2004). Considerou-se que pastagens 

antigas, introduzidas há muito tempo poderiam estar estabilizadas, sendo que 

efeitos na composição química da água seriam provenientes do tipo de manejo 

utilizado. Por outro lado, pastagens introduzidas recentemente estariam ainda 

instáveis com efeitos relacionados à lixiviação das cinzas e perda de solos 

(Krushe et ai, 2004). 
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Desse modo, este índice representa o tempo de permanência da classe 

PA em cada microbacia ao longo dos anos (n), normalizado pelo tamanho da 

microbacia (CS). TMIP (Equação 4), não tem dimensão (unidade) e varia de 

zero (sem pastagem introduzida no período) a 1 (toda área com pastagem 

introduzida no primeiro ano do período). Por exemplo, para uma área de 200 

ha, TMIP seria 1 (se 200 ha de pastagem fossem introduzidos no primeiro ano), 

0,55 (Se 100 ha fosse introduzido no ano inicial e 100 ha no ano final), ou O, 1 

(se 200 ha fossem introduzidos no último ano). 

Onde: 

L[CPA; -PA;-1)* o:-Y;)J
TMIP = --'-;;-'-

1
--------

(n-l)*CS 

PAi = tamanho da classe PA no ano i (ha); 

Yi = ano i; 

n = número de anos estudados; e, 

CS = tamanho da microbacia (ha). 

(4) 

Avaliação dos índices de dinâmica do uso da terra - a fim de testar 

os índices propostos acima, realizou-se uma análise de correlação de Pearson 

com auxílio do software Minitab 14.0 (Minitab, 2003), entre os coeficientes dos 

componentes principais e os três índices. Desse modo, o objetivo desta análise 

foi avaliar a capacidade dos índices em representar a dinâmica do uso da terra. 

Os índices também foram avaliados quanto à presença de redundâncias 

entre si e a capacidade de distinção das microbacias em função de suas 

diferentes dinâmicas. Para tal, realizou-se uma análise de componentes 

principais por meio de matriz de correlação e valores padronizados, 

representando no mesmo gráfico a variabilidade observada nas microbacias e 

índices (Gabriel, 1971). 
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Análise de agrupamento para microbacias - a análise foi realizada 

com o objetivo de avaliar as condições das microbacias em função da estrutura 

da paisagem em 2002 e de seu histórico de uso da terra (1984 a 2000). Foram 

realizadas duas classificações para comparação: 

a) Estrutura da paisagem 2002: utilizou-se a proporção de uso da terra

(PLANO) para as classes FM e FS, excluindo-se a classe PA por

estar correlacionada à classe FM. Alguns índices que não estiveram

correlacionados a PLANO também foram selecionados para a

análise; e,

b) Dinâmica do uso da terra entre 1984 e 2002: utilizaram-se os

índices de dinâmica do uso da terra propostos anteriormente:

TADFM, PMFS e TMIP.

A análise foi realizada com dados normalizados pelo método da ligação 

média de Pearson. 

4.3 Resultados 

Dinâmica do uso da terra - a dinâmica do uso da terra na bacia do rio 

Quatro Cachoeiras já foi descrita no Capítulo 3, sendo que neste capítulo será 

dada ênfase na avaliação do histórico do uso da terra, com foco principal nas 

microbacias. 

A Figura 35 mostra o tempo decorrido desde o desmatamento inicial 

(1984 ou anteriormente) da floresta. Nota-se que o padrão de desmatamento 

tem início no entorno das estradas (áreas com idades entre 18 e 20 anos), 

seguindo na direção perpendicular das mesmas, formando um gradiente até os 

remanescentes florestais. A extensa área homogênea de pastagem localizada 

no centro da bacia, com idade aproximada de 12 anos, mostra uma grande 

propriedade instalada no ano de 1990. Na mesma propriedade também se 

localizam extensas áreas de floresta. 
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As áreas com idades entre um e três anos, representam regiões de 

maior dinâmica nos últimos anos como, por exemplo, a extensa área triangular 

situada na parte centro-oeste da bacia, com áreas de floresta e áreas recém 

desmatadas. No referido local situava-se uma área de Floresta Madura (FM) 

incorporada a uma grande propriedade de criação de gado, mas que 

recentemente foi desapropriada para instalação de um novo assentamento de 

colonos. Considerando-se então o histórico da área, comparando-se o mapa de 

uso da terra em 2002 (Figura 34) e o mapa da Figura 35, nota-se claramente 

que áreas com pastagem em 2002, apresentam diferentes históricos, desde 

pastagens antigas até áreas recém introduzidas. A microbacia 2 por exemplo, 

encontra-se em área desmatada nos primeiros anos da série, a microbacia 18 

foi totalmente desmatada no meio do período, enquanto que a microbacia 31 

apresenta um conjunto de áreas de floresta, pastagens antigas e recentes. 
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Figura 35 - Tempo decorrido (anos) desde a ocorrência do primeiro 

desmatamento (1984 ou anterior) até o ano de 2002, na bacia 

do rio Quatro Cachoeiras, Rondônia 

Em relação à estabilidade do uso da terra no período (Figura 36), nota-se 

grande estabilidade nas regiões central e norte da bacia, seja pela existência de 

grandes áreas de floresta (centro) ou existência de áreas antigas de pastagem 

que não foram alteradas. As microbacias 13 e 14, por exemplo, aparecem com 

grande estabilidade, enquanto que as microbacias 25, 43 e 47 mostram-se 

instáveis. 
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Figura 36 - Estabilidade média (ausência de transição) do uso da terra (em 

anos) para a bacia do rio Quatro Cachoeiras, Rondônia 

Comparando-se os coeficientes de correlação entre as métricas da 

paisagem (Tabela 6), observa-se que a maioria dos índices avaliados está 

correlacionada à proporção da paisagem (PLANO). Os índices que 

apresentaram menor correlação com PLANO estão relacionados à forma (LSI) e 

coeficiente de variação de tamanho (AREA_CV). Dessa forma, optou-se pela 

utilização das proporções de uso da terra no estudo de dinâmica da paisagem 

na área de estudo. 
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Tabela 6. Correlação entre as métricas de paisagem para as microbacias. Os 

números representam a freqüência absoluta de correlações 

significativas (95% de probabilidade) nos dez anos estudados (A_CV 

é uma forma abreviada de AREA _ CV) 
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LL LL a.
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o' o' 1 
:e :e :e LL LL a. 
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º, 1 1 1 LL LL 

1 1 
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<( <( z z z ::2 

..J 
a. a. a. ...1 ...1 ..J w w w ..J ...1 ...1 w w w � � � w w w

a. a. a. o:: o:: 
<( <( <( LL LL LL 

PLAND_FM 

PLAND_FS 

PLAND_PA 10 

PD_FM 1 2 

PD_FS 3 3 

PD_PA 1 2 3 10 

LPI_FM 10 10 5 

LPI_FS 4 

LPI_PA 10 10 5 

ED_FM 10 1 10 6 1 10 

ED_FS 10 2 10 4 3 6 

ED_PA 10 3 3 3 3 3 10 1 1 3 

LSI_FM 1 1 2 4 8 

LSI_FS 1 1 2 1 8 10 

LSI_PA 2 3 3 2 3 3 10 10 

A_CV_FM 3 3 5 3 3 1 4 1 

A_CV_FS 3 7 

A_CV_PA 1 1 3 1 1 3 3 3 3 

FRAM_FM 3 10 2 1 6 10 10 1 3 5 2 1 4 

FRAM_FS 4 3 5 2 1 4 

FRAM_PA 7 3 1 2 3 3 3 1 10 1 3 3 8 2 

ENN_FM 2 4 1 1 1 3 4 1 1 1 

ENN_FS 1 10 2 10 8 1 10 1 1 3 

ENN_PA 3 2 3 3 3 3 2 

IJI_FM 3 8 3 2 5 2 2 3 

IJI_FS 5 5 5 1 2 5 6 1 5 1 2 5 

IJI_PA 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 

Dessa forma a análise dos componentes principais foi realizada 

utilizando-se 20 variáveis de proporção de uso da terra (PLANO), para cada ano 

e classe (FM e FS). Os resultados da análise mostraram que os quatro 

primeiros componentes principais foram capazes de representar cerca de 90% 

da variação do uso da terra nas microbacias no período (Tabela 7). 
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Tabela 7. Análise de Componentes Principais - coeficientes dos quatro 

primeiros componentes em relação à porcentagem de uso (PLANO) 

em cada ano e classe (FM e FS) 

