
ANÁLISE DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO JUQUERY ATRÁVES DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E IMAGENS 

DE SENSORIAMENTO REMOTO 

 
1. INTRODUÇÃO 

Ultimamente tem-se visto uma grande preocupação com o meio ambiente e uma busca 

crescente pelo controle, proteção e gerenciamento das reservas de água. 

Desta forma, tem-se buscado cada vez mais o desenvolvimento de um sistema de proteção 

à natureza mais consolidado, diante da escassez dos recursos naturais e frente ao 

agravamento dos problemas ambientais com implicações socioeconômicas. Assim, o 

planejamento e gestão ambiental voltado à conservação da biodiversidade tem sido pauta 

de discussões dos atores sociais, visto que os aspectos ambientais são condicionantes da 

qualidade de vida das populações (PIRES, 1995). 

Segundo Santos (2004), para que o planejamento e a gestão ambiental sejam realizados de 

forma eficaz, é de fundamental importância a delimitação de uma área de trabalho 

adequada. Deste modo, é reconhecida a eficiência do uso da bacia hidrográfica como 

unidade de gerenciamento, considerando-se que não há qualquer área de terra, por menor 

que seja, que não se integre a uma bacia hidrográfica. 

Bacia hidrográfica é uma área onde ocorre a drenagem da água das chuvas para um 

determinado curso de água (geralmente um rio). Com o terreno em declive, a água de 

diversas fontes (rios, ribeirões, córregos, etc.) deságuam num determinado rio, formando 

assim uma bacia hidrográfica (INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

A Resolução CONAMA nº 303 (BRASIL, 2002) e a Lei Federal nº 12.651/12 (BRASIL, 2012) 

estabelecem limites de uso ao redor de lagoas, lagos, reservatórios d'água naturais ou 

qualquer curso d’água. Esta área limite é chamada de Área de Preservação Permanente 

(APP) e sua existência visa a proteção e o uso sustentável dos recursos ambientais. 

Dentro desse contexto, serão estudadas nesse trabalho as APPs da Bacia Hidrográfica do 

Rio Juquery, pertencente ao Sistema Cantareira, com a utilização de dados geoespaciais, 

imagens orbitais e de sensoriamento remoto, e técnicas de geoprocessamento. 

O geoprocessamento consiste na utilização de técnicas computacionais e matemáticas para 

obtenção e análise de informações espaciais. Ele faz uso de geotecnologias para coleta, 

armazenamento, tratamento, análise, apresentação e consulta dessas informações. Uma 

das principais ferramentas do geoprocessamento é o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), que é um conjunto de hardware, software, informação espacial e procedimentos 

computacionais que permite a análise, gestão ou representação do espaço e dos 

fenômenos que nele ocorrem. Um fator importante neste processo é que todos os dados 



envolvidos devem ser georreferenciados, ou seja, devem possuir uma localização 

geográfica precisa como, por exemplo, coordenadas (latitude, longitude e altitude). 

Segundo Becker (2002), os SIGs são muito empregados no planejamento de bacias 

hidrográficas, pois auxiliam tanto na busca de conhecimento sobre padrões e processos 

ecológicos, quanto no apoio a ações de manejo e gestão.  

Para analisar adequadamente a ocupação das APPs, informações sobre a existência de 

habitações nestas áreas podem ser extraídas de imagens de sensoriamento remoto ou de 

imagens orbitais submetidas a um processo de classificação supervisionada. Além disso, 

informações adicionais podem ser obtidas através do Censo Demográfico realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010. 

O sensoriamento remoto é uma técnica utilizada para obter informações sobre objetos 

através de dados coletados por instrumentos que não estejam em contato físico com os 

objetos investigados. Alguns satélites artificiais como o Land Remote Sensing Satellite 

(Landsat), por exemplo, possuem diversos instrumentos que realizam o sensoriamento 

remoto da superfície terrestre em diferentes comprimentos de onda (bandas). A combinação 

de bandas permite realçar alguns aspectos da superfície como vegetação, espelhos d’água, 

áreas habitadas, regiões frias/quentes, etc. 

Classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer padrões 

e objetos homogêneos. Esta técnica é utilizada para mapear áreas da superfície terrestre 

que correspondem aos temas de interesse (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

ESPACIAIS, 2014). A classificação supervisionada permite classificar as diferentes regiões 

da imagem (vegetação, água, terra nua, área urbanizada, etc.) através de um processo de 

treinamento, onde são colhidas amostras de cada uma das regiões, seguido de um 

processo de classificação da imagem completa com base nas amostras colhidas (Figura 1). 

Figura 1 – Classificação Supervisionada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o próprio autor 

 



Para determinar o limite da Bacia Hidrográfica do rio Juquery também serão utilizadas 

imagens de sensoriamento remoto. As imagens serão obtidas gratuitamente do site da 

National Aeronautics and Space Administration (NASA). Estas imagens servirão para a 

geração de curvas de nível, mapas de declividade e determinação do contorno da bacia. 

