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Resumo

A compreensão da distribuição espacial dos elementos e fenômenos que ocorrem
no espaço pode ser facilitada com a utilização de Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) que beneficiam a Geografia no estudo da organização espacial. O
objetivo deste trabalho foi estudar a relação entre a ação antrópica e as características
de relevo do Município de Severiano de Almeida/RS. Com auxílio do software Spring
foram elaborados mapas de declividade e uso da terra a partir da base cartográfica da
área de estudo. Para construir o mapa de declividades adotou-se a classificação
proposta por De Biasi (1970) e para o mapa de uso da terra utilizou-se uma imagem do
sensor CBERS de julho de 2004, sendo classificada de acordo com as seguintes
classes: florestas, solo exposto, culturas, água e sombras (áreas que não puderam ser
classificadas devido às características do relevo). Posteriormente, os mapas temáticos
gerados foram utilizados na álgebra de mapas (LEGAL - Spring) para verificar a inter-
relação entre as classes de declividade e uso da terra. Observou-se intenso uso
agrícola em áreas inadequadas, ou seja, nas maiores declividades que são
desaconselhadas ao uso agrícola. O uso dessas áreas impróprias se deve ao
predomínio de pequenas propriedades rurais (de até 20 ha) que necessitam diversificar
as atividades agropecuárias para garantir sua subsistência e, de certa forma, do próprio
município, já que sua base econômica está no setor agropecuário. No entanto, o
intenso uso e ocupação da área acarreta desequilíbrios, como por exemplo, o não
atendimento da legislação ambiental quanto à preservação das áreas de matas ciliares,
entre outras práticas ambientais incorretas. Uma característica interessante observada
no local se refere à tendência de uma atividade ser desenvolvida em várias
propriedades vizinhas, podendo esse fato ligar-se com aspectos culturais da população



local. Portanto, existe a necessidade de elaborar um planejamento que considere as
características locais e permita uma interação positiva entre o homem e a natureza.
Para esta tarefa a utilização das técnicas de geoprocessamento pode trazer importante
contribuição como um subsídio aos planejadores e administradores locais.

Palavras-chave: uso da terra, declividade, sistema de informações geográficas,

município, sensoriamento remoto

1. Introdução

À medida que o conhecimento científico se aprimora as conseqüências refletem

na forma de organização do espaço, na inter-relação entre suas principais esferas. O

estudo do espaço, especificamente enfocando aspectos sociais, econômicos e

ambientais pode ser viabilizado de maneira mais eficaz com auxílio de geotecnologias

como sensoriamento remoto e banco de dados geográfico.

É necessário que o ser humano seja capaz de uma reflexão e maior entendimento

da realidade, com o objetivo de reativar seu elo de ligação a sua condição planetária

tão esquecida, buscando, assim, um modelo de desenvolvimento que considere o

social compatível com a questão ambiental (INEP, 1992). Nessa ótica, a análise da

informação espacial de uma área específica, no caso, o município, torna-se importante

por ser delimitada e gerida por poderes políticos locais, os quais poderão viabilizar o

planejamento mais adequado com vistas à contribuição científica. Assim, este trabalho

tem por área de estudo o Município de Severiano de Almeida, ao norte do Estado do

Rio Grande do Sul (Figura 1) situado sobre o Compartimento Morfológico do Planalto.

De acordo com dados do IBGE (2000), a área do Município de Severiano de

Almeida é de 168 km2, formado por 18 comunidades rurais que abrigam a maioria de

sua população (71,95%), considerando que sua população total é de 4.153 habitantes.

Este fato caracteriza o município como essencialmente agrícola tendo por base

pequenas propriedades rurais que possuem em média 20 ha cada uma, derivadas da

colonização efetivada na área apresentam atividades diversificadas. Ainda segundo

dados da EMATER local, são 780 propriedades rurais existentes, destas, em

aproximadamente 650, os produtores rurais são proprietários da terra e em 130 são



arrendatários.

Figura 1. Localização do Município de Severiano de Almeida no Estado do Rio Grande do Sul

Tendo em vista o predomínio de pequenas propriedades o que induz a intensa

utilização de seu espaço rural, propôs-se uma análise do uso da terra praticado em

relação às características de seu relevo, com auxílio de geotecnologias para observar

como cada classe de ocupação se distribui em virtude das faixas de declividade pré-

determinadas. Com esse intuito foi possível verificar a inter-relação entre meio

ambiente e atividades desenvolvidas na área rural do município.