PLAND_FM PLAND_FS 

Anos CP1 CP2 CP3 CP4 CP1 CP2 CP3 CP4 

1984 -0,30 -0,02 0,18 0,27 -0,01 0,34 -0,16 -0,33

1986 -0,33 -0,07 0,20 0,20 0,00 0,34 -0,19 -0,33

1988 -0,33 -0,06 0,15 0,09 0,01 0,37 -0,01 -0,17

1990 -0,34 -0,05 0,19 -0,07 -0,02 0,36 -0,12 0,05

1992 -0,34 0,04 0,18 -0,17 0,04 0,33 -0,08 0,50

1994 -0,33 0,01 -0,26 0,09 O, 11 0,32 -0,18 0,44

1996 -0,30 -0,04 -0,39 -0,06 -0,12 0,32 0,18 0,17

1998 -0,28 -0,07 -0,43 0,08 -0, 13 0,30 0,15 0,01

2000 -0,27 -0, 10 -0,40 -0,09 -0,20 0,22 0,32 -0,32

Autovalores 7,04 6,05 2,27 0,93

Variância (%) 0,39 0,33 0,13 0,05

Var. Acumul. (%) 0,39 0,72 0,85 0,90

Observando-se a variação da resposta dos componentes principais ao 

longo do período (Figura 37), observa-se que o componente um esteve mais 

relacionado ao processo de desmatamento, já que apresentou resposta 

negativa em relação a PLANO _FM. O componente dois, por sua vez, 

representou melhor a proporção de Floresta Secundária (PLANO _FS). A 

dominância da paisagem poderia estar representada pelo componente três, já 

que sua resposta apresenta correlação positiva à PLANO _FM, invertendo-se a 

partir do ano 1990, padrão também observado na dinâmica da paisagem para 

toda a bacia com predomínio da Pastagem a partir deste ano. O componente 

quatro parece estar relacionado à dinâmica da Floresta Secundária (FS). 
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Figura 37 - Evolução dos coeficientes dos componentes principais ao longo dos 

anos em relação à proporção de uso da terra (PLANO) para (a) FM 

e, (b) FS 

Com relação aos índices de dinâmica do uso da terra calculados, nota-se 

que TADFM apresentou valores para as microbacias entre 0,5% e 5,5%, ou 

seja, uma variação significativa indicando que as microbacias apresentam taxas 

de desmatamento diferenciadas. As maiores taxas foram observadas nas 

microbacias 18 (5,5%), 25 (4, 1 %) e 40 (4, 1 %), respectivamente, enquanto que 

as menores taxas ocorreram nas microbacias 2 (0,5%), 11 (1,8%) e 45 (1,9%), 

respectivamente. 
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O índice PMFS apresentou valores entre 6% e 20%, sendo que as 

microbacias com maior proporção média de FS foram 45 (20%) e 48 (17%), 

enquanto que as microbacias de menor proporção foram 13 (6%), 11 (9%) e 36 

(9%). Quanto ao TMIP, as microbacias com maior tempo de pastagens 

introduzidas foram 2 (0,79), 11 (0,70) e 13 (0,63), enquanto que as com menor 

tempo de introdução foram 23 (0,26), 46 (0,27) e 27 (0,32). Analisando-se os 

coeficientes das observações (microbacias) e variáveis (índices) em relação 

aos dois primeiros componentes de variação por meio do gráfico Biplot (Gabriel, 

1971) (Figura 38), nota-se que os índices escolhidos conseguem separar bem 

microbacias com dinâmica diferenciada como, por exemplo, as de número 2, 11 

e 13 (alto TMIP), 14 (baixo TMIP, alta TADFM e baixa PMFS) e 45 (baixo TMIP 

e alto TMFS). 
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Figura 38 - Coeficientes dos índices propostos e das mícrobacias avaliados em 

relação aos dois primeiros componentes de variação 
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A análise de correlação entre componentes e índices de dinâmica do uso 

da terra mostrou que os índices de dinâmica do uso da terra são capazes de 

representar a variação dos quatro primeiros componentes principais, com CP1 

representado pelo índice TMIP, CP2 representado por PMFS, TADFM 

representando CP3 e CP4. Como os componentes são responsáveis por 90% 

da variação na dinâmica do uso da terra, os índices estão representando boa 

parte da variabilidade, já que estão correlacionados aos componentes principais 

(Tabela 8). 

Tabela 8. Correlação entre índices de dinâmica do uso da terra e componentes 

principais da dinâmica do uso da terra. Em negrito, valores 

significativos a p<0,05 

lndices 

TADFM 
PMFS 
TMIP 

CP1 

0,376 
-0,103
0,963

CP2 

-0, 158
0,988

-0,246

CP3 

0,717 

0,005 
0,090 

CP4 

-0,439

-0,002
-0,013

As correlações comprovam o que foi observado na resposta dos 

principais componentes em relação à proporção de uso da terra (PLANO), ou 

seja, primeiro componente ligado ao processo de desmatamento (TMIP), 

componente dois ligado à dinâmica da Floresta Secundária (PMFS) e 

componente três relacionado à dominância da paisagem (TADFM). 

Na análise de agrupamentos que considerou a dinâmica do uso da terra 

por meio dos índices de dinâmica, cinco grupos foram formados conforme pode 

ser observado na Figura 39: 

o Grupo 1 - microbacias 2, 11 e 13 - áreas com dominância de

pastagens antigas, baixas taxas de desmatamento e dinâmica

intermediária de Floresta Secundária (FS);

o Grupo li - microbacia 14 - área com baixa presença de FS em todo o

período, provavelmente por estar situada em grande propriedade;
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□ Grupo Ili - microbacias 23 e 46 - áreas com pastagens introduzidas

recentemente, valores intermediários para taxa de desmatamento e

proporção de FS;

□ Grupo IV - microbacia 45 - áreas com baixa taxa de desmatamento e

alta dinâmica de FS; e,

□ Grupo V - demais microbacias, as quais apresentam valores

intermediários para os três índices de dinâmica avaliados. No

entanto, dois subgrupos poderiam ser ainda separados, pelas

diferenças em relação à intensidade da dinâmica no uso da terra .

. 37,76 

Figura 39 - Dendrograma de classificação das microbacias em função da 

dinâmica do uso da terra nos últimos 18 anos 
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Estrutura da paisagem das microbacias em 2002 - na Figura 40, são 

apresentados os valores obtidos para as métricas da paisagem nas 

microbacías. Apesar da estrutura bastante semelhante, algumas microbacias 

apresentaram valores discrepantes da média. A microbacia 2, por exemplo, 

apresenta grande proporção de Floresta Secundária (PLANO _FS) e maior 

distância entre os fragmentos de Floresta Madura (ENN_FM), a microbacia 13 

apresenta baixa proporção de Floresta Secundária (PLANO _FS), baixa 

densidade de fragmentos (PO), forma simples (expressa por LSI) e maior 

distância entre fragmentos de Floresta Madura (ENN_FM). 

A microbacia 14 destaca-se pela grande proporção de Floresta Madura 

(PLANO_FM) e dominância da paisagem por esta classe de uso da terra, o qual 

encontra-se concentrada em grandes áreas de floresta. A maior proporção de 

Floresta Madura (PLANO _FM) encontra-se na microbacia 23, com maior 

proximidade de seus fragmentos (ENN_FM) e maior dominância da paisagem 

(LPI_MF). As microbacias 45 e 46 também se destacam pela grande proporção 

de Floresta Madura em 2002. 
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Na análise de agrupamentos em que a estrutura da paisagem em 2002 

foi considerada, seis grupos foram formados (Figura 41): 

o Grupo 1 - microbacias 2 e 18 - áreas de FM bastante reduzidas e

fragmentadas, dominância de PA e grande proporção de FS;

o Grupo li - microbacia 31 - área com maior complexidade de forma;

o Grupo Ili - microbacias 11 e 14 - áreas com baixa proporção de FS e

poucos fragmentos, sendo que a última distingue-se pela grande

proporção de FM;

o Grupo IV - microbacia 23 - área com mais de 50% cobertos por FM;

o Grupo V - microbacia 13 - bloco de FM e presença mínima de FS,

pois esta microbacia está situada em uma grande propriedade; e,

o Grupo VI - demais microbacias que apresentaram valores

intermediários para os índices avaliados.

27,27 

� 51,51 
(ti 

75,76 

100,00-'--''--1'---f--l'---------'---#---i'--+----'l-----4'--+--___ _,._ _ __,,,,,:/ 
2 1s 6 48 34 15 2s 40 43 47 7 47. 36>45 46 'u i4 23 

Mitrobacias · .... 

Figura 41 - Dendrograma de classificação das microbacias em função da 

estrutura da paisagem em 2002 
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4.4 Discussão 

As métricas da paisagem que foram consideradas mais representativas 

da estrutura da paisagem no período foram: proporção do uso da terra 

(PLANO), densidade de fragmentos (PO), índice de forma (LSI), coeficiente de 

variação de tamanho (AREA_CV) e, distância média do vizinho mais próximo 

(ENN). A correlação observada entre as métricas da paisagem já era esperada, 

segundo observações de diversos autores como Ritters et ai. (1995) e Lausch & 

Herzog (2002), que também observaram cerca de cinco componentes de 

variabilidade. É interessante notar as altas correlações entre PLANO e demais 

métricas também observadas por Cifaldi et ai., (2004), mostrando que é 

possível a utilização da proporção do uso da terra (PLANO) para representar 

grande parte da variabilidade mensurada pelas métricas da paisagem, na 

escala e condições estudadas. No entanto, isto somente se aplica com a 

utilização da proporção de uso da terra (PLANO) para as três classes 

estudadas e não somente para a classe floresta (ou de maior interesse), técnica 

bastante comum em estudos de fragmentação (Collinge, 1996; Jorge & Garcia, 

1997). Considerando-se a alta correlação observada, justifica-se a utilização da 

proporção de uso da terra no estudo da dinâmica da paisagem, inclusive com a 

utilização de índices de dinâmica. 