A Bacia Hidrográfica do rio Juquery, dentro do Sistema Cantareira, abastece o Reservatório 

Paiva Castro (Juquery), localizado em Mairiporã. O Paiva Castro, diferentemente dos outros 

reservatórios do Sistema Cantareira, conta com uma intensa urbanização e é o único que 

está inserido quase totalmente nos limites de Área de Proteção. Como podemos perceber 

na Figura 2, existe uma alta concentração de moradias ao redor do reservatório. A ocupação 

e as alterações decorrentes das atividades humanas podem prejudicar em grande escala a 

qualidade e a capacidade do manancial produzir água. 

Figura 2 – Área urbana de Mairiporã, às margens do Reservatório Paiva Castro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Whately e Cunha (2007) 

 

Sendo assim, mostra-se necessária uma análise mais profunda sobre o uso e ocupação do 

solo para obter informações mais precisas referentes à bacia do Rio Juquery, sendo um dos 

focos desta pesquisa estudar e levantar dados sobre a intervenção humana nos limites das 

APPs dessa área. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo principal deste projeto é a utilização de técnicas de geoprocessamento e imagens 

de sensoriamento remoto para identificar alterações negativas provocadas pelo homem nas 

áreas de APPs da Bacia Hidrográfica do rio Juquery, na perspectiva de gerar subsídios para 

o monitoramento dessas regiões. 

 



Os objetivos específicos deste projeto são: 

 delimitar a bacia do rio Juquery; 

 identificar os rios, represas e reservatórios que coletam as águas da bacia;  

 identificar as áreas de preservação permanente na bacia do rio Juquery; 

 gerar mapas de uso e ocupação do solo a partir de imagens de satélite e 

sensoriamento remoto e das informações do Censo IBGE 2010; 

 elaborar mapas que apresentem as regiões em conflito com as áreas de 

preservação; 

 analisar os mapas obtidos. 

 

1.2 Justificativa 

O crescimento populacional fez com que a ocupação de regiões de mananciais se 

transformasse em um grave problema. Isto pode ser percebido atualmente no Sistema 

Cantareira, o qual teve grande parte de seu território alterado devido à ocupação humana. 

O território do Sistema Cantareira, que já foi predominantemente rural, passou por intensas 

mudanças desde a implantação dos reservatórios, na década de 70, e da construção e 

duplicação das rodovias que cortam a região, nas décadas seguintes. Nas proximidades das 

Rodovias Dom Pedro I e Fernão Dias instalaram-se diversas indústrias. (...) A Bacia 

Hidrográfica do Juquery, que já é a mais urbanizada do sistema, foi a que sofreu maior 

expansão urbana no período, seguida da bacia do Jaguari. O crescimento da expansão 

urbana demonstra a urgência em se estabelecer uma fiscalização e controle integrados 

entre estado e municípios para conter a ocupação desordenada da região (WHATELY; 

CUNHA, 2007). 

Desta forma, esta pesquisa irá propiciar uma coleção de mapas e imagens para a análise da 

Bacia Hidrográfica do Rio Juquery, sendo de grande importância para o diagnóstico, 

planejamento e levantamento de estratégias de conservação ao redor da bacia hidrográfica. 

 

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias da Escola de 

Engenharia localizado no Prédio 4 do Campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, onde estarão disponíveis todos os elementos necessários (computadores, 

softwares, imagens, dados geoespaciais, etc.). A seguir são descritas as etapas do projeto. 

 

 



2.1 Revisão da Literatura 

2.1.1 Bacia Hidrográfica do rio Juquery 

Aprofundamento da revisão da literatura em relação às bacias hidrográficas, leis que 

determinam as Áreas de Proteção Permanente, problemas relacionados à ocupação das 

APPs, informações sobre a bacia do rio Juquery, entre outras coisas. 

2.1.2 Estudo de conceitos básicos de Geoprocessamento 

Esta etapa consiste em familiarizar o pesquisador com os termos e conceitos utilizados no 

geoprocessamento: geodésia, Sistema de Referência de Coordenadas (SRC), sistemas de 

projeção e datum, imagens vetoriais e matriciais, georreferenciamento, sensoriamento 

remoto, Sistema de Informação Geográfica (SIG), shapefiles, mapas temáticos, entre outros. 

2.2 Estudo do software Quantum GIS 

O Quantum GIS (QGIS) é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) desenvolvido pela 

Open Source Geospatial Foundation (OSGEO), que pode ser obtido gratuitamente via 

internet e que permite a manipulação de imagens matriciais e vetoriais, consulta e análise 

espacial, bem como a geração de mapas temáticos a partir de informações 

georreferenciadas (OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION, 2014). 

Entre os principais conceitos para utilização do QGIS pode-se citar o estudo de ferramentas 

básicas (mover (pan), aproximar/afastar (zoom), selecionar feições, obter informações de 

feições, adicionar camadas (layers), definir SRC, entre outras), georreferenciamento 

(registro) de imagens raster (matriciais), criação de Mosaico de imagens orbitais para 

recobrimento da área de estudo, edição de tabelas para ajuste e seleção de atributos, 

edição vetorial de imagens para criar/modificar feições em um shapefile (camada vetorial), 

realização de consultas e geração de mapas temáticos. 