Os SIG’s podem contribuir na Geografia para a compreensão da distribuição

espacial dos elementos e fenômenos que ocorrem no espaço, permitindo a

visualização de variáveis que são enfocadas para cada tipo de trabalho. Assim, a

utilização do SIG para estudos geográficos traz importantes vantagens no estudo da

organização espacial em geral, considerando que as principais características dos

SIG’s, de acordo com Câmara e Medeiros (1998) são:

- Integrar, numa única base de dados, as informações espaciais provenientes de dados

cartográficos, censo, cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos

numéricos de terreno;

- Oferecer mecanismos para combinar várias informações, através de algoritmos de

manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar e plotar o

conteúdo da base de dados georreferenciados.

2. Metodologia

2.1 Elaboração dos Mapas Base, de Declividade e de Uso da Terra

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se o Software Spring 4.1.1 (INPE,

2005). Inicialmente, elaborou-se o mapa base do município a partir da Carta

Topográfica de Severiano de Almeida e criados os principais Planos de Informação

(PI´s).

A partir da base cartográfica passou-se a elaboração do mapa de declividades,

dessa forma, foram digitalizadas as curvas de nível e pontos cotados no interior da

área do município por meio do Modelo Numérico do Terreno (MNT) e, posteriormente,

geradas as grades retangular e triangular.

Para as classes de declividade foram atribuídos, de acordo com De Biasi (1970),

os valores de 0 – 5%, correspondente às áreas sem problemas de ocorrência de

erosão e o limite máximo de industrialização, entre 5 – 12%, correspondendo ao limite

para emprego de mecanização na agricultura e construção civil sem necessidade de

cortes ou aterros, as declividades entre 12 – 30% representam maior inclinação do

relevo, dificultando práticas agrícolas, sendo possível a prática de culturas



permanentes, entre 30 – 47%, são as encostas de morro constituindo-se em limite para

corte raso da vegetação e superior a 47% onde não é permitida a retirada de

vegetação, exceto em regime de utilização racional, são áreas de preservação

permanente, de acordo com a Legislação Ambiental.

Para o Mapa de Uso da Terra utilizou-se a imagem do Satélite CBERS 2 CCD

(bandas 2, 3 e 4), referente ao dia 12 de julho de 2004. A imagem CBERS foi

georreferenciada. Em seguida, foram geradas classes temáticas: florestas (áreas de

matas nativas e ciliares, reflorestamentos, vegetação rasteira, etc.), culturas (áreas de

cultivo), solo exposto (áreas de preparo da terra ou recém cultivadas), água (cursos

d’água, lago da UHE Itá) e sombra (devido à dissecação do relevo da área, os locais

mais íngremes não puderam ser classificados) associadas a cores diferentes para a

imagem. Para a classificação automática da imagem, aplicou-se contraste e foram

adquiridas amostras.

2.2 Álgebra de Mapas

Para os mapas de uso da terra e de declividade elaborados utilizou-se a

ferramenta de análise LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico)

do aplicativo Spring com a finalidade de verificar os usos realizados de acordo com

cada classe de declividade. O LEGAL, ferramenta do Spring destinada à consulta e

análise espacial, é constituído de sentenças (linhas de comando), que estão

estruturadas em três partes: declarações, instanciações e operações.

Utilizou-se um exemplo de álgebra de mapas entre dois planos temáticos

conforme o tutorial do Spring, onde foram modificadas as categorias, PI´s e demais

dados necessários para obtenção das informações. Foram criadas novas classes

temáticas, correspondentes ao cruzamento das classes de uso da terra com as classes

de declividade.

3. Resultados

Considerando-se a localização do município, bem como, a influência da cultura



dos colonizadores, determinante da contínua divisão das terras entre os filhos,

associadas ao predomínio de elevadas declividades e o intenso uso da terra, os

resultados constituem impactos ao meio ambiente, caracterizados pela erosão,

desgaste dos solos, desmatamentos de áreas para a agricultura, enfim utilização de

quase toda área de cada pequena propriedade rural.

Observa-se, Figura 2, que as menores declividades aparecem mais próximas ao

Rio Lambedor e à área do lago da UHE Itá. Nas proximidades dos pequenos cursos

d’água as declividades são mais acentuadas. Segundo De Biasi (1970) o mapa de

declividades é um tipo de representação cartográfica que permite saber quais áreas,

que realmente podem ser utilizadas para ocupação urbana, lavouras, desmatamento,

entre outros usos. As classes de declividade e as respectivas áreas de abrangência

verificadas estão na Tabela 1.