Os índices de dinâmica avaliados apresentaram um bom desempenho 

quanto à representação da dinâmica do uso da terra nas microbacias. Os 

índices TMIP e PMFS apresentaram os melhores desempenhos, com altos 

coeficientes de correlação em relação aos dois primeiros componentes de 

variação, respectivamente. Estes índices poderão ser importantes na avaliação 

da influência da dinâmica do uso da terra na qualidade da água, já que a 

pastagem é um dos maiores preditores da composição química dos rios na 

região (Ballester et ai, 2003) e, a vegetação secundária exerce uma grande 

influência na qualidade da água de córregos na região (Krushe et ai, 2004). 
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O índice T ADFM representou bem a intensidade do desmatamento, mas 

ele poderia ser subdividido em dois índices, calculados para diferentes 

períodos: início da série até a metade e deste ponto até o presente. Desse 

modo, poderia ser evitada a diluição de altas taxas de desmatamento ocorridas 

em anos recentes, o que provavelmente influenciaria mais a qualidade da água. 

De qualquer forma, a velocidade do desmatamento representada por TADFM, 

pode não apresentar grande variabilidade na região, devido às características 

semelhantes de ocupação encontradas. No entanto, esta variável pode ser 

importante considerando-se regiões distintas em Rondônia que apresentam 

diferentes taxas de desmatamento segundo observado por Roberts et ai. 

(2002). 

Os índices propostos, em geral representaram bem a variabilidade da 

dinâmica do uso da terra, trazendo para o presente informações sobre o 

histórico de cada microbacia, funcionando como indicadores, pois são de fácil 

compreensão e cálculo. Escada & Alves (2003) propuseram três indicadores de 

intensificação de uso da terra para unidades de ocupação em Rondônia, 

baseados no cálculo da fração desmatada, taxa de desmatamento e fração de 

floresta cortada. Os resultados obtidos estão de acordo com observado neste 

estudo, pois se verificou a importância do uso de indicadores para compreender 

o processo de ocupação nas propriedades. A abordagem do uso de

indicadores, quando comparada ao uso de trajetórias de uso da terra (Hietel et 

ai., 2004), apresenta vantagens como facilidade de cálculo e interpretação dos 

resultados. No entanto, estes indicadores são específicos para regiões com alta 

influência antrópica na Amazônia como é o caso da região central de Rondônia 

e consideram apenas as classes de uso mais importantes para a região. A 

adaptação dos mesmos para outras regiões deverá levar em consideração as 

características dominantes da paisagem, principais atividades desenvolvidas e 

o processo ecológico envolvido para o qual interessa entender os efeitos da

dinâmica já que regiões em processo de desmatamento como Pará, Mato 
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Grosso e Rondônia apresentam diferentes modelos de ocupação e de atividade 

agrícola (Cardille & Folley, 2003). 

Conforme também observado por Lausch & Herzog (2002), notou-se que 

a utilização de indicadores baseados na paisagem apresenta algumas 

restrições como a aplicação de sensoriamento remoto, padronização das 

técnicas utilizadas, seleção de indicadores e escolha da unidade espacial para 

integração. No entanto, neste estudo considerou-se que os indicadores e a 

unidade espacial utilizada (microbacia) foram adequados. 

Com relação aos componentes de variação observados nos indicadores 

de dinâmica do uso da terra, duas dimensões poderiam ser consideradas no 

gráfico de componentes principais: tempo de distúrbio (eixo x) e 

taxa/intensidade de uso (eixo y) (Figura 42). Desse modo microbacias no 

quadrante I poderiam ser consideradas de uso mais antigo, porém com baixa 

intensidade de uso (processo de desmatamento lento), principalmente áreas 

como a da microbacia 2, com pequenos proprietários instalados nos primeiros 

anos. No quadrante li, áreas de pequenos proprietários com desmatamento 

mais recente, alta dinâmica de FS como, por exemplo, a microbacia 18. As 

áreas de grandes propriedades estão localizadas nos quadrantes Ili e IV 

{microbacias 11 e 13), com maior intensidade de uso, sendo que no quadrante 

Ili, estão as áreas mais antigas com baixa presença de FS e no quadrante IV as 

mais recentes. 

A estrutura da paisagem em 2002 também refletiu a dinâmica do uso da 

terra no período, já que muitas microbacias que foram separadas na análise 

pela dinâmica, também o foram pela análise da estrutura (por exemplo, 

microbacias 2, 11, 13, 14 e 23 com círculos em vermelho). Este fato, confirma 

as diferenças na estrutura da paisagem devido a diferentes regimes de manejo, 

observadas por Metzger (2003) na região Amazônica. Desse modo, a estrutura 

da paisagem consegue captar um pouco da dinâmica do uso da terra, pois sua 

condição atual reflete os efeitos acumulativos na paisagem das atividades 

desenvolvidas no local. Isto é interessante, pois explica algumas relações entre 
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a estrutura da paisagem e qualidade da água. Por exemplo, uma relação entre 

Densidade Fragmentos e qualidade da água não parece ter sentido causa

efeito, mas relação pode ser explicada, considerando-se que esta métrica 

representa a variabilidade decorrente da dinâmica do uso da terra como 

atividade e manejo utilizado. 

A relação entre a dinâmica do uso da terra e a estrutura da paisagem em 

2002 também pode ser observada na Figura 42, com duas dimensões principais 

em 2002: dominância da pastagem (eixo x) e área de Floresta Madura (eixo y), 

formando um gradiente de fragmentação partindo do quadrante IV em direção 

ao quadrante 1. Neste gradiente, pode-se identificar alguns grupos de 

microbacias com estrutura da paisagem semelhante em 2002 (contornos em 

verde). As microbacias 18, 23 e 31 não se encaixam muito bem nesta estrutura 

por serem áreas de desmatamento muito recente com alta dinâmica. 

A fragmentação da paisagem na região parece estar associada então, 

positivamente ao tempo de distúrbio, o que parece óbvio, já que áreas mais 

antigas provavelmente serão mais fragmentadas. No entanto, a fragmentação 

está negativamente associada à intensidade de uso das áreas, pois áreas mais 

estáveis com uso intensivo como pastagens intensivamente manejadas 

apresentam-se menos fragmentadas. Desse modo, a intensificação de uso com 

tecnologia apropriada parece ser uma alternativa para conter o processo de 

desmatamento e fragmentação na região. Os resultados diferem do estudo 

realizado por Metzger (2003), que observou em pequenas propriedades, na 

região Bragantina do Pará, que a fragmentação da paisagem é maior com a 

utilização de períodos reduzidos de pousio (maior intensificação de uso). As 

diferenças observadas podem estar relacionadas ao fato de que, neste estudo, 

foram analisadas áreas com presença de pequenas e grandes propriedades, 

com diferentes tipos de manejo. 
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Figura 42 - Relação entre os componentes de variação da dinâmica do uso da 
terra e estrutura da paisagem em 2002 

Em relação aos impactos da dinâmica da paisagem na qualidade da 
água, pressupõe-se que as microbacias com melhor qualidade de água seriam 
aquelas de uso não intensivo, com menor entrada de poluentes e resíduos e 
com menor tempo de intervenção. Segundo estes critérios, um gradiente se 
formaria partindo do quadrante Ili em relação ao quadrante li. No entanto, 
somente estudos futuros relacionando a dinâmica e a qualidade da água, 
poderão explicar melhor esta relação. 

Quanto à classificação das microbacias, a análise isolada da 
composição em 2002 não seria capaz de distinguí-las, pois somente a 
proporção de uso no presente não reflete completamente o histórico de uso. 
Por exemplo, as microbacias 45 e 46 não apresentam diferencial às demais 
quando analisadas em relação à estrutura da paisagem em 2002 e somente 
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puderam ser separadas considerando-se a dinâmica no período estudado. Da 

mesma forma, a microbacia 18 não apresenta diferencial em relação à sua 

dinâmica, mas pôde ser distinguida das demais pela estrutura da paisagem em 

2002. 

Desse modo, a informação de dinâmica expressada pelos índices 

complementa a análise da estrutura da paisagem, sendo que duas vantagens 

principais podem ser consideradas na sua utilização: em primeiro lugar, a 

análise permite a compreensão melhor das condições atuais, pois além de 

separar microbacias, o conhecimento das atividades históricas desenvolvidas 

no local poderá indicar a presença de outros aspectos físicos da microbacia 

como processos erosivos, contaminação do solo, fertilidade, dentre outros. Em 

segundo lugar, o cálculo de índices de dinâmica é totalmente baseado nos 

dados de uso da terra, de fácil cálculo e interpretação, já que utiliza parâmetros 

comuns como média, taxa e idade, dispensando o uso de análises estatísticas 

mais robustas como componentes principais ou análise da estrutura da 

paisagem. 