2.3 Obtenção de imagens e dados 

Os dados para a delimitação da bacia do Rio Juquery, limites das APPs, uso do solo e 

ocupação serão obtidos a partir de imagens de satélite, imagens de sensoriamento remoto e 

imagens SRTM disponíveis, respectivamente, nos sites da Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e da NASA. Dados referentes ao Censo realizado em 2010 também serão coletados 

a partir do site do IBGE. Todos os dados e imagens serão obtidos gratuitamente. 

2.4 Delimitação da Bacia Hidrográfica do rio Juquery 

A delimitação de uma bacia hidrográfica pode ser feita a partir das curvas de nível da região 

estudada. A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), uma missão espacial da National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) realizada no ano 2000, teve como objetivo 

obter um Modelo Digital do Terreno (MDT) da Terra para gerar uma base de cartas 



topográficas digitais terrestres de alta resolução. Sendo assim, as imagens SRTM serão 

usadas para gerar curvas de nível e mapas de declividade na região da bacia do rio Juquery. 

2.5 Delimitação das APPs 

Existem inúmeras aplicações do SIG na área ambiental. Um procedimento muito comum é a 

delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APP) próximas às margens dos rios, 

lagos, represas, etc. Segundo a lei ambiental 12.651 de 2012, as zonas de amortecimento 

(buffers) podem variar de 30m a 500m, dependendo da largura do rio. 

Neste projeto, os rios analisados serão desenhados em uma camada vetorial e a 

delimitação das áreas de APPs será realizada a partir da ferramenta buffers existente no 

QGIS, de acordo com as leis que estabelecem estes limites. 

2.6 Localização de áreas urbanizadas 

A localização de áreas urbanizadas dentro da bacia será feita através da combinação de 3 

técnicas diferentes: através de imagens de sensoriamento remoto, através de classificação 

supervisionada e através de dados do Censo IBGE 2010. 

2.6.1 Sensoriamento Remoto 

Imagens obtidas por satélites através de sensoriamento remoto são separadas em diversas 

bandas, de acordo com o comprimento de onda de cada sensor. A combinação destas 

bandas deve ser feita de acordo com o estudo a ser realizado e as características da 

superfície terrestre que precisam ser destacadas. Foresti (1987) considerou as bandas 5, 3 

e 4 (vermelho, verde e azul) as melhores bandas para o estudo do uso do solo e expansão 

urbana. Neste trabalho, serão coletadas imagens do satélite Landsat, disponíveis 

gratuitamente no site do INPE, que permitem obter dados do uso do solo e área de 

ocupação urbana. 

2.6.2 Classificação supervisionada 

A classificação supervisionada permite a extração de informação em imagens para 

reconhecimento de padrões e objetos homogêneos, permitindo diferenciar as regiões onde 

existe vegetação, água, terra nua, área urbanizada, etc. Para isto serão utilizadas imagens 

orbitais fornecidas pela EMPLASA. 

2.6.3 Censo do IBGE 2010 

No site do IBGE estão disponíveis as informações do último Censo Demográfico realizado 

no Brasil em 2010. O levantamento foi feito utilizando unidades territoriais conhecidas como 

“setores censitários” que abrigam aproximadamente 1000 famílias. Foram coletadas 

diversas informações como população, quantidade de domicílios, renda familiar, existência 

de abastecimento de água e coleta de esgoto, entre outras. Tais informações serão 

utilizadas para determinar as áreas de ocupação das APPs. 



2.7 Elaboração de mapas de conflito 

Elaboração de mapas que apresentem as regiões em conflito com as áreas de preservação 

permanente. Estes mapas serão elaborados à partir dos dados coletados e mapas gerados 

nos itens anteriores. 

2.8 Análise dos resultados 

Será realizada a análise e interpretação dos mapas e imagens referentes ao uso do solo e 

também a análise e interpretação dos mapas e imagens referentes à ocupação populacional 

a partir da comparação dos mapas obtidos anteriormente. 

 

3. CRONOGRAMA 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão da Literatura X X X X         

Estudo do software Quantum GIS  X X X X X X X X X   

Obtenção de imagens e dados   X X         

Estudo da Resolução CONAMA nº 

303 e da Lei Federal nº 12.651/12 
   X         

Delimitação da Bacia Hidrográfica 
do rio Juquery 

   X X        

Delimitação das APPs     X        

Localização de áreas urbanizadas     X X X X     

Geração de mapas de 
Sensoriamento Remoto 

    X X       

Geração de mapas por 
Classificação supervisionada 

     X X      

Geração de mapas com 
informações do Censo do IBGE 
2010 

      X X     

Elaboração de mapas de conflito 
nas APPs 

        X X   

Análise e interpretação dos 
mapas e imagens referentes ao 
uso do solo 

         X X  

Análise e interpretação dos 
mapas e imagens referentes à 
ocupação populacional 

         X X  

Produção de artigo para 
congresso 

          X X 

Redação e entrega do relatório 
final 

          X X 
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