Tabela 1. Classes de declividade e área de abrangência no Município de Severiano

de Almeida-RS

Classes de

Declividade

Área de abrangência

(%)

0 – 5%

5 – 12%

12 – 30%

30 – 47%

> 47%

14,14%

4,29%

42,35%

21,92%

13,7%

Para Fuchs (1986) a declividade tem grande influência nas formas de ocupação

humana. O solo não é somente o suporte fundamental sobre o qual se fixam as

plantas, mas é a fonte de nutrientes para as mesmas, quando não for bem manejado,

está sujeito a fenômenos de depauperação, os quais dependem não somente das

condições naturais em que se encontra o solo, mas também do manejo que vem sendo

dispensado, com distribuição da cobertura vegetal, desmatamento ou uso intensivo

com a agricultura em locais muito declivosos.



Figura 2. Mapa de Declividade do Município de Severiano de Almeida/RS



O mapa de uso da terra (Figura 3) elaborado com a imagem de julho de 2004,

portanto, de inverno, denota ocorrência de consideráveis áreas de solo exposto assim

como de culturas (Tabela 2).

Percebe-se certa equivalência entre áreas de solo exposto e de culturas para o

mês de julho, isto pode relacionar-se com a colheita das culturas de verão e plantio de

culturas do inverno. No entanto, predominam no município declividades elevadas, ou

seja, acima de 12%, o que, conforme De Biasi (1970), não seria considerada área

adequada para a agricultura por representar maiores riscos e impactos ao meio

ambiente.

Tabela 2. Área de abrangência das classes de uso da terra no Município de

Severiano de Almeida-RS

Classes de uso da terra Área de abrangência (%)

Floresta

Cultura

Solo exposto

Água

Sombra

41,67%

27,16%

27,45%

2,3%

1,42%

Como mencionado anteriormente, as pequenas propriedades determinam

utilização intensa do espaço na área, mesmo assim práticas agrícolas são

desenvolvidas, independentemente das declividades, inclusive com mecanização

agrícola.



Figura 3. Mapa de Uso da Terra do Município de Severiano de Almeida/RS

A álgebra de mapas realizada permitiu observar as áreas de declividade em cada



classe de uso. A Tabela 3 apresenta as informações encontradas para cada classe de

declividade em função do uso da terra. A classe de uso Floresta representa 41,67% da

área (aproximadamente 7.290 ha) no mapa de uso, concentrada nas maiores

declividades, principalmente entre 12 e 30%. Observando-se o mapa da Figura 4 que

representa a espacialização da classe Floresta a partir das classes de declividade,

pode-se verificar menor concentração de florestas na proximidade com o Rio Uruguai,

sendo quase inexistente na classe de declividade 0 a 5% o que pode indicar ausência

de mata ciliar no entorno dos cursos d’água.

Tabela 3. Área correspondente a cada classe de declividade em função das

classes de uso da terra

Classes Floresta Culturas Solo Exposto

0 – 5%

5 – 12%

12 – 30%

30 – 47%

> 47%

5,4%

1,09%

15,85%

11,2%

8,2%

3,44%

1,5%

13,5%

5,72%

3%

5,3%

1,7%

13%

5%

2,5%

Total 41,67% 27,16% 27,45%

As faixas de preservação, às margens de recursos hídricos, têm sido utilizadas de

acordo com Mota (1997) como forma de preservação da mata ciliar e como medida de

proteção para os mananciais. Elas devem ser definidas em função das características

dos mananciais e das áreas adjacentes, podendo ter larguras fixas ou variáveis. Não

havendo leis específicas devem ser observados o Código Florestal e a Resolução Nº

04/85 do CONAMA.

A pequena presença de florestas em baixas declividades determina a deficiência

de matas ciliares no entorno da drenagem, como demonstra o mapa, as áreas em que

ocorrem florestas em baixas declividades correspondem, na maioria das vezes, aos

topos de morros ou áreas mais elevadas. Com relação à ocorrência de

aproximadamente 2% de florestas em declividades de 5 a 12% refere-se ao fato destas

áreas serem destinadas à agricultura. De modo geral, a presença de florestas está



associada às áreas de maiores altitudes, principalmente a oeste do município e,

conseqüentemente, as maiores declividades.