A utilização de indicadores baseados em aspectos da paisagem para 

caracterização e classificação de microbacias mostrou-se uma boa opção para 

o monitoramento ambiental, confirmando a tendência observada por autores

como Cifaldi (2004) e Tiner (2004). 

4.5 Conclusões 

As principais fontes de variabilidade na estrutura da paisagem estão 

correlacionadas à proporção de uso da terra para as três classes consideradas 

e não somente à proporção de floresta, ressaltando a importância de se 

considerar a dinâmica da matriz e outras classes de uso coexistentes em 

estudos de dinâmica da paisagem. 

A dinâmica do uso da terra apresenta quatro componentes principais de 

variabilidade representando 90% da variação total, sendo que três deles 
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representaram 85% da variação e estiveram correlacionados às dimensões 

medidas pelos índices propostos: taxa de desmatamento, dinâmica da floresta 

secundária e tempo decorrido desde o início da ação antrópica. 

Os índices propostos: Taxa Anual de Desmatamento da Floresta Madura 

(TADFM), Proporção Média da Floresta Secundária (PMFS) e Tempo Médio de 

Introdução da Pastagem (TMIP) mostram-se bons indicadores para a região, 

pois além de representar a variabilidade da dinâmica, são facilmente 

mensuráveis. A aplicação destes índices em outras regiões com diferentes 

realidades deverá considerar modificações na forma de cálculo e classes de 

uso, de acordo com as peculiaridades da região e objetivos da análise, já que 

os indicadores foram elaborados visando a aspectos de conservação dos 

recursos hídricos e atividades desenvolvidas na região central de Rondônia. 

A estrutura da paisagem em 2002 é influenciada pela dinâmica de uso 

da terra ocorrida no período estudado, sendo que a fragmentação da paisagem 

nas microbacias em 2002 apresenta dois aspectos principais: a. dominância da 

pastagem influenciada pelo tempo da ação antrópica; e b. proporção de FM 

influenciada pela taxa/intensidade de uso. 

A classificação das microbacias com base somente na estrutura da 

paisagem atual reflete em parte a condição histórica das mesmas, mas não é 

capaz de captar toda a dinâmica ocorrida. A incorporação de dados históricos 

em conjunto a dados atuais na classificação das condições ambientais de 

microbacias permite melhor separação das microbacias e melhora o 

entendimento dos fatores envolvidos na formação dos grupos, facilitando o 

diagnóstico e a elaboração de um plano de ação para conservação. 

Portanto, retornando à hipótese inicial do estudo: '� análise do uso da 

terra é capaz de distinguir áreas que apresentem no momento presente, as 

mesmas condições de uso da terra."; os resultados indicam que a mesma deve 

ser aceita. 



5 INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

ANTRÓPICAS DE MICROBACIAS NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

DA ÁGUA NA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA 

Resumo 

Mudanças no uso da terra na região central de Rondônia vêm 

modificando radicalmente aquele ambiente e, apesar da existência de estudos 

quantificando principalmente o desmatamento da região, pouco se sabe sobre 

seus efeitos. O desafio atual consiste em entender a dinâmica histórica do uso 

da terra e seus impactos nos processos ecológicos, especialmente na 

compos1çao química da água. Este estudo considerou parâmetros físicos 

(altitude, declividade e solos), antrópicos (dinâmica do uso da terra, ocupação 

das áreas ripárias e incidência recente de desmatamento) e da estrutura da 

paisagem para 2002 de 20 microbacias selecionadas na região central de 

Rondônia, como possíveis variáveis indicadoras da composição química da 

água. Foram coletadas amostras de água para a determinação de 14 

parâmetros de composição química da água. Análise de Regressão Múltipla 

(stepwise) foi utilizada para testar a influência das variáveis indicadoras do meio 

físico e antrópico na composição química da água das microbacias. Os 

resultados mostraram que, em relação aos atributos físicos e antrópicos, os 

parâmetros de composição química da água que obtiveram melhor predição 

foram a condutividade elétrica (R2 
= 0,88), nitrogênio total (R2 

= 0,48), e pH (R2 

= 0,42), enquanto que a estrutura da paisagem do ano 2002 conseguiu explicar 

melhor o nitrogênio total (R2 
= 0,68), oxigênio dissolvido {R2 

= 0,56), cloro (R2 
=
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0,51), fósforo (R2 = 0,46) e sulfato (R2 = 0,42). O estudo mostrou a importância 

da análise integrada de fatores como histórico de uso da terra, condições físicas 

e estrutura da paisagem atual como indicadores para a qualidade da água na 

região. 

Palavras-chave: Ecologia da Paisagem, qualidade da água, Rondônia, SIG, 

uso da terra 

Summary 

Land use changes in central Rondônia have been changing drastically 

the environment, and besides studies quantifying deforestation at the region, its 

effects are not well understood. The current challenge is to understand the 

historical land use dynamics and its impacts on ecological processes, especially 

water chemistry in streams. This study considers physical attributes (elevation, 

slope and soils), anthropogenic factors (land use dynamics, riparian land use 

and recent deforestation) and landscape (landscape structure for year 2002) of 

20 selected catchments on central Rondônia, as predictor variables of water 

chemistry. Water samples were collected on selected points in order to analyze 

14 water chemistry variables. Multiple regression analysis (stepwise) was 

applied to test the influence of physical and anthropogenic indicators on 

catchments water chemistry. Results showed that the physical and 

anthropogenic influence electrical conductivity (R2 = 0.88), total nitrogen (R2 = 

0.48), and pH (R2 = 0.42). Landscape structure for 2002 explain better total 

nitrogen (R2 
= 0.68), dissolved oxygen (R2 

= 0.56), chloride (R2 
= 0.51), 

phosphorus (R2 = 0.46) and sulfate (R2 = 0.42). The study shows the importance 

of an integrated analysis of factor like land use, physical attributes and current 

landscape structure as indicators of water quality at region. 

Key words: Landscape ecology, water chemistry, Rondônia, GIS, land use 
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5.1 Introdução 

O uso da terra em bacias hidrográficas tem grande influência na 

qualidade e quantidade de suas águas. Em Rondônia, a alteração do uso da 

terra causada pelo desmatamento, tem modificado o regime hidrológico e a 

composição química da água {Ballester et ai., 2003; Biggs et ai., 2002; Thomas 

et ai., 2004). 

No capítulo anterior observou-se que as condições atuais de microbacias 

na região central de Rondônia são influenciadas pelo histórico de uso da terra 

nas mesmas. Desse modo, em estudos de impactos do uso da terra nos 

recursos hídricos, torna-se importante uma visão mais abrangente das 

condições das bacias hidrográficas, considerando-se não apenas sua situação 

atual (diagnóstico presente), mas também o seu histórico de uso e dinâmica. 

Os nutrientes presentes em rios podem ser preditos pelo uso da terra na 

bacia hidrográfica {Basnyat et ai., 1999; Jones, K.B. et ai., 2000). Wang & Yin 

{ 1997) por exemplo, encontraram evidência da relação entre condutividade 

elétrica da água e extensão da área urbana na bacia. Seus resultados mostram 

que a condutividade pode não ser um indicador sensível para fontes não

pontuais de poluição. Já Allan et ai. {1997), observaram que as áreas de 

agricultura contribuem como fonte de nutrientes e poluição não-pontual para os 

recursos hídricos, portanto sua extensão na bacia pode ser um dos melhores 

preditores da composição química da água. 

Outros aspectos da estrutura da paisagem podem influenciar a qualidade 

da água além da composição da bacia {uso da terra). A análise da estrutura da 

paisagem pode fornecer novas alternativas para mensurar os efeitos humanos 

sobre os recursos hídricos que complementam os tradicionais métodos de 

avaliação da qualidade da água {Gergel et ai., 2002). Insumos agrícolas como 

Fósforo e Nitrogênio por exemplo, podem ser preditos pela estrutura da 

paisagem (Jonhson et ai., 2001; Lucas & Medley, 2002). Algumas métricas da 

paisagem puderam explicar até 86% do Nitrogênio, 73% do Fósforo e 79% da 
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variação nos sedimentos em suspensão na região central da Costa leste 

americana, mas os resultados sugerem que os modelos comportam-se 

diferentemente de acordo com a relação rio/paisagem entre eco-regiões e 

condições físicas (Jones, K.B. et ai., 2000). 

Mudanças na paisagem podem afetar diretamente os processos 

ecológicos (Forman & Godron, 1986) e o conhecimento das interações água / 

paisagem podem fornecer um dos mais importantes subsídios para o manejo 

racional destes recursos (Likens & Bormann, 197 4); entretanto, o estudo da 

interação água / dinâmica da paisagem ainda é pouco explorado. 

Uma visão de longo prazo dos processos históricos de microbacias é 

importante para a avaliação das influências antrópicas (Moinar et ai., 2002). 

Embora existam muitos trabalhos que estudam a relação paisagem/água, na 

sua maioria, a paisagem é considerada estática e, a relação dinâmica da 

paisagem / água não é abordada. 

Em regiões de alta dinâmica como é o caso da área de estudo, conforme 

observado nos capítulos anteriores, algumas questões podem ser formuladas a 

respeito dos efeitos da ocupação nos recursos hídricos: qual a importância dos 

fatores físicos e antrópicos na composição química da água dos rios de 

Rondônia? Dentre fatores antrópicos, qual o papel do histórico de uso da terra? 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de características físicas e 

antrópicas (atuais e históricas) de microbacias na região central de Rondônia na 

composição química da água de seus rios. O estudo da relação entre os fatores 

físicos e antrópicos e a composição química da água para a região deverá ser 

útil para entender os impactos da ocupação humana sobre os recursos hídricos. 



112 

5.2 Material e Métodos 

Área de estudo - no Capítulo 3 deste trabalho, encontra-se a descrição 

detalhada sobre a área de estudo. 

Base de dados - uma descrição completa sobre a base de dados 

utilizada, procedimentos para mapeamento do uso da terra e divisão da área 

em microbacias pode ser encontrada nos Capítulos 3 e 4 deste trabalho. 

Caracterização física e antrópica das microbacias - utilizando-se as 

microbacias como sub-unidades de estudo, foram calculados alguns índices 

referentes aos aspectos físicos e antrópicos das microbacias. 

• Características físicas - algumas características físicas que

poderiam influenciar a composição química da água foram calculadas

por meio de manipulação dos mapas no ArcGIS:

• OECLIV - declividade média da microbacia em%;

• AL TIM - altitude média do terreno na microbacia, em metros;

e,

• CTCe - capacidade de troca efetiva média de cátions do solo

(cMolc.Kg-1)_

• Uso da terra para o ano de 2002 - o uso da terra para o mesmo ano

da coleta de água, foi calculado utilizando-se duas metodologias:

• PLANO - proporção do uso da terra ocupada por cada classe

de uso (em %), valores previamente calculados para análises

anteriores; e,

• PLANO_ 100 - proporção do uso da terra ocupada por cada

classe de uso (em%) em uma faixa de 100 metros em torno

dos corpos d'água.



113 

• Estrutura da paisagem para o ano de 2002 - a estrutura da

paisagem foi representada pelas mesmas métricas utilizadas nos

capítulos anteriores, calculadas para as três classes de uso da terra:

• PD- densidade de fragmentos (em n/100ha);

• LPI - índice do maior fragmento (em%);

• AREA_ CV - coeficiente de variação do tamanho dos

fragmentos (em%);

• FRAC _AM - dimensão fractal do fragmento ponderado pela

área média;

• LSI- índice de forma da paisagem (sem unidade);

• ENN_MN - distância média do vizinho mais próximo (em

metros); e,

• IJI - índice de justaposição (em%).

• Dinâmica do uso da terra entre 1984 e 2002 - como indicadores da

dinâmica do uso da terra, optou-se pela utilização dos índices de

dinâmica desenvolvidos nas análises anteriores (ver Capítulo 4), com

exceção de CVTFS que substituiu o índice PMFS devido a sua alta

correlação com PLAND_SF:

• TADFM - Taxa Anual de Desmatamento da Floresta Madura

(em%);

• CVTFS - Coeficiente de Variação de Tamanho da Floresta

Secundária (em %);

• TMIP - Tempo Médio de Introdução da Pastagem na área

(sem unidade); e,

• ESTAS - Estabilidade média da microbacia (em anos), ou

número de anos em que não houve alteração no uso da terra,

iniciando-se a contagem inversa a partir de 2002.
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• Desmatamento nos últimos quatro anos - com a finalidade de

avaliar os impactos recentes do desmatamento, dois índices foram

calculados:

• DEF2 - proporção de área desmatada (transição FM➔PA) na

microbacia nos últimos dois anos anteriores a 2002; e,

• DEF4 - proporção de área desmatada (transição FM➔PA) na

microbacia nos últimos quatro anos anteriores a 2002.

Caracterização da composição química da água nas microbacias -

no período de 10/10/02 a 20/10/02 realizou-se o trabalho de campo na área de 

estudo para coleta de amostras de água nas microbacias estudadas. A coleta 

de água ocorreu em pontos pré-selecionados, localizados nos pontos de 

vertedouro de 20 microbacias de 2ª- ordem, com área entre 1.500 e 3.000 ha.O 

tamanho das microbacias foi determinado pela ordem dos córregos e 

considerando-se o observado por Thomas et ai. (2004) que verificaram maior 

influência do uso da terra em córregos de 1ª- e 2ª- ordem. Na Figura 43 podem 

ser observados as microbacias e os pontos de coleta selecionados. Na escolha 

das microbacias, procurou-se selecionar bacias em diversos estágios de 

desmatamento, de acordo com a disponibilidade. 

Para localização dos pontos de amostragem no campo, utilizou-se um 

computador de mão COMPAQ IPAQ 3850, conectado a um GPS de navegação 

Garmin ETREX, e software ArcPad 6.0. O sistema utilizado permitiu a 

visualização da posição em tempo real do coletor, além de mapas de apoio à 

localização, como rios, estradas, pontos de coleta e imagem Landsat ETM+, o 

que foi fundamental para a exata localização, dos pontos de amostragem. 
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Figura 43 - Localização das microbacias e pontos de coleta de água 

selecionados para análise, na bacia do rio Quatro Cachoeiras, 

Rondônia 

As amostras de água para análise química foram coletadas na superfície, 

no meio do canal com auxílio de uma garrafa de Niskin, conforme metodologia 

adotada por Ballester et ai. (2003). Em campo foram determinados o pH, a 

condutividade elétrica, o Oxigênio dissolvido e a temperatura. Após a filtragem, 

as amostras foram acondicionadas em caixas térmicas para transporte até o 
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laboratório. Cerca de 14 parâmetros foram determinados para cada amostra 

(Tabela 9). 

Tabela 9. Parâmetros da composição química da água utilizados 

Parâmetro 
(unidade) 
Temp (ºC) 

Cond (µS/cm) 
pH 

OX1 (Mg/L) 
cr (ppm) 

so/- (ppm) 
PO4

3
- (ppm) 

Na+ (ppm) 
K+ (ppm) 

Mg2+ (ppm) 
Ca2+ (ppm) 

N (ppm) 
CID (ppm) 
COO (ppm) 

Descrição 

Temperatura da água 
Condutividade elétrica medida em campo 
pH da amostra de água coletada 
Oxigênio dissolvido medido em campo 
Concentração de cloreto 
Concentração de sulfato 
Concentração de fosfato solúvel 
Concentração de sódio 
Concentração de potássio 
Concentração de magnésio 
Concentração de cálcio 
Concentração de nitrogênio total 
Concentração de carbono inorgânico dissolvido 
Concentração de carbono orgânico dissolvido 

Variável 

TEMP 
COND 

pH 
OX1 
CL 

SO4 
PO4 
NA 
K 

MG 
CA 

NTOTAL 
CID 
coo 

Para a análise de íons e CID, as amostras foram imediatamente filtradas, 

armazenadas em recipientes de polietileno e preservados com Thymol a 4ºC 

até a chegada no laboratório. Amostras para análise de COO foram 

imediatamente filtradas com filtro de fibra de vidro pré-esterilizados (550°C), 

armazenadas em frascos de vidro (vai/s) com vedação de Teflon e preservados 

em HgCl2 até a análise a 4ºC. As concentrações de CID e COO foram 

determinadas utilizando-se o aparelho 5000A Shimadzu TOC Analyser, 

enquanto que as concentrações de íons foram determinadas por cromatografia 

líquida com um aparelho Dionex DX500 (Ballester, 2003). A Figura 44 ilustra 

dois pontos de coleta localizados sob diferentes coberturas vegetais: pastagem 

e floresta. 
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Figura 44 - Exemplo de dois pontos de coleta localizados em área de pastagem 

(a) e floresta (b)

Análise da influência das características físicas e antrópicas na 

composição química da água - por meio de Regressão Linear Múltipla 

(método Stepwise), realizou-se a análise de regressão entre as características 

físicas e antrópicas das microbacias (preditores) e parâmetros analisados de 

composição química da água (variáveis respostas). Também foi utilizada a 

análise de correlação (Pearson) para identificar correlações individuais entre os 

grupos de variáveis. As análises foram realizadas com auxílio do software SAS, 

considerando-se separadamente: a) dados de dinâmica de uso da terra e 

atributos físicos das microbacias; e, b) dados de estrutura da paisagem em 

2002. O objetivo da separação das análises foi de avaliar os efeitos relativos à 

estrutura da paisagem isoladamente. 
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5.3 Resultados 

Os resultados da análise de correlação para atributos físicos e antrópicos 

e composição química da água são apresentados na Tabela 10. Com relação 

aos atributos físicos, nota-se que a altitude média da microbacia está 

correlacionada à concentração de cátions Na
+

, Ca2+, Mg2+
, condutividade 

elétrica e carbono inorgânico dissolvido (CID). 