A Figura 5 representa a classe cultura a partir das classes de declividade, sendo

possível observar que há maior concentração das culturas nas áreas próximas à rede

de drenagem, independentemente da hierarquia fluvial, inclusive nas proximidades do

lago ocorre um ponto de maior concentração. É possível perceber a prática de cultivos

agrícolas em áreas mais íngremes nas áreas rurais da parte central do município, ao

norte, na parte leste e oeste.

Para a classe solo exposto, novamente a maior presença é encontrada nas

declividades entre 12 e 30%, também mostrou-se significativa a relação com as

declividades de até 5% e entre as declividades 30 a 47%. A Figura 6 mostra que esta

variável encontra-se espalhada por toda a área rural do município, com menores

concentrações relacionadas às classes floresta e culturas, porém, há uma ligeira

acumulação de terras expostas na área central do município e na margem direita do rio

Lambedor, próximo ao lago, correspondendo a áreas de declividades entre 12 e 30%.

As áreas correspondentes ao solo exposto nas proximidades dos rios, estradas e

caminhos podem facilitar o processo de erosão e assoreamento junto aos cursos

d’água e proximidades, principalmente quando relacionadas com declividades mais

elevadas já que estes solos ficam mais suscetíveis à ação das chuvas.

Considerando as duas classes de usos derivadas diretamente da ação antrópica,

ou seja, culturas e solo exposto, obtêm-se 54,61% da área do município a qual passa

por transformações contínuas por corresponder à área vulnerável. Resta a área das

florestas que recebe menor impacto da ação do homem, porém continua vulnerável,

devido aos desmatamentos, queimadas e demais ações humanas interferem mesmo

que indiretamente.

A classe água é atingida direta e indiretamente, pois as chuvas, animais e o

próprio homem modificam as características e condições da água diariamente. Para a

classe sombra não é possível fazer considerações, pois constitui área não classificada,

portanto, pode conter áreas das classes abordadas anteriormente.



Figura 4. Mapa do uso da terra referente à classe floresta associada às classes de declividades



Figura 5. Mapa do uso da terra referente à classe cultura associada às classes de declividades



Figura 6. Mapa do uso da terra referente à classe solo exposto associada às classes de
declividades



4. Algumas Considerações

Observou-se a diversificação das pequenas propriedades rurais que necessitam

investir em mais de uma atividade em seu reduzido espaço para garantir a

subsistência, uma vez que, com as imposições da sociedade capitalista atual não

sobreviveriam somente com a pouca produção agrícola que dispõe.

Aliado a essas características verifica-se no município predomínio de áreas com

declividades acentuadas, sendo que as áreas correspondentes aos cultivos agrícolas

localizam-se em áreas com declives desaconselhados para a agricultura, conforme

legislação. A presença de matas ciliares no entorno dos cursos d’água é pequena e

quando existente associada à pecuária bovina, descumprindo a obrigatoriedade de

preservação da faixa de mata ciliar específica para cada largura de curso d’água.

Observando-se os mapas do município resultantes da álgebra entre uso das terra

e declividade é visível a intensa utilização de áreas declivosas para a agricultura sendo

que, aproximadamente, a metade da área correspondente às declividades superiores a

47%, é utilizada para o cultivo agrícola, quando deveriam ser preservadas, por se

tratarem de áreas frágeis consideradas de preservação permanente.

Um aspecto relacionado à organização e estruturação de uma área são os fatores

culturais, os quais influenciam nas decisões quanto ao uso praticado. Decisões quanto

ao uso da terra tem conseqüências positivas e negativas para os ecossistemas, que

dependerão do conhecimento, informação, disponibilidade e capacidade de

administração da terra (Lambin, 2003). É uma característica, na área de estudo, as

propriedades de cada comunidade rural apresentarem semelhanças nos usos ou

atividades praticadas, quando uma atividade gerar resultados positivos, a tendência é a

disseminação da mesma, pois como salientado anteriormente, as pequenas

propriedades buscam melhores condições de vida na diversificação de atividades

econômicas.

Dessa forma, adquire importância a busca de outros meios que possam amenizar

o impacto da ação antrópica, dentre esses meios acredita-se que a tomada de

consciência e o incentivo de preservação dos recursos naturais deveriam ser melhor

trabalhados com a população de cada local visando construir um planejamento



adequado às características da área.

É necessário destacar a importância da utilização dos SIG’s no desenvolvimento

deste trabalho, pois contribuiu para a operacionalização das informações. Assim,

confirma-se sua contribuição como ferramenta destinada à análise espacial para fins de

estudos diversos, principalmente voltados ao planejamento de uma determinada área.
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