A influência do uso da terra aparece principalmente no valor de pH, com 

correlação negativa entre proporção de Pastagem (PLAND_PA) e pH. Quanto à 

dinâmica do uso da terra, observou-se correlação entre o Tempo de Introdução 

da Pastagem (TMIP) e, condutividade elétrica (COND) e pH. Também o 

coeficiente de variação de tamanho da floresta Secundária (CVTFS) se 

correlacionou à condutividade elétrica. A correlação mais forte em relação à 

dinâmica do uso da terra apareceu entre estabilidade média (ESTAB) e 

nitrogênio total (NTOTAL). 

Ta bela 1 O Coeficientes de correlação de Pearson entre atributos 
físicos/dinâmica do uso da terra e a composição química da água 
nas microbacias 

"C 
e 
o 
o 

� 
o 
e. 

CIS 

z 
ns 
o 

.: o 
o o 
1- o 
z 

e 
o 

PLAND_FM 0,31 0,47*-0,30-0,16 0,21 0,27 0,06 0,07 0,06 0,03 0,38 0,03 0,33 
PLAND_FS 0,23 0,35 0,33-0,09-0,27 -0,30 0,21 0,02 O, 10 0,02 -0,43-0,01 0,22 
PLAND_PA -0,40-0,55* 0,19 0,20-0,09-0,14 -0,10-0,08 -0,06 0,00 -0,15-0,06 -0,41
P100_FM 0,41 0,42-0,28-0,28 0,07 O, 16 0,00 O, 15 -0,06 -0,04 0,50* 0,06 0,43 
P100_FS O, 18 0,25 0,28-0,06-0,26-0,27 0,20 0,20 0,08 0,07 -0, 16 0,01 O, 19 
P100_PA -0,42-0,56* 0,19 0,16-0,14-0,18 -0,10-0,11 -0,06 -0,03 -0,42-0,06 -0,43

DEF2 O, 13 O, 10 O, 15 O, 11 0,01-0,20 -0,05-0,23 -0,05 -0,08 0,05-0, 13 O, 11
DEF4 0,38 O, 19 0,03 0,04 0,29 0,23 0,08-0, 15 O, 14 0,07 -0, 18-0,07 0,36 

TADFM -0,26 -0,03-0,22 0,20-0,06 0,05 -0,27-0,28 -0,24 -0,21 0,29 0,00 -0,26
CVTFS -0,45* -0,09-0, 17-0,09-0,21-0,09 -0,35-0,04 -0,39 -0,31 O, 19-0, 13 -0,42
TMIP -0,51*-0,46* 0,05 0,37-0,02-0,13 -0,28-0,28 -0,26 -0,16 0,21 0,06-0,52*

ESTAB 0,03 O, 15-0,37 0,05 0,22 0,04 -0,23-0,21 -0,27 -0,250,62** O, 11 0,06
DECLIV -0,04 O, 17 O, 12-0, 11-0, 14 0,37 0,31-0, 17 0,20 0,21 -0,02-0,23 -0, 11
AL TIM -0,55* -0,41-0,39 0,34-0,04-0,03-0,61**-0,32-0,49* -0,45* 0,26 0,07 -0,49*
CTCe -0,20 -0,35 O, 14 0,32 0,07 0,08 0,25-0,09 0,33 0,27 -0,54* 0,02 -0,24

* significativo a p<0,05; **significativo a p<0,001.
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Os resultados da análise de correlação para a estrutura da paisagem em 

2002 e composição química da água são apresentados na Tabela 11. As 

principais correlações observadas foram entre a densidade de fragmentos de 

Floresta Madura (PD_FM) e, oxigênio dissolvido (OX1) e nitrogênio total 

(NTOTAL). A densidade de fragmentos de FS (PD_FS) também se 

correlacionou negativamente ao nitrogênio total (NTOTAL), enquanto que a 

distância média do vizinho mais próximo para FS (ENN_FS) se correlacionou 

positivamente ao mesmo elemento. 

A distância média entre as áreas de Pastagem (ENN_PA) correlacionou

se positivamente à concentração de cloro (Cr) e o índice do maior fragmento de 

Pastagem (LPI_PA) correlacionou-se positivamente à concentração de oxigênio 

dissolvido (OX1). Por fim, a dimensão fractal das áreas de Pastagem 

(FRAC_AM_PA) correlacionou-se negativamente às concentrações de fósforo 

(P04) e nitrogênio total (NTOTAL). 
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Ta bela 11. Coeficientes de correlação de Pearson entre a estrutura da 

paisagem em 2002 e composição química da água nas microbacias 

PD_FM 

PD_PA 

PD_FS 

LPI_FM 

LPI_PA 

IRLPI_FS 

AREA_CV_FM 
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0,36 0,03 0,45* -0,25-0,04 -0,01 0,34 O, 11 0,25 0,24 -0,45* -0, 16 0,30 

0,18-0,09 0,11 -0,02-0,11 0,06 0,00-0,06-0,02-0,07 -0,37 0,06 0,16 

0,36 0,17 0,42 -0,06 0,13 0,00 0,27-0,04 0,24 0,17-0,57**-0,03 0,31 

0,14 0,36-0,39 0,01 0,17 0,25-0,14-0,08-0,09-0,11 0,32 0,15 0,16 

-0,36-0,43 0,09 0,13-0,37 -0,33-0,23 0,06-0,18-0,14 -0,21-0,07-0,33

-0, 13-0,28 -0,24 O, 15 O, 11 0,22 -0,09-0,06 0,00 0,08 0,39-0,02-0, 15

0,32 0,38 0,06 -0,01 0,31 0,20-0,02-0,02 O, 10 O, 10 -0,02 O, 15 0,30

0,09 0,28 0,30 -0,15 0,20 -0,18-0,11 0,04-0,12-0,14 -0,35 0,19 0,12

0,11-0,14 0,25 0,06-0,10 -0,30-0,17 0,09-0,12-0,08 -0,18 0,11 0,12

0,35 O, 14 0,37 -0, 14 O, 18 -0,23 O, 19 0,24 0,22 0,25 0,03 0,00 0,34 

0,36 0,19 0,38 -0,12 0,07 -0,33 0,14 0,19 0,09 0,11 -0,11 0,10 0,35

0,32 0,02 0,44* -0,02 0,06 -0,34 O, 1 O 0,02 0,04 0,09 -0,24 0,08 0,30

0,04 0,33-0,16 0,09 0,17 0,08-0,06 0,00 0,10 0,04 0,17 0,06 0,07 

-0,12-0,24 0,05 0,30 0,30 0,27-0,08-0,33 0,10 0,13 0,16-0,18-0,17

0,04-0,22 0,35 -0,07-0,23-0,46* 0,02 0,14-0,02 0,00 -0,49*-0,07 0,04

0,31 0,34 0,04 -0,41 0,20 0,24 0,23 0,24 0,24 0,20 0,01 -0, 13 0,31 

-0,36-0, 19 -0, 13 O, 14 0,01 O, 16-0,27 0,04-0, 16-0,02 0,49* -0, 11 -0,36

0,01 -0,40-0, 12 0,49* -0,04 0,09 O, 13-0, 16 0,20 O, 19 -0,28 0,26-0,02

0,02-0,43-0,06 0,16 0,16 0,13 0,05-0,07 0,11 0,14 -0,02 0,10-0,01

0,17-0,11-0,18 -0,34 0,15 0,16-0,14 0,22-0,14-0,10 0,07 0,17 0,19

0,06-0,32 -0,24 -0,05 O, 19 0,23-0,01 0,06 0,02 0,07 0,22 O, 13 0,05
* significativo a p<0,05; **significativo a p<0,001

Os resultados da análise de regressão múltipla para atributos físicos e 

antrópicos e composição química da água são apresentados na Tabela 12. 

Neste caso, os indicadores mais explicativos da variabilidade na composição 

química da água foram a proporção de Floresta Madura (PLAND_FM), 

proporção de Pastagem na zona ripária (P100_PA), taxa média anual de 

desmatamento da Floresta Madura (TADFM), tempo médio de introdução de 

Pastagem (TMIP), estabilidade (ESTAS) e altitude média (ALTIM). Os 

parâmetros que obtiveram melhor predição foram a condutividade elétrica (R2 
=

0,88), nitrogênio total (R2 
= 0,48) e pH (R2 

= 0,42). 



121 

Tabela 12. Regressão múltipla entre atributos físicos/dinâmica do uso da terra e 
composição química da água nas microbacias. Coeficientes de 
correlação parciais (acima) e nível de probabilidade (entre 
earênteses) 

:E C/) <( 
:E <( LL LL 0. C/) 

:E C/) m > 
:E 1 1 1 LL LL 0. N � 0. ::io o o 1 1 1 LL LL LL LL 

� � j::: o N 

z z z o o o w w o � o 1- o:: 
o o o C/) ...J 

<( <( <( o o <( 1- w 
<( o T- T- T-

1- o w o ...J ...J ...J 0. 0. 
0. 0. 0. 

0,06 0,05 0,11 0,08 0,09 0,10 0,07 0,29 0,88 
COND (0,08) (0,03)(0,08) (0,02) (0,09) (0,06) (0,08) (0,02) 

0,32 0,10 
0,42 

pH (0,00) (0,09) 
0,16 0,15 

0,31 
OX1 (0,06) (0,09) 

0,14 
0,14 

CL (O, 10) 
SO4 

0,14 
0,14 

PO4 (O, 10) 
0,37 

0,37 
NA (0,00) 
K 

0,23 
0,23 

MG (0,03) 
0,20 

0,20 
CA (0,04) 

0,10 0,38 
0,48 

NTOTAL (0,08) (0,00) 
COD 

0,26 
0,26 

CID (0,02) 

Os resultados da análise para a estrutura da paisagem em 2002 e 

composição química da água são apresentados na Tabela 13. Neste caso, os 

melhores preditores da composição química da água foram a proporção de PA 

(PLAND_PA}, densidade de fragmentos de FM (PD_FM) e de FS (PD_FS), 

índice do maior fragmento de PA (LPI_PA), índice de forma da FM (LSI_FM), 

complexidade de PA (FRAC_AM_PA) e distância média entre PA (ENN_PA). 

Os parâmetros da água que obtiveram melhor predição pela estrutura da 

paisagem foram o nitrogênio total (R2 
= 0,68), oxigênio dissolvido (R2 

= 0,56), 

cloro (R2 
= 0,51), fósforo (R2 

= 0,46) e sulfato (R2 
= 0,42). 



Tabela 13 Regressão múltipla entre a estrutura da paisagem (2002) e composição química da água nas 
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5.4 Discussão 

A correlação negativa entre a condutividade elétrica e o Tempo de 

Introdução da Pastagem (TMIP) observada (Figura 45) poderia estar 

relacionada à estabilidade do uso da terra, já que também foi observada a 

mesma relação entre a condutividade elétrica e Coeficiente de Variação da 

Floresta Secundária (CVTFS). Desse modo, áreas mais instáveis, com 

pastagens mais novas estariam apresentando alta condutividade nas águas. A 

condutividade nas águas é normalmente controlada pelo uso da terra na bacia 

(Levine et ai., 1993). Câmara & Lima (1999) também observaram alteração na 

condutividade elétrica da água em função de corte raso em plantações de 

eucalipto em ltatinga/SP e em Rondônia, Ballester et ai. (2003) observaram que 

a porcentagem de pastagem foi o melhor preditor da condutividade elétrica. A 

correlação observada poderia ser explicada pela disponibilização imediata dos 

nutrientes das cinzas nas áreas queimadas causando aumento da 

concentração em áreas recém desmatadas. Nas áreas mais antigas, o efeito da 

queimada seria reduzido, causando redução da concentração de nutrientes nos 

rios (Kauffman & Cummings, 1995). 
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Figura 45 - Relação entre a condutividade elétrica da água (COND) e o Tempo 

de Introdução da Pastagem (TMIP) na microbacia 
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Considerando-se a regressão múltipla realizada, a condutividade elétrica 

foi a variável que pôde ser melhor explicada pelas variáveis de uso da terra e 

atributos físicos, com cerca de 88% da variação explicada por estas variáveis. A 

correlação positiva entre o pH e a proporção de Floresta Madura (PLANO _FM) 

poderia estar relacionada à entrada de cátions e ânions nas microbacias com 

predominância de pastagem, reduzindo o pH da água (Figura 46). No entanto, 

como o pH da água é muito dinâmico, variando em função de distúrbios de 

curto prazo na bacia e processamento no canal (Krushe et ai., no prelo), 

somente estudos mais aprofundados poderiam comprovar a relação observada. 

Observando-se os números da análise de regressão, os melhores preditores 

para pH foram a porcentagem de pastagem na zona ripária (P100_PA) com 

R2=0,32 e Taxa Anual Média de Desmatamento (TADFM) com R2=0, 10. Este 

resultado pode ser um indicativo de que a conversão da floresta em pastagem 

na microbacia, com maior entrada de nutrientes, esteja reduzindo o pH da água. 
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Figura 46 - Relação entre pH da água e a Proporção de Floresta Madura 

(PLANO _FM) nas microbacias 

Uma das relações mais fortes observadas ocorreu entre a densidade de 

fragmentos de FS (PD _FS) e a concentração de nitrogênio. Neste caso, as 

áreas com baixa densidade de FS apresentaram alta concentração de 

nitrogênio (Figura 47), o que poderia ser explicado pela presença de pastagem 
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manejada afetando a concentração de nitrogênio (Neil! et ai., 1999). As 

microbacias 13, 14 e 40, por exemplo, apresentam áreas de pastagem 

intensivamente manejadas, localizadas em grandes propriedades com baixa 

presença de FS e maior concentração de nitrogênio. 

R2 = 0,5646 (n=18) 
0,25 ,-------------------------, 

• 

0,05 ~~ - -

• 

• 
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0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 

PD_FS (n/ 100ha) 

2,500 3,000 3,500 

Figura 47 - Relação entre a densidade de fragmentos de Floresta Secundária 

(PD _FS) e a concentração de nitrogênio (NTOT AL) nas microbacias · · 

A estrutura da paisagem em 2002 foi capaz de explicar 68% da variação 

na concentração de nitrogênio, enquanto que a dinâmica do uso da terra 

explicou 48%. O fato da estrutura da paisagem estar mais relacionada com a 

concentração de nitrogênio poderia ser explicado pela atividade desenvolvida 

na microbacia, a qual é refletida na estrutura da paisagem. Este resultado está 

de acordo com o trabalho de Jones et ai. (2001 ), onde as métricas da paisagem 

foram capazes de explicar até 86% da variação na concentração de Nitrogênio. 

Desse modo, como o nitrogênio é bastante dinâmico e varia em função do tipo 

de solo, vegetação de cobertura e manejo utilizado, o fato da estrutura da 

paisagem explicar melhor a concentração de nitrogênio poderia estar refletindo 

esta complexidade de diferentes tipos de cobertura e manejo utilizado. A 

tendência de áreas intensivamente manejadas apresentarem maior 

concentração de nitrogênio também pôde ser observada pela relação entre a 

estabilidade do uso da terra (EST AB) e a concentração de nitrogênio 
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(NTOTAL). Neste caso, áreas mais estáveis apresentaram maior concentração 

de nitrogênio (Figura 48). 

R2 = 0,5398 (n=19) 
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Figura 48 - Relação entre a estabilidade média da paisagem (ESTAS) e 

concentração de nitrogênio total (NTOT AL) na água das 

microbacias 

Mudanças no uso da terra, como conversão de florestas tropicais em 

pastagens, afetam a fixação de N, mineralização, nitrificação e denitrificação 

(Davidson et ai, 1993). Segundo McGrath et ai. (2001), a concentração de 

nitrogênio no solo diminui após a conversão de floresta para pastagem, ou seja, 

as pastagens estariam liberando mais nitrogênio para a água. Porém, em áreas 

mais estáveis com pastagem manejada, o declínio do nível de nutrientes do 

solo em geral é mais gradual do que nos solos submetidos a uma agricultura de 

queima/derrubada (Moraes et ai., 1996a). Na região, observando-se a influência 

da densidade de fragmentos de Floresta Secundária (PD _FS) e estabilidade em 

relação ao nitrogênio, nota-se que, não somente a proporção de uso da terra é 

importante na predição da composição química da água, mas também o tipo de 

manejo utilizado, já que as microbacias com manejo diferenciado apresentaram 

diferenças na composição química da água quando comparadas às demais. 

Apesar da tendência observada, muitos outros fatores que não foram 

considerados podem estar influenciando a dinâmica do nitrogênio na área de 

estudo, como presença de áreas agrícolas de subsistência, diversidade de 
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pastagem, presença de plantas leguminosas na pastagem ou como espécies 

invasoras, além do tipo de manejo utilizado. Assim, somente estudos mais 

detalhados que considerem estes fatores poderão obter respostas mais 

concretas sobre a dinâmica do nitrogênio na região. 

Outra relação importante observada foi entre o Tempo Médio de 

Introdução da Pastagem (TMIP) e a concentração de carbono inorgânico 

dissolvido (CID) nas águas das microbacias (Figura 49). Neste caso, áreas com 

pastagens mais antigas apresentaram menores concentrações de carbono 

inorgânico do que áreas com desmatamento recente. Da mesma forma, como 

foi observado anteriormente na relação entre TMIP e condutividade elétrica, 

parece existir uma tendência de áreas mais dinâmicas disponibilizarem mais 

nutrientes. Ou seja, o desmatamento afeta a dinâmica de nutrientes no rios 

(Krushe et ai., no prelo), devido principalmente às cinzas introduzidas pelo 

processo de queima e derrubada, sendo que em áreas com pastagens mais 

antigas as fontes de carbono inorgânico estariam reduzidas à liberação de 

fontes residuais de carvão, já que não é comum a prática de aplicação de 

calcário na região 1. 

R2 = 0,5297 (n=17) 
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Figura 49 - Relação entre Tempo Médio de Introdução da Pastagem (TMIP) e 

concentração de carbono inorgânico dissolvido (CID) nas águas das 

microbacías 

1 
Cerri, e.e. Comunicação pessoal, 2004. 
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Na relação observada entre a altitude média do terreno (AL TIM) e a 

concentração de cátions Na
+ 

(Figura 50), um fator determinante poderia ser a 

formação geológica e os solos predominantes nas microbacias. No estudo 

realizado por Ballester et ai. (2003), por exemplo, os autores observaram que a 

concentração de cátions como Na
+ 

esteve correlacionada com a porcentagem 

de pastagem, mas outros cátions como Ca2+
, Mg2+ 

e K
+ 

estiveram mais 

relacionados à condutividade elétrica dos solos. O resultado obtido ressalta a 

importância de se considerar os aspectos físicos das microbacias como 

geologia e solos, conforme relatado por vários autores (Biggs et ai., 2002, 

Ballester et ai., 2003). No entanto, a bacia do rio Quatro Cachoeiras apresenta 

homogeneidade quanto aos solos predominantes (ver Figura 6), o que poderia 

minimizar a sua influência na composição química da água. 

R2 = 0.4278 (n=19) 
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Figura 50 - Relação entre altitude média do terreno (AL TIM) e concentração de 

Na
+ 

nas águas das microbacias 

Considerando as relações observadas entre TMIP, ESTAB, DEF4 e 

CVTFS e a composição química da água, fica clara a importância do histórico 

de uso da terra como fator determinante da composição química da água no 

presente. A resposta na água dos efeitos antrópicos encontrada neste estudo 

confirma o que foi observado por Krusche et ai. (no prelo) que verificaram que 
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influência das alterações antrópicas nos rios da Amazônia são mais facilmente 

detectadas na micro e meso escalas. 

Neste estudo entretanto, não foram observadas relações entre a 

composição química da água e a proporção de área desmatada nos últimos 

dois anos (DEF2), nem em relação à taxa média anual de desmatamento 

(TADFM), ou seja, efeitos relativos à velocidade das mudanças e intensidade 

de distúrbios nos últimos anos não puderam ser detectados e somente 

processos de médio prazo foram observados. 

Comparando-se os modelos de regressão para atributos físicos/dinâmica 

do uso da terra e o da estrutura da paisagem em 2002, observa-se que o uso 

da terra e sua dinâmica influenciaram mais a condutividade elétrica, o pH e o 

oxigênio na água. Por outro lado, as concentrações de cátions e ânions 

estiveram mais relacionadas aos aspectos físicos dos solos, representados pela 

altimetria. Neste caso, confirma-se o que já fora observado por outros autores, 

de que a composição química da água é influenciada principalmente pela 

pastagem e propriedades dos solos nesta região (Ballester et ai., 2003; Krusche 

et ai., no prelo). 

Os resultados indicam ainda que a dinâmica do uso da terra parece ter 

maior influência sob as concentrações de nitrogênio total e do carbono 

inorgânico, do que o uso da terra no momento da coleta. A estrutura da 

paisagem, representando neste estudo o tipo de manejo utilizado nas áreas de 

pastagem e o tipo de ocupação existente, parece influenciar aspectos como 

presença de cloro, sulfato, fosfatos e também nitrogênio na água. 

5.5 Conclusões 

Os resultados obtidos foram capazes de identificar as principais relações 

envolvidas entre os parâmetros da paisagem e da água, sendo que para a 

região os aspectos relacionados à atividade humana mais importantes para a 
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composição química da água são: o histórico de uso da terra, o uso da terra 

atual e o tipo de manejo utilizado. 

O aspecto mais importante em relação à influência do uso da terra na 

composição química da água está relacionado à estabilidade da paisagem, 

representada pelos indicadores ESTAB, DEF4 e TMIP. Possivelmente, novos 

métodos para o cálculo da estabilidade poderão obter melhores resultados na 

predição da composição química da água. 

De uma forma geral, o tipo de manejo utilizado na região foi 

caracterizado pela estrutura da paisagem, já que a configuração espacial da 

paisagem é diferente para cada tipo de manejo utilizado pelos pequenos e 

grandes proprietários. Desse modo, a importância de se considerar a estrutura 

da paisagem em estudos de qualidade da água está baseada no fato de que a 

estrutura da paisagem poderá influenciar não somente aspectos físicos 

relacionados à dinâmica da água no solo, mas também representar aspectos 

antrópicos, como o manejo utilizado. 

As concentrações de cátions e ânions apresentaram melhor relação com 

as condições físicas das microbacias, enquanto que a presença de sulfato, 

cloro, oxigênio dissolvido e nitrogênio relacionaram-se bem à estrutura da 

paisagem em 2002. A dinâmica do uso da terra influenciou mais as 

concentrações de carbono inorgânico e nitrogênio. 

Com relação à hipótese inicial do trabalho de que "A dinâmica da 

paisagem e a sua estrutura atual influenciam diferentemente a composição 

química da água nos rios da região.", os resultados indicam que a mesma deve 

ser aceita. 

Outros aspectos que poderiam ser melhor explorados em estudos futuros 

são a elaboração de um indicador de estabilidade da paisagem, a definição de 

uma distância ideal em torno de rios (buffer) para estudo da influência do uso 

da terra e avaliação de outras métricas da paisagem relacionadas à forma dos 

elementos da paisagem, que poderia explicar melhor a composição química da 

água. 



6 CONCLUSÕES GERAIS 

A dinâmica da paisagem na área de estudo mostra uma sistemática 

conversão de floresta para pastagem, onde a floresta secundária ocupa um 

estágio (temporal e espacial) intermediário. O processo de fragmentação é 

influenciado pela localização espacial em relação a estradas e pastagens 

antigas, e controlado pelo tamanho da propriedade. Em 2002, com menos de 

25% de áreas com floresta, a bacia estava no estágio final e crítico de 

desmatamento. As taxas atuais de dinâmica do uso da terra não são 

sustentáveis e, seguindo o ritmo atual, nos próximos 15 anos toda a área 

possivelmente será desmatada. 

O atual estágio de fragmentação é considerado crítico, observando-se 

que existe um limiar crítico para o desmatamento em torno de 34% de Floresta 

Madura, no qual a estrutura da paisagem sofre grandes alterações. Nem 

mesmo a interrupção do desmatamento garantiria a recuperação da estrutura 

da paisagem e somente ações específicas de conservação, como implantação 

da APP, poderão fazê-la. 

A dinâmica da paisagem nas microbacias segue a tendência observada 

na área total da bacia, mas algumas microbacias podem ser diferenciadas das 

demais observando-se o histórico de uso da terra nas mesmas. Para resgatar 

o histórico de uso da terra na região, os índices propostos Taxa Anual de

Desmatamento da Floresta Madura (T ADFM), Coeficiente de Variação de 

Tamanho da Floresta Secundária (CVTFS) e Tempo Médio de Introdução da 

Pastagem (TMIP) mostram-se bons indicadores, pois além de representar a 

variabilidade da dinâmica, são de fácil cálculo e entendimento. 
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A classificação das microbacias com base somente na estrutura da 

paisagem atual reflete em parte a condição histórica das mesmas, mas não é 

capaz de descrever toda a dinâmica ocorrida. A incorporação de dados 

históricos, em conjunto a dados atuais, na classificação das condições 

ambientais de microbacias, permite melhor distinção das mesmas e melhora a 

compreensão dos fatores envolvidos na formação dos grupos, facilitando o 

diagnóstico e a elaboração de um plano de ação para conservação. 

As concentrações de cátions e ânions apresentaram melhor relação com 

as condições físicas das microbacías, enquanto que a presença de sulfato, 

cloro, oxigênio dissolvido e nitrogênio relacionaram-se bem à estrutura da 

paisagem em 2002. A dinâmica do uso da terra influenciou mais as 

concentrações de carbono inorgânico e nitrogênio. 

Na região, considerando-se a ação antrópica, a influência da paisagem 

na composição química da água pode ser caracterizada pelo histórico de uso 

da terra, a estrutura da paisagem atual e o tipo de manejo utilizado. O aspecto 

mais importante em relação à influência da dinâmica do uso da terra na 

composição química da água está relacionado à estabilidade da paisagem, 

sendo que os indicadores sugeridos neste trabalho poderão ser considerados 

para diagnóstico ambiental. 
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